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ผลสํารวจเร่ือง  “ความคิดเห็นประชาชนตอการปรับแกรัฐธรรมนูญป 2550” 
 

หากวันน้ีเปนวันลงประชามติเพื่อแกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ประชาชนรอยละ 63.5 จะไมสนับสนุน 
แตรอยละ 45.4 สนับสนุนใหแกมาตรา 68 

 ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) เปดเผยผลสํารวจความคิดเห็นประชาชน 22 จังหวัดทั่วประเทศ 
เรื่อง “ความคิดเห็นประชาชนตอการปรับแกรัฐธรรมนูญป 2550” โดยเก็บขอมูลกับผูที่มีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน 
1,265 คน พบวา 
  

 เม่ือถามประชาชนวารัฐธรรมนูญป 2550 ฉบับปจจุบันมีปญหาหรือไม ประชาชนรอยละ 45.4 คิดวา
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันบางมาตราอาจมีปญหาจึงอยากใหแกเปนรายมาตราไป รองลงมารอยละ 25.2 คิดวา
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไมไดมีปญหาจึงไมจําเปนตองแก และมีเพียงรอยละ 9.3 เทานั้นที่ระบุวารัฐธรรมนูญฉบับ
ปจจุบันมีปญหาและตองแกทั้งฉบับ 
 

  สําหรับความคิดเห็นประชาชนที่มีตอการปรับแกรัฐธรรมนูญมาตรา 68 วรรคสองใหมีความชัดเจนขึ้น จากเดิมที่
ระบุวา  “...ผูที่ทราบการกระทํา (เพ่ือการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข) 
ยอมมีสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่นเรื่องขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหเลิกการ
กระทําดังกลาว…” พบวา ประชาชนสวนใหญรอยละ 45.4 เห็นดวยใหมีการปรับแกไขมาตราดังกลาว ในจํานวนนี้ 
รอยละ 27.8 เห็นวาใจความสําคัญควรอยูในลักษณะ “ใหสงเรื่องใหอัยการสูงสุดทําการตรวจสอบขอเท็จจริงเพียง
ชองทางเดียวเทานั้น กอนที่อัยการสูงสุดจะยื่นเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญตอไป” ขณะที่รอยละ 33.6 ระบุวา ไมเห็นดวย
ใหมีการปรับแกมาตราดังกลาว และรอยละ 21.0 ไมออกความคิดเห็น 
 

 สุดทายเม่ือถามวาหากวันน้ีเปนวันลงประชามติเพื่อถามวา “ทานจะสนับสนุนใหมีการแกรัฐธรรมนูญทั้ง
ฉบับหรือไม” พบวา ประชาชนรอยละ 63.5 ไมสนับสนุนใหมีการแกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ และมีเพียงรอยละ 19.5 
ที่สนับสนุนใหมีการแกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ในขณะที่รอยละ 17.0 ไมแสดงความเห็น  
 

 สวนความคิดเห็นที่มีตอแนวคิดในการจัดตั้งองคกรพิทักษรัฐธรรมนูญที่จะใหมาทําหนาที่แทนศาลรัฐธรรมนูญ 
ประชาชนสวนใหญรอยละ 49.8 ระบุวา ไมเห็นดวยกับแนวคิดในการจัดตั้งองคกรพิทักษรัฐธรรมนูญ และรอยละ 
26.6 เห็นดวยกับแนวคิดดังกลาว ในขณะที่รอยละ 23.6 ไมแสดงความเห็น 
 

 

 รายละเอียดตอไปน้ี 
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1. เมื่อถามความคิดเห็นประชาชนวารัฐธรรมนูญป 2550 ฉบับปจจุบัน  มีปญหาหรือไม พบวา 
- รัฐธรรมนูญฉบบัปจจุบนับางมาตราอาจมีปญหา   
   จึงอยากใหแกเปนรายมาตราไป 

รอยละ 45.4 

- รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไมไดมีปญหา  จึงไมจําเปนตองแกทั้งฉบบั รอยละ  25.2 
- รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันมีปญหาและตองแกทั้งฉบับ  รอยละ  9.3 
- ไมแสดงความเห็น รอยละ  20.1 

 

2. ประชาชนเห็นดวยหรือไม ถาจะมีการแกรัฐธรรมนูญมาตรา 68 วรรคสองใหมีความชัดเจน และใจความ
สําคัญควรอยูในลักษณะใด จากเดิมที่ระบุวา  “...ผูที่ทราบการกระทํา (เพื่อการลมลางการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข) ยอมมีสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบ
ขอเท็จจริงและยื่นเรื่องขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทําดังกลาว…”   

 

- เห็นดวยใหมีการปรับแกไขมาตราดังกลาว                     รอยละ 45.4  
        โดย  

- เห็นดวยใหมีการปรับแกมาตราดังกลาว โดยมีใจความสําคัญคือ  
  “ใหสงเรื่องใหอัยการสูงสุดทําการตรวจสอบขอเท็จจริงเพียงชองทาง
เดียวเทาน้ัน กอนที่อัยการสูงสุดจะยื่นเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญตอไป” 

รอยละ 27.8 

- เห็นดวยใหมีการปรับแกมาตราดังกลาว  โดยมีใจความสําคัญคือ “ใหสงเรื่อง
ไดโดยผานอัยการสูงสุด  หรือสงเรื่องโดยตรงผานศาลรัฐธรรมนูญก็ได”   

รอยละ 10.0 

- เห็นดวยใหมีการปรับแกมาตราดังกลาว  โดยมีใจความสําคัญคือ “ใหสามารถ
สงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรง  โดยไมตองผานอัยการสูงสุด” 

 

รอยละ 7.6 

- ไมเห็นดวยใหมีการปรับแกมาตราดังกลาว                 รอยละ 33.6  
- ไมแสดงความเห็น         รอยละ  21.0  

 

3. หากวันน้ีเปนวันลงประชามติเพื่อถามวา “ทานจะสนับสนุนใหมีการแกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับหรือไม”  พบวา 
     

- ไมสนับสนุนใหมีการแกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ รอยละ 63.5 
- สนับสนุนใหมีการแกรัฐธรรมนูญทั้งฉบบั รอยละ 19.5 
- ไมแสดงความเห็น รอยละ 17.0 

 

4. ความคิดเห็นที่มีตอแนวคิดในการจัดตั้งองคกรพิทักษรัฐธรรมนูญที่จะใหมาทําหนาที่แทนศาลรัฐธรรมนูญ  
 

- ไมเห็นดวยกับแนวคิดในการจัดตั้งองคกรพิทักษ  
  รัฐธรรมนูญ 

รอยละ 49.8 

- เห็นดวยกับแนวคิดในการจัดตั้งองคกรพิทักษรัฐธรรมนูญ รอยละ 26.6 

- ไมแสดงความเห็น รอยละ 23.6 
 

หมายเหตุ คารอยละที่แสดงในทุกขอขางตน เปนคารอยละที่ไดถวงน้ําหนักตามขอมูลสัดสวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในแตละภาค 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
      เพ่ือสอบถามความคิดเห็นจากผูมีสิทธิเลือกตั้งในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอการ

ปรับแกรัฐธรรมนูญป 2550  ในประเด็นตางๆ ซ่ึงกําลังเปนที่สนใจของคนในสังคมในขณะนี้ ทั้งน้ีเพ่ือสะทอน
มุมมองความคิดเห็นของประชาชนใหสังคมและผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ และนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา
ประเทศตอไป 

  
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

     การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวน 22 จังหวัดทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ดวย
วิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยสุมจังหวัดในแตละภาคจากนั้นจึงสุมประชากร
เปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,265 คน เปนเพศชายรอยละ 50.0 และเพศหญิง
รอยละ 50.0 

  
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปน
แบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นไดนํา
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  17-20 กรกฎาคม 2555 

      
วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :   21 กรกฎาคม 2555 
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ขอมูลประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 

 
 จํานวน (คน)  รอยละ 
เพศ    
                       ชาย 632 50.0 
                       หญิง 633 50.0 

รวม 1,265 100.0 
อายุ    
                      18 - 25 ป 260 20.5 
                      26 - 35 ป 344 27.2 
                      36 - 45 ป 316 25.0 
                      46 ปขึ้นไป 345 27.3 

รวม 1,265 100.0 
การศึกษา   
 ต่ํากวาปริญญาตร ี 743 58.7 
 ปริญญาตรี 441 34.9 
 สูงกวาปริญญาตร ี 81 6.4 

รวม 1,265 100.0 
อาชีพ   
     ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 231 18.3 
     พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 258 20.4 
     คาขาย / ประกอบอาชพีสวนตวั 255 20.2 
     รับจางทั่วไป 179 14.2 
     เกษตรกร 109 8.6 
     พอบาน แมบาน เกษียณอายุ 83 6.6 
     นักศึกษา 129 10.2 
     อ่ืนๆ อาทิ  อาชีพอิสระ วางงาน เปนตน 21 1.5 

รวม 1,265 100.0 
 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)  โทร. 02-350-3500 ตอ 1770, 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th  

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
 


