
     
 
 
      
 
  

ผลสํารวจเรื่อง 
 

คณะกรรมการสมานฉันทฯ กับความคาดหวังของประชาชน 
 

  จากการตั้งคณะกรรมการสมานฉันทเพ่ือการปฏิรูปการเมือง และศึกษาการแกไขรัฐธรรมนูญ ซ่ึง
ประกอบดวยตัวแทนจากวุฒิสภา สภาผูแทนราษฎร และผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก เพ่ือหาแนวทางการสรางความ
สมานฉันท และแนวทางการปฏิรูปการเมืองของไทย ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงได
ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเรื่อง “คณะกรรมการสมานฉันท ฯ กับความคาดหวังของประชาชน” โดยเก็บ
ขอมูลจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครจํานวนทั้งสิ้น 1,260 คน เปนเพศชายรอยละ 
50.4 และเพศหญิงรอยละ 49.6 เม่ือวันที่ 20 - 21 พฤษภาคม ที่ผานมา สรุปผลไดดังน้ี 

  
1. ความเชื่อมั่นตอการปฏิบัติภารกิจหลัก 3 ประการของคณะกรรมการสมานฉันทเพื่อการปฏิรูป

การเมือง และศึกษาการแกไขรัฐธรรมนูญใหสําเร็จลุลวง พบวา 
 

 เชื่อวาทําได 
(รอยละ) 

เชื่อวาทําไมได 
(รอยละ) 

ไมแนใจ 
(รอยละ) 

1) ภารกิจในการเสนอแนวทางในการแกไขรัฐธรรมนูญที่เปนที่
ยอมรับของประชาชนสวนใหญ 

41.1 30.2 28.7 

2) ภารกิจในการปฏิรูประบบการเมืองไทยใหมีความมั่นคง/เขมแข็ง 35.1 29.6 35.3 
3) ภารกิจในการสรางความสมานฉันท/ลดปญหาความขัดแยง/

แตกแยกทางการเมือง 
29.6 41.8 28.6 
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2. ความคิดเห็นของประชาชนตอการแกไขรัฐธรรมนูญในมาตราตางๆ  ปรากฏผลดังน้ี 
 เห็นดวย 

(รอยละ) 
ไมเห็นดวย 

(รอยละ) 
ไมแนใจ 
(รอยละ) 

1) การแกไขมาตรา 111 และ 112 โดยให ส.ว. มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด 
 

70.9 20.0 9.1 

2) การแกไขมาตรา 237 โดยใหตัดทิ้งประเด็นการยุบพรรคการเมืองและให
ลงโทษกรรมการบริหารพรรคที่ทุจริตเลือกตั้งเฉพาะคน ไมใชเหมารวม 

64.2 26.1 9.7 

3) การแกไขมาตรา 93 และ 98 โดยการเลือกตั้ง ส.ส.ใหกลับไปใชระบบเขต
เดียวคนเดียว (รวมจํานวน ส.ส.เขต 400 คน และ ส.ส.บัญชีรายชื่ออีก 
100 คน) 

58.3 23.0 18.7 

4) การแกไขมาตรา 265 และ 266 โดยให ส.ส. ดํารงตําแหนงทางการเมือง 
เชน ที่ปรึกษารัฐมนตรี และเลขานุการรฐัมนตรีได 

38.4 41.5 20.1 

5) การยกเลิกมาตรา 309 โดยใหมีการนิรโทษกรรมคดทีุจริตให พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวตัร และยกเลิกการยึดทรัพย 7 หม่ืนลานบาท 

31.9 53.5 14.6 

 
  
   3. สิ่งที่ตองการฝากไปถึงคณะกรรมการสมานฉันทเพื่อการปฏรูิปการเมือง และการศึกษาการแกไข   
                รัฐธรรมนูญ 5 อันดับแรก คือ (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 

- ใหชวยทําใหบานเมืองสงบสุข มีความสมานฉันท โดยเร็ว  รอยละ 37.4 
- ใหวางตวัเปนกลาง ทํางานอยางตรงไปตรงมา    รอยละ  21.4 
- ใหยึดถือประโยชนสวนรวมเปนหลักในการทํางาน   รอยละ  19.2 
- ขอใหกําลังใจ ใหทํางานสําเร็จลุลวง     รอยละ   7.1 
- ใหรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน และเปดใหประชาชนไดมีสวนรวม รอยละ   3.8 

 
 
 
 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1770-6 
E-mail: research@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
       เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครประเด็นตอไปน้ี 
  1. ความเชื่อม่ันตอปฏิบัติภารกิจหลัก 3 ประการของคณะกรรมการสมานฉันทเพ่ือการปฏิรูปการเมือง  
             และศึกษาการแกไขรัฐธรรมนูญใหสําเร็จลุลวง   
   2. ความคิดเห็นตอการแกไขรัฐธรรมนูญในมาตราตางๆ  
  3. สิ่งที่ตองการฝากไปถึงคณะกรรมการสมานฉันทเพ่ือการปฏิรูปการเมือง และศึกษาการแกไขรัฐธรรมนูญ 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

  การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชน อายุ 18 ปขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพ ที่อาศัยอยู ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดวยการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยสุมเขตการปกครองทั้งเขต
ชั้นนอก ชั้นกลาง และชั้นใน จํานวน 25 เขต ไดแก เขตคลองเตย คลองสาน จตุจักร ดอนเมือง ดินแดง ตลิ่งชัน  
ธนบุรี บางกอกนอย บางกะป บางเขน บางซื่อ บางพลัด บางรัก ปทุมวัน พญาไท พระโขนง พระนคร ยานนาวา  
ราชเทวี ลาดพราว วังทองหลาง วัฒนา สวนหลวง สาทร และหวยขวาง  จากนั้นจึงสุมถนน และประชากรเปาหมายที่
จะสัมภาษณอยางเปนระบบ ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,260 คน เปนเพศชายรอยละ 50.4 และเพศหญิงรอยละ 49.6 
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 

 วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มี

โครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal)   และคําถามปลายเปด (Open 
Form) จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและ
ประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  20 -21 พฤษภาคม 2552 
 

     วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :   22 พฤษภาคม 2552 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 635 50.4 
            หญิง 625 49.6 

รวม 1,260 100.0 
อายุ   
            18 ป - 25 ป 323 25.6 
            26 ป - 35 ป 406 32.2 
            36 ป - 45 ป 301 23.9 
            46 ปขึ้นไป 230 18.3 

รวม 1,260 100.0 
การศึกษา   
               ต่ํากวาปริญญาตรี 625 49.6 
            ปริญญาตรี 566 44.9 
            สูงกวาปริญญาตรี 69 5.5 

รวม 1,260 100.0 
อาชีพ   
            ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ 152 12.1 
            พนักงาน / ลูกจางบริษัทเอกชน 404 32.0 
            คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 263 20.9 
            รับจางทั่วไป 194 15.4 
            พอบาน / แมบาน / เกษียณอายุ 74 5.9 
            อ่ืนๆ เชน นิสิตนักศึกษา อาชีพอิสระ วางงาน 173 13.7 

รวม 1,260 100.00 
 

 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1770-6 
E-mail: research@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 

 


