
  

   
 
 
 

ผลสํารวจเรื่อง 
 

ประชาชนตองการอยางไรเรื่องการแกไขรัฐธรรมนูญ 
 

   จากการที่คณะกรรมการสมานฉันทฯ ไดนําเสนอรายงานผลการศึกษาแนวทางการสรางความ
สมานฉันท และแนวทางการปฏิรูปการเมืองของไทย โดยในระยะสั้นเสนอใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญใน 6 มาตรา เพ่ือ
ลดความขัดแยงในสังคม นําไปสูความสมานฉันท และปฏิรูปการเมืองน้ัน ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
(กรุงเทพโพลล) ไดดําเนินการสํารวจเรื่อง “ประชาชนตองการอยางไรเรื่องการแกไขรัฐธรรมนูญ” เพ่ือสะทอน
มุมมองความคิดเห็นของประชาชนตอเร่ืองดังกลาว โดยเก็บขอมูลจากประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร อายุ 18 ปขึ้น
ไป ในทุกสาขาอาชีพ จํานวนทั้งสิ้น 1,119 คน เม่ือวันที่ 25-28 กรกฎาคมที่ผานมา สรุปผลไดดังน้ี 
 

1. ความคิดเห็นตอการเสนอแกไขรัฐธรรมนูญฉบับป 2550 ในประเด็นตางๆ  ปรากฏผลดังน้ี 
 เห็นดวย 

(รอยละ) 
ไมเห็นดวย 

(รอยละ) 
ไมแนใจ 
(รอยละ) 

1) แกไขมาตรา 111 - 121 โดยให ส.ว. มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด 84.4 8.8 6.8 
2) แกไขมาตรา 237 โดยใหตัดทิ้งประเด็นการยุบพรรคการเมืองและ
ใหลงโทษ กรรมการบริหารพรรคที่ทุจริตการเลือกตั้งเฉพาะคน 
ไมใชเหมารวม 

76.9 17.3 5.8 

3) แกไขมาตรา 190 โดยยังคงใหการทําสัญญากับตางประเทศตอง
ผานการเห็นชอบจากรัฐสภา แตใหกําหนดประเภทของหนังสือ
สัญญาใหชัดเจนวาแบบไหนที่ตองใหสภาเห็นชอบ 

75.8 14.3 9.9 

4) แกไขมาตรา 93 - 98 โดยการเลือกตัง้ ส.ส.ใหกลับไปใชระบบ
เขตเดียวคนเดียว (รวมจํานวน ส.ส.เขต 400 คน) และ ส.ส.บัญชี
รายชื่ออีก 100 คน 

59.6 20.6 19.8 

5) แกไขมาตรา 266 โดยให ส.ส. และ ส.ว. เขาไปมีบทบาทตอการ
บริหารงานของขาราชการประจํา และงบประมาณในโครงการ
ตางๆ ของรัฐเพ่ือชวยเหลือประชาชนในพื้นที่ได 

45.5 41.0 13.5 

6) แกไขมาตรา 265 โดยให ส.ส. ดํารงตําแหนงทางการเมือง เชน  
   เลขานุการรัฐมนตรีได 

43.9 39.1 17.0 
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2. ความคิดเห็นตอประเดน็เรื่องการแกไขรัฐธรรมนูญมาตรา 309 ใหมีการนิรโทษกรรมทางการเมือง 
 
- เห็นดวย  รอยละ  41.2 
- ไมเห็นดวย รอยละ  47.1 
- ไมแนใจ  รอยละ  11.7 
 

ทั้งน้ี เม่ือเปรียบเทียบกับผลสํารวจเม่ือเดือนพฤษภาคมที่ผานมาพบวาจํานวนของผูที่ไมเห็นดวยลดลงจาก   
รอยละ 53.5 เหลือรอยละ 47.1 หรือลดลงรอยละ 6.4 

 
3. ความคิดเห็นเก่ียวกับกรอบระยะเวลาดําเนินการหลังจากไดรับรายงานสรปุแนวทางการแกไข

รัฐธรรมนูญทั้ง 6 ประเดน็จากคณะกรรมการสมานฉันทฯ แลว 
 

-  ตองการใหเรงดําเนินการใหไดขอสรุปที่ชัดเจนภายในสมัยประชุมสภานี้..........รอยละ  41.7 
-  ตองการใหดําเนินการอยางรอบคอบโดยไมจําเปนตองเรง 

      ใหเสร็จสิ้นภายในสมัยประชุมสภานี้..........................................................รอยละ  53.5 
-  ไมแนใจ........................................................................................................รอยละ  4.8 

 
4. ความคิดเห็นเรื่องการทาํประชามตเิพื่อเปดโอกาสใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมใน

กระบวนการแกไขรัฐธรรมนูญ 
 

-  ควรมีการทําประชามตใิหประชาชนออกเสียง 
    เพื่อรับหรือไมรับรางรัฐธรรมนูญฉบับแกไข ............รอยละ  91.2 
-  ไมจําเปนตองทําประชามติ...........................................รอยละ  8.8 

 
5. ความคิดเห็นในประเด็นเร่ืองการแกไขรัฐธรรมนูญกับการยุตปิญหาความขัดแยงระหวางกลุมคน

เสื้อสีตางๆ 
 
- เห็นวาการแกรัฐธรรมนูญจะชวยยตุิปญหาความขัดแยง 
  ระหวางกลุมคนเสื้อสีตางๆ ได................................................................รอยละ  26.5 
- เห็นวาการแกรัฐธรรมนูญจะไมสามารถยุติปญหา 
  ความขัดแยงได....................................................................................รอยละ  50.0 
     เน่ืองจาก  - ตนเหตุของปญหาความขัดแยงอยูทีต่ัวบุคคลไมใชกฎหมาย  
  - ความขัดแยงลุกลามไปไกลเกินกวาการแกไขรัฐธรรมนูญจะชวยได 
  - ฝายที่เสียผลประโยชนจากการแกไขรัฐธรรมนูญคงไมยอมยุติ 
- ไมแนใจ.................................................................................................รอยละ 23.5 
 

 
ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1770-6 

E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
     การสํารวจใชการสุมตวัอยางประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป ทุกสาขาอาชีพ ที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร ดวย

วิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยสุมเขตการปกครองทั้งเขตชั้นนอก ชั้นกลาง และชั้นใน 
จากนั้นจึงสุมประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ และใชวธิีเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบพบตวั ได
กลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,119 คน เปนเพศชายรอยละ 49.8  และเพศหญิงรอยละ 50.2 
        
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 

 วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณแบบพบตวั (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบ 

สอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นคณะนักวิจัยได
นําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบรูณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

   
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  25 – 28 กรกฎาคม 2552 

 
     วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :  29 กรกฎาคม  2552 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
               ชาย 557 49.8 
               หญิง 562 50.2 

รวม 1,119 100.0 
อายุ   
               18 - 25 ป 276 24.7 
               26 – 35 ป 300 26.8 
               36 – 45 ป 282 25.2 
               46 ป ขึ้นไป 261 23.3 
                             รวม 1,119 100.0 
การศึกษา   
               ต่ํากวาปริญญาตรี 624 55.8 
               ปริญญาตรี 440 39.3 
               สูงกวาปริญญาตรี 55 4.9 
                                     รวม 1,119 100.0 
อาชีพ   
                ขาราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 115 10.3 
                พนักงาน / ลูกจางบริษัทเอกชน 381 34.0 
                คาขาย / อาชีพสวนตัว 239 21.4 
                รับจางทั่วไป 147 13.1 
                พอบาน / แมบาน / เกษียณอายุ 87 7.8 
                อ่ืนๆ อาทิ นักศึกษา อาชีพอิสระ 150 13.4 
                                รวม 1,119 100.0 

 
 
 
 
 
 


