
 
 
 
 
 
 
  

ผลสํารวจเรื่อง 
ประชาชนตองการใหเดินหนาอยางไรเรือ่งการแกไขรัฐธรรมนูญ 

 

 ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) สํารวจความคิดเห็นประชาชน 1,249 คน จาก 21 จังหวัด
ในทุกภาคของประเทศ เร่ืองการแกไขรัฐธรรมนูญตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการแกไข
รัฐธรรมนูญที่มี ศ.ดร. สมบัติ ธํารงธัญวงษ เปนประธาน ซึ่งไดเสนอแนวคิดเรื่องการแกไขรัฐธรรมนูญ ฉบับป 
2550 ที่ใชอยูในปจจุบันในประเด็นตางๆ ตามที่ไดมีการแถลงเมื่อวันที่ 18 และ 30 สิงหาคม ที่ผานมา ผลสํารวจ
พบวา  
 ประชาชนเห็นดวยกับขอเสนอของคณะอนุกรรมการ ฯ เกือบทุกประเด็น ไดแก 

- เรื่องการจัดตั้งรัฐบาล ใหพรรคการเมืองที่มีเสียงขางมากเปนอันดับ 1 ไดจัดตั้งรัฐบาลกอน     
(เห็นดวยรอยละ 85.2) 

- เรื่องการยุบพรรคการเมือง ในกรณีทําผิดกฎหมายเลือกตั้ง ตามมาตรา 237 โดยกําหนดให
ลงโทษเฉพาะผูกระทําผิด ถาผูสมัครทําผิดใหตัดสิทธิทางการเมืองของผูสมัคร 5 ป ถา
กรรมการบริหารพรรคมีสวนรูเห็นใหตัดสิทธิ 10 ป และถาหัวหนาพรรคมีสวนรูเห็นใหตัดสิทธิ 15 ป 
โดยไมตองยุบพรรคการเมือง (เห็นดวยรอยละ 73.0) 

- แยกฝายบริหารออกจากฝายนิติบัญญัติอยางเด็ดขาด โดยกําหนดใหคนที่จะมาเปนรัฐมนตรี
ตองลาออกจาก ส.ส.กอน (เห็นดวยรอยละ 72.6) 

- การเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบงเขต ใหกลับไปใชระบบเขตเดียวเบอรเดียวเหมือนรัฐธรรมนูญป 2540 
(เห็นดวยรอยละ 69.7) 

- การเลือกตั้ง ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อ ใหกลับไปใชรูปแบบบัญชีเดียวทั่วประเทศโดยไมแบงเปน
เขตภาค (เห็นดวยรอยละ 59.4) 

- ที่มาของ ส.ส. ตามมาตรา 93-98 เสนอใหมี ส.ส.จํานวน 500 คน แบงเปน ส.ส.ระบบแบงเขต 375 
คน และ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ 125 คน (เห็นดวยรอยละ 56.1)  

 

สวน ประเด็นเรื่องการสังกัดพรรคการเมือง ที่เสนอใหผูสมัครรับเลือกตั้งไมตองสังกัดพรรค และสมาชิกพรรค
ไมจําเปนตองฟงมติพรรคนั้นสวนใหญรอยละ 52.8  ไมเห็นดวย (ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 ) 

 

 สําหรับสิ่งที่ประชาชนสวนใหญ (รอยละ 74.6) ตองการใหนายกฯ อภิสิทธ์ิ ดําเนินการหลังไดรับรายงาน
สรุปแนวทางการแกไขรัฐธรรมนูญจากคณะกรรมการฯ แลวคือใหทําประชามติเพื่อถามความเห็นจาก
ประชาชนกอน โดยในจํานวนนี้รอยละ 34.5 ตองการใหทําประชามติภายใน 3 เดือน  ทั้งน้ีประชาชนสวนใหญ 
(รอยละ 72.9) ระบุวาหากมีการแกไขรัฐธรรมนูญตามขอเสนอของคณะกรรมการฯ จะสงผลในทางบวกตอการ
เมืองไทย เชน เกิดการพัฒนาทางการเมือง ทําใหประเทศไทยมีความสมานฉันท ฯลฯ 
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 เมื่อถามวาบรรยากาศทางการเมืองในชวงเวลานี้เหมาะสมกับการแกไขรัฐธรรมนูญหรือไม ประชาชน
รอยละ 46.0 ระบุวาไมแนใจ ในขณะที่รอยละ 27.8 เห็นวายังไมเหมาะสม เพราะปจจุบันยังมีความคิดตางกันอยู 
อาจทําใหเกิดความขัดแยงข้ึนมาอีก และควรใหความรูแกประชาชนกอน  ขณะที่รอยละ 26.2 เห็นวาเหมาะสม 
เพราะ สถานการณบานเมืองคลี่คลายไปในทางที่ดีข้ึนแลว และการแกไขรัฐธรรมนูญจะชวยใหการเมืองมคีวาม
ชัดเจนยิ่งข้ึน  
  

 โปรดพิจารณารายละเอียดตอไปน้ี 
 

1. ความคิดเห็นตอขอเสนอของคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการแกไขรัฐธรรมนูญที่มี ศ.ดร. สมบัติ 
ธํารงธัญวงษ เปนประธาน ใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญ ฉบับป 2550 ในประเด็นตางๆ พบวา  

  
ประเด็นที่เสนอใหมีการแกไข เห็นดวย ไมเห็นดวย 

1) เรื่องการจัดต้ังรัฐบาลใหพรรคการเมืองที่มีเสียงขางมากเปนอันดับ 1 ไดจัดต้ังรัฐบาลกอน 85.2 14.8 
2) เรื่องการยุบพรรคการเมืองในกรณีทําผิดกฎหมายเลือกต้ัง ตามมาตรา 237  
โดยกําหนดใหลงโทษเฉพาะผูที่กระทําผิด ถาผูสมัครทําผิดใหตัดสิทธิทางการเมืองของผูสมัคร 5 ป 
ถากรรมการบริหารพรรคมีสวนรูเห็นใหตัดสิทธิ 10 ป และถาหัวหนาพรรคมีสวนรูเห็นใหตัดสิทธิ 
15 ป โดยไมตองยุบพรรคการเมือง(เปล่ียนแปลงจากปจจุบันที่ตัดสินใหยุบพรรคและตัดสิทธิ์ทางการ
เมืองของหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรค เปนเวลา 5 ป)  

73.0 27.0 

3) แยกฝายบริหารออกจากฝายนิติบัญญัติอยางเด็ดขาด โดยกําหนดใหคนที่จะมาเปน
รัฐมนตรีตองลาออกจาก ส.ส.กอน (เปล่ียนแปลงจากปจจุบันที่รัฐมนตรีไมตองพนจากการเปน ส.ส.  
เมื่อรับตําแหนงเปนรัฐมนตรี) 

72.6 27.4 

4) การเลือกต้ัง ส.ส. แบบแบงเขต ใหกลับไปใชระบบเขตเดียวเบอรเดียวเหมือนรัฐธรรมนูญ  
ป 2540 (เปลี่ยนจากปจจุบันที่ใชระบบเขตใหญเรียงเบอร) 

69.7 30.3 

5) การเลือกต้ัง ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อ ใหมีจํานวน 125 คน โดยใหกลับไปใชรูปแบบบัญชีเดียว
ทั่วประเทศโดยไมแบงเปนเขตภาค (เปล่ียนจากปจจุบันที่มีจํานวน 80 คน โดยใชระบบสัดสวน แบงเปน 
8 ภูมิภาค ภูมิภาคละ 10 คน) 

59.4 40.6 

6) ที่มาของ ส.ส. ตามมาตรา 93-98 เสนอใหมี ส.ส.จํานวน 500 คน แบงเปน ส.ส.ระบบแบงเขต 
375 คน และ ระบบบัญชีรายชื่อ 125 คน (เปล่ียนจากปจจุบันที่มีจํานวน ส.ส.ทั้งหมด 480 คน แยกเปน 
ส.ส.ระบบแบงเขต 400 คน และ ส.ส.สัดสวน 80 คน)  

56.1 43.9 

7) เรื่องการสังกัดพรรคการเมือง ใหผูสมัครรับเลือกต้ังไมตองสังกัดพรรค และสมาชิกพรรคไม
ตองฟงมติพรรค (เปล่ียนจากปจจุบันที่ผูสมัครรับเลือกตั้งตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองมาแลวไมตํ่ากวา 
90 วัน ยกเวนการยุบสภาตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองมาแลวไมตํ่ากวา 30 วัน) 

47.2 52.8 
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2.  สิ่งที่ตองการใหนายกฯ อภิสิทธ์ิ ดําเนินการหลังจากไดรับรายงานสรุปแนวทางการแกไขรัฐธรรมนูญ 

ในประเด็นที่กลาวมาจากคณะกรรมการฯ คือ 
 

- ใหทําประชามติ เพื่อถามความเห็นจากประชาชนกอน   รอยละ 74.6 
 โดยระบุใหทําภายในระยะเวลา 
      3 เดือน    รอยละ 34.5 
    6 เดือน    รอยละ 27.2 
    9 เดือน    รอยละ 3.5 
    1ป     รอยละ 7.2 
    อื่นๆ ไดแก ใหทําทันที    
    ทําใหทันสมัยของรัฐบาลชุดปจจุบัน รอยละ 2.2 
 

- ใหสภาฯ พิจารณาและลงมติทันทีโดยไมตองทําประชามติ   รอยละ 15.5  
- ใหตั้งคณะกรรมการชุดใหมขึ้นมาศึกษาการแกไขรัฐธรรมนูญอีกรอบ  รอยละ 9.9    

3. ประชาชนมีความเห็นวาหากมีการแกไขรัฐธรรมนูญตามขอเสนอของคณะกรรมการฯ ในประเด็นตางๆ   
    ขางตน จะสงผลตอการเมืองไทย คือ 
  

-  สงผลในทางบวก   รอยละ 72.9 
  เชื่อวาจะ 
   เกิดการพัฒนาทางการเมืองไทย    รอยละ 20.1 
   ทําใหประเทศไทยมีความสมานฉันท   รอยละ 18.1 
   ทําใหทุกคนมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน   รอยละ 15.8 
   เปดโอกาสใหผูมีความรูความสามารถเขามาทํางานการเมือง รอยละ 15.3 
   สามารถลด / แกปญหา การซื้อสิทธิ ขายเสียงได  รอยละ 3.6   
  

- เหมือนเดิม   รอยละ 14.8 
  เชื่อวาจะ 
   นักการเมืองยังคงนึกถึงประโยชนของตนเองและพวกพองเปนหลัก รอยละ 9.2 
   นักการเมืองและคนไทยบางกลุมยังแบงขางแบงสีกันอยู   รอยละ 3.8 
   ได ส.ส.หนาเดิมๆ จากพรรคการเมืองเดิม     รอยละ 1.8 
 

- สงผลในทางลบ  รอยละ 12.3 
  เชื่อวาจะ 
   เปนชนวนทําใหเกิดความขัดแยงมากขึ้น   รอยละ 7.4 
   เกิดปญหาการซื้อสิทธิ ขายเสียง เพิ่มขึ้น   รอยละ 1.9 
   ทําใหการอนุมัติโครงการเพื่อพัฒนาประเทศลาชา  รอยละ 1.6 
   ไดรัฐบาลผูกขาดพรรคเดียว    รอยละ 1.4 
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4.  เมื่อถามถึงบรรยากาศทางการเมืองในชวงเวลานี้วาเหมาะสมที่จะทําการแกไขรัฐธรรมนูญหรือไม 

พบวา 
  

- เห็นวาไมเหมาะสม  รอยละ 27.8 
  (โดยใหเหตุผลวา ปจจุบันยังมีความคิดตางกันอยู อาจทําใหเกิดความขัดแยงขึ้นมาอีก 
                                           และควรใหความรูแกประชาชนกอน ฯลฯ) 
  

-  เห็นวาเหมาะสม  รอยละ  26.2 
  (โดยใหเหตุผลวา สถานการณบานเมืองคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นแลว ชวยใหการเมืองมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
                                          และบานเมืองเริ่มสงบแลว ฯลฯ) 
  

- ไมแนใจ  รอยละ 46.0 
 
 
 

  
ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1770, 1776 

E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 
Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
  การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนทั่วไปทุกสาขาอาชีพที่มีอายุ 18  ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูใน

กรุงเทพมหานคร และจังหวัดตางๆ จากทั่วทุกภาคของประเทศ จํานวน 21 จังหวัด ไดแก จังหวัดขอนแกน จันทบุรี 
ฉะเชิงเทรา เชียงราย เชียงใหม ตรัง นครปฐม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค พระนครศรีอยุธยา พะเยา 
ภูเก็ต เพชรบูรณ ระนอง ราชบุรี สงขลา สุพรรณบุรี สุราษฎรธานี หนองคาย และอุบลราชธานี โดยการสุมตัวอยาง
แบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,249 คน เปนเพศชายรอยละ 50.8 และเพศหญิง   
รอยละ 49.2 
       
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 

วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) และการสุมโทรศัพทสัมภาษณ เครื่องมือที่ใชในการ

เก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) 
และคําถามปลายเปด (Open Form) จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอง
สมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  28 - 31 สิงหาคม 2553 
 

     วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :  3 กันยายน 2553 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 635 50.8 
            หญิง 614 49.2 

รวม 1,249 100.0 
อายุ   
            18 ป - 25 ป 311 24.8 
            26 ป – 35 ป 342 27.4 
            36 ป – 45 ป 308 24.7 
            46 ปขึ้นไป 288 23.1 

รวม 1,249 100.0 
การศึกษา   
            ต่ํากวาปริญญาตรี 658 52.7 
            ปริญญาตรี 536 43.0 
            สูงกวาปริญญาตรี 55 4.3 
                                 รวม 1,249 100.0 
อาชีพ   
            ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 174 13.9 
            พนักงานบริษัทเอกชน 316 25.3 
            คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 371 29.8 
            รับจางทั่วไป 122 9.7 
            พอบาน / แมบาน / เกษียณอายุ 52 4.2 
            อ่ืนๆ เชน นิสิตนักศึกษา อาชีพอิสระ วางงาน 214 17.1 

รวม 1,249 100.0 
 
 
 

 
 
 
 


