ผลสํารวจกรุงเทพโพลล : ความคาดหวังของแรงงานไทยตอรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
ดวยในวันที่ 1 พฤษภาคม เปนวันแรงงาน ประกอบกับขณะนี้ประเทศไทยกําลังจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
แทนฉบับป พ.ศ.2540 ที่ถูกยกเลิกไปหลังการปฏิรูปการปกครองเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 โดยมีหลายประเด็น
ในรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมที่กําลังเปนทีว่ ิพากษวิจารณของสังคม ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
จึงไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเรื่อง “ความคาดหวังของแรงงานไทยตอรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม” โดยเก็บขอมูลจาก
ประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปที่ทํางานในสถานประกอบการประเภทธุรกิจเอกชน โรงงาน และรัฐวิสาหกิจในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล จํานวน 1,103 คน เมื่อวันที่ 24-27 เมษายน 2550 สรุปผลไดดังนี้
1. การรับทราบวาประเทศไทยกําลังจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมแทนฉบับป 2540 ที่ถูกยกเลิกไป
- ทราบ...........รอยละ 77.5
- ไมทราบ.......รอยละ 22.5
2. ความสนใจเรื่องการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
- สนใจ..........รอยละ 63.3
เพราะ เปนเรื่องสําคัญของประเทศ เกีย่ วของกับประชาชนโดยตรง อยากใหประเทศไทยกาวหนา
อยากมีสวนรวม และอยากปกปองผลประโยชนของตนเอง ฯลฯ
- ไมสนใจ........รอยละ 36.7
เพราะ วุนวายนาเบื่อ ไมชอบเรื่องการเมือง ของเดิมดีอยูแลว ไมมีความรูเรื่องกฎหมาย เปลี่ยนรัฐธรรมนูญ
บอยเกินไป และเชื่อวาอีกไมนานก็ตองรางฉบับใหม ฯลฯ
3. การมีโอกาสไดอานหรือรับทราบเนือ้ หาในรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
- ไดอาน/ไดรับทราบเนื้อหาในรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม...............................รอยละ 23.5
โดยประเด็นที่สนใจมากที่สุดคือ เรื่องการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน เรื่องการกําหนดใหศาสนาพุทธ
เปนศาสนาประจําชาติ และเรื่องที่มาของนายกรัฐมนตรี ฯลฯ
- ไมไดอาน/ไมไดรับทราบเนื้อหาในรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม..............รอยละ 76.5
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4. ความคาดหวังตอรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม พบวา แรงงานรอยละ 77.0 คาดหวังใหธรรมนูญฉบับใหม
ชวยแกปญหาหลักๆ ที่ประเทศไทยเผชิญอยู ซึ่งเมื่อจําแนกเปนความคาดหวังในเรื่องตางๆ สามารถ
เรียงลําดับจากเรื่องที่คาดหวังมากที่สุดไปหานอยที่สุดไดดังนี้
- คาดหวังใหรัฐธรรมนูญฉบับใหมแกปญหาการทุจริตคอรรัปชัน
ทําใหบานเมืองมีความโปรงใส มีคุณธรรม...............................................รอยละ 79.7
- คาดหวังใหรฐั ธรรมนูญฉบับใหมคุมครอง สงเสริม และขยายสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน โดยทําใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมในการบริหารบานเมือง
ไดอยางเต็มที่...............................................................................................รอยละ 77.3
- คาดหวังใหรัฐธรรมนูญฉบับใหมลดการผูกขาดอํานาจรัฐและขจัด
การใชอํานาจอยางไมเปนธรรม......................................................................รอยละ 76.3
- คาดหวังใหรัฐธรรมนูญฉบับใหมทําใหระบบตรวจสอบมีความเขมแข็ง
และทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยปดชองทางไมใหฝายการเมือง
เขาไปแทรกแซงการทํางานขององคกรอิสระ..................................................รอยละ 74.8
5. ความเชื่อมั่นวาการมีรัฐธรรมนูญฉบับใหมจะทําใหสถานการณบานเมืองโดยรวมของไทยดีขึ้น
- เชื่อวาการมีรัฐธรรมนูญฉบับใหมจะทําใหสถานการณบานเมืองดีขึ้น.................รอยละ 59.9
เพราะ มีการขยายสิทธิเสรีภาพใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารบานเมืองมากขึ้น
และเชื่อวาปญหาทุจริตคอรรัปชันจะลดลง ฯลฯ
- ไมเชื่อวาการมีรัฐธรรมนูญฉบับใหมจะทําใหสถานการณบานเมืองดีขึ้น.......................รอยละ 40.1
เพราะ ขึ้นอยูกับผูปฏิบตั มิ ากกวารัฐธรรมนูญ ประเทศไทยเคยมีรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหมมาหลายครั้งแลวแตบานเมืองก็ยังเหมือนเดิม
และนักการเมืองยังคงเห็นแกประโยชนสว นตนมากกวาสวนรวม ฯลฯ
6. ความตั้งใจจะไปใชสิทธิออกเสียงเพื่อลงประชามติเกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
- จะไปใชสิทธิ..............................รอยละ 63.2
โดย - จะออกเสียงยอมรับรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม...................รอยละ 22.0
- จะออกเสียงไมยอมรับรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม...............รอยละ 2.0
- ยังไมไดตัดสินใจ.........................................................รอยละ 39.3
- จะไมไปใชสทิ ธิ............................รอยละ 6.3
เพราะ เบือ่ การเมือง ไมอยากสนใจ และไมมีขอมูลความรูเพียงพอที่จะไปใชสทิ ธิ ฯลฯ
- ไมแนใจ...................................รอยละ 30.4
จะเห็นวาจนถึงขณะนี้มีผูที่ตัดสินใจชัดเจนแลวเกี่ยวกับการไปใชสิทธิออกเสียงในรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
เพียงรอยละ 28.3 เทานั้น (คือกลุมที่ตัดสินใจแลววาจะไปใชสิทธิออกเสียงโดยยอมรับรางรัฐธรรมนูญฯ รอยละ 22.0
ไมยอมรับรางรัฐธรรมนูญ รอยละ 2.0 และจะไมไปใชสิทธิรอยละ 6.3) ขณะที่สวนใหญถึงรอยละ 69.7 ยังไมไดตัดสินใจ
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7. เมื่อเปรียบเทียบความตั้งใจจะไปใชสิทธิออกเสียงเพื่อลงประชามติเกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
ระหวางผูท ี่ไดอานหรือรับทราบเนื้อหาในรางรัฐธรรมนูญกับผูที่ไมไดอานหรือรับทราบเนื้อหา พบวา
ผูที่ไดอานหรือรับทราบเนื้อหาระบุวาจะไปใชสิทธิออกเสียงมากกวาผูที่ไมไดอานหรือรับทราบเนื้อหา
ดังตารางตอไปนี้
จะไมไปใชสิทธิ
ไมแนใจ
จะไปใชสทิ ธิ
ผูที่ไดอาน/รับทราบเนื้อหาในรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
ผูที่ไมไดอาน/ไมไดรับทราบเนื้อหาในรางรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม

(รอยละ)

(รอยละ)

(รอยละ)

76.1
59.2

4.6
6.9

19.3
33.9

8. เมื่อเปรียบเทียบความตั้งใจที่จะออกเสียงยอมรับหรือไมยอมรับรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม ระหวางผูที่
ไดอานหรือรับทราบเนื้อหาในรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมกับผูที่ไมไดอานหรือรับทราบเนือ้ หา พบวา
ทั้งกลุมที่ไดอานและไมไดอานมีเปอรเซ็นของผูยอมรับรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมมากกวาผูไมยอมรับ
แตเปนที่นาสังเกตุวากลุม ผูที่ไดอานหรือรับรูเนื้อหาในรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมมีสัดสวนของผูยอมรับ
รางรัฐธรรมนูญตอผูไมยอมรับต่ํากวากลุมที่ไมไดอานหรือรับรูเนื้อหา ดังรายละเอียดในตารางตอไปนี้

ผูที่ไดอาน/รับทราบเนื้อหาในรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
(คิดเปนสัดสวน)
ผูที่ไมไดอาน/ไมไดรับทราบเนื้อหาในรางรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม
(คิดเปนสัดสวน)

จะออกเสียง
ยอมรับ
รางรัฐธรรมนูญ

จะออกเสียง
ไมยอมรับ
รางรัฐธรรมนูญ

ยังไมได
ตัดสินใจ

รอยละ 42.2

รอยละ 4.6

รอยละ 53.0

(9)
รอยละ 31.8
(13)

(1)

(12)
รอยละ 65.7
(26)

รอยละ 2.5

(1)

-------------------------------------
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ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร. 02-350-3500 ตอ 1776

รายละเอียดในการสํารวจ
วัตถุประสงคในการสํารวจ
เพื่อสอบถามขอมูลความความคิดเห็นของประชาชนผูใชแรงงาน เกี่ยวกับการรับรูและความคาดหวังตอราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม ใหสาธารณชนและหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบ
ระเบียบวิธีการสํารวจ
การสํารวจใชวิธีสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุมสถานประกอบการประเภทตางๆ
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จํานวน 35 แหง แบงเปนรัฐวิสาหกิจ 6 แหง บริษัทเอกชน 15 แหง และโรงงาน 14 แหง
จากนั้นจึงสุมประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณ ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,103 คน เปนเพศชายรอยละ 44.4
และเพศหญิงรอยละ 55.6
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)
ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีความคลาดเคลื่อน ± 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
วิธีเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถามสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สมุ ได
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล :
24-27 เมษายน 2550
วันที่เผยแพรผลการสํารวจ :
30 เมษายน 2550
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ตาราง ขอมูลประชากรศาสตร
จํานวน

รอยละ

490
613

44.4
55.6

318
473
221
91

28.8
42.9
20.0
8.3

515
386
202

46.7
35.0
18.3

64
443
291
119
78
108

5.8
40.2
26.4
10.8
7.1
9.7

เพศ :
ชาย
หญิง
อายุ
18-25 ป
26-35 ป
36-45 ป
46 ปขึ้นไป
ประเภทของสถานประกอบการ
บริษัทธุรกิจเอกชน
โรงงาน
รัฐวิสาหกิจ
รายไดเฉลีย่ ตอเดือน
นอยกวา 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
20,001-25,000 บาท
มากกวา 25,000 บาท
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