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ผลสาํรวจเร่ือง  

“รฐัธรรมนูญ กบัการปฏิรปูประเทศ” 
 
 

 
 

 
 
 

 กรงุเทพโพลลโ์ดยศนูยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ ไดท้ําการสํารวจความคดิเหน็ประชาชนจากทุก
ภมูภิาคทัว่ประเทศจาํนวน 1,102 คน เรือ่ง “รฐัธรรมนูญ กบัการปฏิรปูประเทศ ” พบวา่  
 

ประชาชนร้อยละ 37.6 เห็นด้วยกบัร่างรฐัธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัแต่อยากให้มีการแก้ไขใน
บางส่วน รองลงมารอ้ยละ 23.7 ระบุวา่เหน็ดว้ยทัง้ฉบบั มเีพยีงรอ้ยละ 9.2 เท่านัน้ ทีร่ะบุว่าไมเ่หน็ดว้ย ทีเ่หลอื
รอ้ยละ 29.5 ไมแ่น่ใจ 

 

สําหรบัประเดน็ที่ประชาชนอยากใหม้กีารแก้ไขมากทีสุ่ดในร่างรฐัธรรมนูญฉบบัน้ี คอื  ประเดน็ท่ีมา
ของ สว. ท่ีอยากให้มาจากการเลือกตัง้ทัง้หมด (ร้อยละ 25.0) รองลงมาคอื ประเดน็ทีม่าของนายกฯ ว่าควร
มาจากการเลอืกตัง้เท่านัน้ (รอ้ยละ 17.1) และการกําหนดบทลงโทษนักการเมอืงทีค่อรร์ปัชัน่ใหห้นัก (รอ้ยละ 
11.6) 
  

 เมื่อถามว่าเหน็ด้วยหรอืไม่กบัการมนีายกฯ คนนอกได้ แต่ต้องได้รบัเสยีงโหวตจากในสภา 2 ใน 3 
พบว่า ประชาชนรอ้ยละ 48.0 ระบุว่าเหน็ดว้ย ขณะที่รอ้ยละ 44.5 ระบุว่าไม่เหน็ด้วย ที่เหลอืรอ้ยละ 7.5 ไม่
แน่ใจ 
 

 ส่วนความมัน่ใจที่มต่ีอร่างรฐัธรรมนูญฉบบัน้ีว่าจะช่วยให้รฐับาลชุดต่อไปสามารถปฏิรูปประเทศได้
สาํเรจ็หรอืไม ่ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 59.6 ระบวุ่าไม่มัน่ใจ ขณะทีร่อ้ยละ 40.4 ระบุวา่มัน่ใจ  
 

 เมื่อถามว่า “ความสําเรจ็ของการปฏริูปประเทศขึน้อยู่กบัปจัจยัใดมากกว่ากนัระหว่างผูนํ้าประเทศกบั
ความสมบูรณ์แบบของรฐัธรรมนูญ” ประชาชนร้อยละ 50.4 ระบุว่าผู้นําประเทศสาํคญักว่า ขณะทีร่อ้ยละ 
40.8 ระบุวา่ความสมบรูณ์แบบของรฐัธรรมนูญสาํคญักวา่ และรอ้ยละ 8.8 ไมแ่น่ใจ 
 
 
 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/ ข่าวการเมือง 

เรือ่ง  ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชนทัว่ประเทศ    (รวม 5 หน้า) 

ประชาชน เหน็ด้วยกบัร่างรฐัธรรมนูญแต่เสนอให้มีการแก้ไขในบางส่วน โดยเฉพาะประเดน็ท่ีมาของ สว.  
59.6 % ไม่มัน่ใจว่าร่างรฐัธรรมนูญฉบบัน้ีจะทาํให้รฐับาลชดุต่อไปปฏิรปูประเทศได้สาํเรจ็ 

50.4% ระบกุารปฏิรปูประเทศจะสาํเรจ็ได้ขึน้อยู่กบัผูนํ้าประเทศเป็นสาํคญั 
59.7 % หากเล่ือนการเลือกตัง้ออกไปจะส่งผลต่อความน่าเช่ือถือจากต่างประเทศ 
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 นอกจากน้ีประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 72.8 เห็นว่ารฐัธรรมนูญจาํเป็นต้องบญัญติัให้มี คณะ 
กรรมการยทุธศาสตรก์ารปฏิรปูฯ เพ่ือสืบทอดเจตนารมณ์ในการปฏิรปูประเทศ  ขณะทีร่อ้ยละ 17.8 เหน็
วา่ไมจ่าํเป็นตอ้งมคีณะกรรมการดงักล่าว ทีเ่หลอืรอ้ยละ 9.4 ไมแ่น่ใจ 
 

 สําหรบัประเดน็การเลื่อนเลือกตัง้ออกไปจากโรดแมปเดมิ ประชาชนร้อยละ 59.7 คิดว่าจะส่งผล
กระทบต่อความน่าเช่ือถือจากต่างประเทศ ขณะที่ร้อยละ 33.9 คิดว่าไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อความ
น่าเชื่อถอื ทีเ่หลอืรอ้ยละ 6.4 ไมแ่น่ใจ  
   

 ดงัรายละเอยีดในตารางต่อไปน้ี  
 
1. ความเหน็ต่อภาพรวมของร่างรฐัธรรมนูญฉบบัปัจจบุนั คือ  
 

เหน็ดว้ยทัง้ฉบบั รอ้ยละ 23.7 
เหน็ด้วยแต่อยากให้มีการแก้ไขบางส่วน ร้อยละ  37.6 
ไมเ่หน็ดว้ย รอ้ยละ  9.2 
ไมแ่น่ใจ รอ้ยละ  29.5 

 
2. ประเดน็ท่ีอยากให้มีการแก้ไขมากท่ีสดุในร่างรฐัธรรมนูญฉบบัน้ี  5 อนัดบัแรก คือ 
    (เป็นคาํถามปลายเปิดใหผู้ต้อบระบุเอง) 
 

อนัดบั 1 ท่ีมาของ สว. ท่ีอยากให้มาจากการเลือกตัง้ทัง้หมด  ร้อยละ 25.0 
อนัดบั 2 ทีม่าของนายกฯ ควรมาจากการเลอืกตัง้เทา่นัน้ นายกฯ คนนอกควรเป็น

เฉพาะกรณฉุีกเฉิน 
รอ้ยละ 17.1 

อนัดบั 3 การกาํหนดบทลงโทษนกัการเมอืงทีค่อรร์ปัชัน่ใหห้นกั และมขีอ้บงัคบั
นกัการเมอืงเพือ่ควบคุมไมใ่หเ้กดิการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

รอ้ยละ 11.6  

อนัดบั 4 ดา้นสทิธเิสรภีาพและสทิธมินุษยชนของประชาชน ตลอดจนการแสดง
ความคดิเหน็ โดยใหป้ระชาชนรูส้กึวา่มสีทิธใินประชาธปิไตยมากกวา่น้ี 

รอ้ยละ 9.2 

อนัดบั 5 ดา้นการปฏริปูการศกึษา ระบบการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายนอก รอ้ยละ 5.5 
 
3. ความเหน็ท่ีมีต่อร่างรฐัธรรมนูญในประเดน็ท่ีสามารถมีนายกฯ คนนอกได้โดยต้องได้รบัเสียงโหวต 
    จากในสภา 2 ใน 3 
 

เหน็ด้วย ร้อยละ 48.0 
ไมเ่หน็ดว้ย รอ้ยละ  44.5 
ไมแ่น่ใจ รอ้ยละ  7.5 
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4. ความมัน่ใจท่ีมีต่อร่างรฐัธรรมนูญฉบบัน้ีว่าจะช่วยให้รฐับาลชดุต่อไปสามารถปฏิรปูประเทศได้สาํเรจ็ 
 

 
 
 
5. ความสาํเรจ็ของการปฏิรปูประเทศขึน้อยู่กบัปัจจยัใดมากกว่ากนัระหว่างผูนํ้าประเทศกบัความ  
    สมบรูณ์แบบของรฐัธรรมนูญ 
 

 
 
 

 
6. การสืบทอดเจตนารมณ์ในการปฏิรปูประเทศ  จาํเป็นหรือไม่ท่ีรฐัธรรมนูญจะต้องบญัญติัให้มีการจดัตัง้ 
   คณะกรรมการยทุธศาสตรก์ารปฏิรปูฯ  เพ่ือเสนอแนะนโยบายต่อรฐัสภา  นายกฯและคณะรฐัมนตรี 
 

 
 

 
 

7. เม่ือถามว่า หากมีการเล่ือนการเลือกตัง้ออกไปจากโรดแมปเดิม จะส่งผลกระทบต่อความ น่าเช่ือถือ 
    จากต่างประเทศหรือไม่ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มัน่ใจ รอ้ยละ  40.4 
ไมม่ัน่ใจ รอ้ยละ  59.6 

ผูนํ้าประเทศสาํคญักว่า ร้อยละ 50.4 
ความสมบรูณ์แบบของรฐัธรรมนูญสาํคญักวา่ รอ้ยละ 40.8 
ไมแ่น่ใจ รอ้ยละ  8.8 

จาํเป็น ร้อยละ 72.8 
ไมจ่าํเป็น รอ้ยละ 17.8 
ไมแ่น่ใจ รอ้ยละ  9.4 

ส่งผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือจากต่างประเทศ ร้อยละ 59.7 
ไมส่ง่ผลกระทบต่อความน่าเชื่อถอืจากต่างประเทศ รอ้ยละ  33.9 
ไมแ่น่ใจ รอ้ยละ  6.4 
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รายละเอียดในการสาํรวจ 

 
วตัถปุระสงคใ์นการสาํรวจ 

เพื่อสอบถามความคดิเหน็ของประชาชนทัว่ประเทศ เกี่ยวกบัการร่างรฐัธรรมนูญฉบบัปจัจุบนัเพื่อ
นําไปสู่การปฏริูปประเทศในประเดน็ต่างๆ ตลอดจนความเหน็ในกรณีที่มกีารเลื่อนการเลอืกตัง้ออกไปจากที่
โรดแมป ทัง้น้ีเพือ่สะทอ้นมมุมองความคดิเหน็ของประชาชนใหส้งัคมและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ  
 
ระเบียบวิธีการสาํรวจ 
      สาํรวจจากประชาชนทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ ทีม่อีายุ 18 ปี ขึน้ไป โดยการสุ่มสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์
จากฐานขอ้มลูของกรุงเทพโพลล ์ดว้ยวธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบ Simple Random Sampling แลว้ใชว้ธิกีารถ่วง
น้ําหนกัดว้ยขอ้มลูประชากรศาสตรจ์ากฐานขอ้มลูทะเบยีนราษฎรข์องกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
  
 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

      ในการประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน   4% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 
วิธีการรวบรวมข้อมลู  

      ใช้การสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์ โดยเครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มี
โครงสรา้งแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) และคาํถามปลายเปิดให้
ผูต้อบระบุคําตอบเองโดยอสิระ (Open Ended) จากนัน้จงึไดนํ้าแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความ
ถูกตอ้งสมบรูณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 
 
ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู   : 28 -30 เมษายน 2558 
วนัท่ีเผยแพร่ผลสาํรวจ      :  3 พฤษภาคม 2558 
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ข้อมลูประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง 
 

 จาํนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 592 53.7 
            หญงิ 510 46.3 

รวม 1,102 100.0 
อาย ุ   
            18 ปี - 30 ปี 150 13.6 
            31 ปี – 40 ปี 252 22.9 
            41 ปี – 50 ปี 330 29.9 
            51 ปี - 60 ปี 231 21.0 
            61 ปี ขึน้ไป 139 12.6 

รวม 1,102 100.0 
การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 670 60.8 
            ปรญิญาตร ี 337 30.6 
            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 95 8.6 
                                 รวม 1,102 100.0 
อาชีพ   
 ลกูจา้งรฐับาล 168 15.2 
 ลกูจา้งเอกชน     284 25.8 
 คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั/ เกษตรกร    375 34.0 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   73 6.6 
 ทาํงานใหค้รอบครวั   4 0.4 
 พอ่บา้น/ แมบ่า้น/ เกษยีณอาย ุ 153 13.9 
 นกัเรยีน/ นกัศกึษา   30 2.7 
 วา่งงาน/ รอฤดกูาล/ รวมกลุ่ม 15 1.4 

รวม 1,102 100.0 
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