
   
 
 

ผลสํารวจกรุงเทพโพลล  :  ประชามติรัฐธรรมนูญ ป 50 ในสายตาประชาชน 
 

 ดวยในวันเสารที่ 19 สิงหาคมที่จะถึงน้ี จะเปนวันลงประชามติเพ่ือ “เห็นชอบ” หรือ “ไมเห็นชอบ” รางรัฐธรรมนูญ
ป 2550 ซ่ึงถือวาเปนการลงประชามติรัฐธรรมนูญครัง้แรกของคนไทย ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัย
กรุงเทพจึงไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเรื่อง “ประชามติรัฐธรรมนูญ ป 50 ในสายตาประชาชน” โดยเก็บขอมูลจาก
ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและหัวเมืองใหญในทุกภาคของประเทศ ไดแก เชียงใหม 
อนแกน สงขลา และชลบรีุ จํานวน 1,095 คน เม่ือวันที่ 25-30 กรกฎาคมที่ผานมา สรุปผลไดดังน้ี ข  

 
 

     1. เมื่อถามกลุมตัวอยางวาไดอานรางรัฐธรรมนูญ ป 2550 ฉบับลงประชามติ (ปกสีเหลือง) หรือยัง พบวา 
  - ยังไมไดอาน...........รอยละ  62.6 

  (เพราะ ยังไมมีเวลาอาน เพ่ิงไดรับหรือยังไมไดรับรางรัฐธรรมนูญ ไมอยากอานและไมสนใจอาน) 
- ไดอานแลว...............รอยละ  37.4 
โดยในจํานวนรอยละ 37.4 ของกลุมตวัอยางทีต่อบวาไดอานรางรัฐธรรมนูญ ป 2550 ฉบับลง 
ประชามติ (ปกสีเหลือง) ระบุวามีความเขาใจในเนื้อหาและสาระของรางรัฐธรรมนูญ ดังน้ี 

- ไมเขาใจในเน้ือหาและสาระของรางรฐัธรรมนูญ...........รอยละ  19.3 
  (โดยระบุวาไมเขาใจเลยรอยละ 3.5 และไมคอยเขาใจรอยละ 15.8) 
 

- เขาใจในเนื้อหาและสาระของรางรัฐธรรมนูญ......................รอยละ  18.1 
  (โดยระบุวามีความเขาใจมากรอยละ 1.2 และคอนขางเขาใจรอยละ 16.9) 

 

     2. ประเด็นที่เห็นดวยมากที่สุดในรางรัฐธรรมนูญ ป 2550 คือ (เปนคําถามปลายเปดใหระบุคําตอบเอง) 
- ไมทราบ ไมแนใจ............................................................................รอยละ  32.8 
- ไมระบุ..............................................................................................รอยละ  26.2 
- สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค บทบาทและหนาที่ของประชาชน...........รอยละ  11.9 
- ไมมีประเด็นที่เห็นดวย.......................................................................รอยละ  7.8 
- การปองกัน ปราบปรามการทุจริตและตรวจสอบทรัพยสิน....................รอยละ  4.1 
- คุณสมบัติ การเลือกตั้ง สส. และ สว. ทีม่าของนายกฯ.........................รอยละ  3.8 
- สิทธิประโยชนบริการพื้นฐานของรัฐ....................................................รอยละ  2.2 
- การบริหารราชการแผนดิน.................................................................รอยละ  2.0 
- เห็นดวยทุกประเด็น...........................................................................รอยละ  1.7 
- อ่ืนๆ อาทิ กระบวนการยตุธิรรม ศาสนา สิทธิเสรีภาพและ 
  กระบวนการควบคุมดูแลสื่อ................................................................รอยละ  7.5 
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    3. ประเด็นที่ไมเห็นดวยมากที่สุดในรางรัฐธรรมนูญ ป 2550 คือ (เปนคาํถามปลายเปดใหระบุคําตอบเอง) 
- ไมทราบ ไมแนใจ............................................................................รอยละ  33.6 
- ไมระบุ..............................................................................................รอยละ  31.7 
- ไมมีประเด็นที่ไมเห็นดวย...................................................................รอยละ  10.0 
- คุณสมบัติ การเลือกตั้ง สส. และ สว. ทีม่าของนายกฯ.........................รอยละ  6.0 
- ศาสนา..............................................................................................รอยละ  5.5 
- การบริหารราชการแผนดิน.................................................................รอยละ  2.2 
- สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค บทบาทและหนาที่ของประชาชน............รอยละ  2.0 
- สิทธเิสรีภาพและกระบวนการควบคุมดูแลสื่อ.......................................รอยละ  1.4 
- การปองกัน ปราบปรามการทุจริตและตรวจสอบทรัพยสิน....................รอยละ  1.2 
- ไมเห็นดวยทุกประเด็น.......................................................................รอยละ  1.0 
- การนิรโทษกรรม................................................................................รอยละ  0.6 
- สิทธิประโยชนบริการพื้นฐานของรัฐ....................................................รอยละ  0.6 
- อ่ืนๆ อาทิ กระบวนการยตุธิรรม  สิทธิของเจาหนาที่รัฐ........................รอยละ  4.2 

 

     4. เมื่อถามความเห็นกลุมตวัอยางถึงการไดรบัทราบขอมูลขาวสารหรอืการประชาสัมพันธ เก่ียวกับการลง 
          ประชามติวาเพียงพอหรือไม พบวา 

 

- ไมเพียงพอ..............................รอยละ  58.8 
- เพียงพอ...................................รอยละ  41.2 
 

 จากขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวากลุมตวัอยางที่ทําการสาํรวจ ยังขาดความเขาใจในประเด็นและสาระสําคัญของ
รางรัฐธรรมนญูป 2550 ซึ่งจะเห็นไดจากการไมสามารถระบุถึงประเด็นสําคัญในรางรัฐธรรมนญู อันเปนขอมูลสําหรับใช
ประกอบการตัดสินใจวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวยในประเด็นใด จากผลสํารวจกลุมตัวอยางจึงไมทราบหรือมีความไมแนใจ
ในการระบุประเด็นที่คิดวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวยไดถึง รอยละ 32.8 และรอยละ 33.6 ตามลําดับ 
 ในขณะที่เม่ือพิจารณาขอมูลการศึกษารายละเอียดรางรัฐธรรมนูญป 2550 ฉบับลงประชามติ (ปกสีเหลือง) ของ
กลุมตัวอยางก็พบวารอยละ 62.6 ยังไมไดอานหรือศึกษารางดังกลาว โดยมีประชากรในกลุมตัวอยางเพียงรอยละ 18.1 
ของผูที่ระบวุาไดอานหรือศึกษารางรัฐธรรมนูญแลวมีความเขาใจในเนื้อหาและสาระของรางรัฐธรรมนูญ อีกทั้งมีเพียง 
รอยละ 41.2 ที่ระบวุาไดรับทราบขอมูลขาวสารหรือการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการลงประชามติอยางเพียงพอ จึงอาจเปน
สาเหตุของการขาดความเขาใจในรางรัฐธรรมนูญได 
  

     5. เมื่อถามกลุมตัวอยางวาจะไปใชสิทธิลงประชามติรางรัฐธรรมนูญ ป 2550 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2550 น้ี 
          หรือไม ผลปรากฏวา 

- จะไปลงประชามติ.......................รอยละ  60.4 
  (เพราะ เปนหนาที่ ตองการรักษาสิทธิ ตองการใหปญหาตางๆยุติ และอยากใหมีการเลือกตั้ง) 
- จะไมไปลงประชามติ......................รอยละ  8.4 
  (เพราะ เบื่อหนาย ติดธุระ ไมสะดวก และหยุดงานไมได)  
- ยังไมตัดสินใจ................................รอยละ  31.2 
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     6. ความเห็นของกลุมตัวอยางในภาพรวม สําหรับการออกเสียงลงประชามติวาจะ “เห็นชอบ” ราง 
         รัฐธรรมนูญป 2550 หรือไม พบวา 

     - เห็นชอบ..................................รอยละ  34.8 
      (เพราะ ตองการใหมีการเลือกตั้ง เห็นดวยกับรฐัธรรมนูญป 50 และบานเมืองจะไดสงบ) 
    - ไมเห็นชอบ...............................รอยละ  10.0 
      (เพราะ ไมเห็นดวยกับรัฐธรรมนูญป 50 ไมเห็นดวยกับการรัฐประหาร และตองการใชรัฐธรรมนูญฉบับเดิม) 
    - ยังไมตัดสินใจ...........................รอยละ  55.2 

 

     7. เมื่อถามความเห็นจากกลุมตัวอยางวารางรัฐธรรมนูญ ป 2550  จะผานการลงประชามติหรือไม พบวา 
- คิดวาผาน...............................รอยละ  31.2 
- คิดวาไมผาน.............................รอยละ  10.0 
- ไมแนใจ....................................รอยละ  58.8 

 

     8. ทานคิดวาควรมีผูรบัผิดชอบหรือไมหากรางรัฐธรรมนูญไมผานการลงประชามติ
- ควรตองมผูีรับผิดชอบ..............รอยละ  65.4 
- ไมควรตองมีผูรับผิดชอบ..............รอยละ  34.6 

8.1 โดยรอยละ 65.4 ที่ตอบวาควรตองมีผูรับผิดชอบหากรางรัฐธรรมนูญไมผานการลงประชามติ ระบุผูที ่
      ควรตองรับผิดชอบไว คือ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

- คณะมนตรคีวามมั่นคงแหงชาติ (คมช.)......................................รอยละ  47.1 
- สมาชิกสภารางรัฐธรรมนญู (สสร.) ………………………….…..……รอยละ  36.0 
- คณะรัฐบาล………………………………………………….………....รอยละ  29.3 
- สภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) ……………………………….…...…รอยละ  8.1 
- คณะกรรมการการเลือกตัง้ (กกต.) …………..……………………..…รอยละ  6.3 
- อ่ืนๆ อาทิ ทุกฝายควรรวมมีสวนรับผิดชอบ  และประชาชนทุกคน.….รอยละ  12.6 
 

 8.2 ความเห็นตอการที่รางรัฐธรรมนูญไมผานการลงประชามต ิควรหาทางออกของปญหาอยางไร 
- กลับไปใชรฐัธรรมนูญ ฉบับ ป 2540……………………..…รอยละ  63.4 
- กลับไปใชรฐัธรรมนูญชั่วคราวของ คมช.……………..……..…รอยละ  20.8 
- อ่ืนๆ อาทิ แกไขบางสวนจากรัฐธรรมนญูฉบับป 40 หรือ 50   
  ใหประชาชนเปนผูเลือกวาจะใชฉบบัใด  และไมแนใจ…………รอยละ  15.8 
 

      9. เมื่อถามความเห็นถึงสถานการณบานเมืองหลังการลงประชามติรางรัฐธรรมนูญแลว คิดวาจะ 
          เปลี่ยนแปลงไปอยางไร พบวา 

- ไมแนใจ………………………………………….…….…รอยละ  38.4 
- คิดวาจะเปลีย่นแปลงไปในทางที่ดีขึ้น……………...….…รอยละ  35.7 
- คิดวาไมมีอะไรเปลี่ยนแปลง………………………..….…รอยละ  18.6 
- คิดวาจะเปลีย่นแปลงไปในทางที่แยลง………………..…รอยละ  7.3 

      ------------------------------------- 
ศูนยวิจัยกรงุเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ   โทร. 0 2350 3500 ตอ 1773 
e-mail: research@bu.ac.th       
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 

เพ่ือสอบถามความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรบัรูและความเขาใจในการลงประชามติรับรางรัฐธรรมนูญฉบับ
ป 2550 ใหสาธารณชนและหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบ 
 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

การสํารวจความคิดเห็นเรื่อง “ประชามตริัฐธรรมนูญ ป 50 ในสายตาประชาชน” ใชการสุมตัวอยางแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุมเขตการปกครองจํานวน 22 เขต จาก 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ทั้งเขต
ชั้นใน เขตชั้นกลาง และเขตชั้นนอก ไดแก เขตคลองเตย คลองสามวา ดอนเมือง ดินแดง บางขุนเทียน บางเขน บางซื่อ 
บางนา บางรกั บึงกุม ปทมุวัน ประเวศ พญาไท พระโขนง พระนคร ราชเทวี ราษฎรบูรณะ ลาดพราว สวนหลวง สาทร  
หนองแขม หลักสี่ ปริมณฑล 3 จังหวัดและจังหวัดที่เปนหัวเมืองใหญในแตละภาค ไดแก ขอนแกน เชียงใหม สงขลา และ
ชลบุรี จากนั้นสุมถนนและประชากรเปาหมายอายุ 18 ปขึ้นไป ไดกลุมตวัอยางทัง้สิ้น 1,095 คน  เปนเพศชายรอยละ 52.2 
และเพศหญิงรอยละ 47.8 
 
  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีความคลาดเคลื่อน ± 5% ที่ระดบัความเชื่อม่ัน 95% 

 
วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได  
 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :       25 – 30 กรกฎาคม 2550 

             
 วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :       5  สิงหาคม 2550  
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ตาราง ขอมูลประชากรศาสตร 
 จํานวน รอยละ 

เพศ :   
            ชาย 572 52.2 
            หญิง 523 47.8 
อายุ   
            18-25 ป 313 28.6 
            26-35 ป 352 32.1 
            36-45 ป 247 22.6 
            46 ปขึ้นไป 183 16.7 
การศึกษา   
             ต่ํากวาปริญญาตรี 440 40.2 
           ปริญญาตรี 574 52.4 
           สูงกวาปริญญาตรี 81 7.4 
อาชีพ   
           ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 126 11.5 
           คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 187 17.1 
           พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน 308 28.1 
           รับจางทั่วไป 174 15.9 
           พอบาน แมบาน เกษียณอายุ 72 6.6 
           เกษตรกร ประมง 8 0.7 
           นิสิต นักศึกษา 183 16.7 
           อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ ฯลฯ 37 3.4 
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