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  ผลสํารวจเร่ือง  “ความเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่” 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ  ได้สํารวจความคดิเห็นประชาชน เร่ือง “ความเห็นของประชาชนต่อ
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่” โดยเกบ็ข้อมูลกบัประชาชนจากทุกภูมิภาคทัว่ประเทศจํานวน 1,021 คน พบว่า ประชาชนร้อยละ 61.0  
ไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ขณะท่ีร้อยละ 34.4 มีความรู้ความเขา้ใจบา้งในประเดน็ท่ีสาํคญัๆ 
และมีเพียงร้อยละ 3.6 ท่ีมีความรู้ความเขา้ใจเป็นอยา่งดี  ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 91.3 จึงอยากให้มีผู้มีความรู้ความเข้าใจใน
เนือ้หาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาช่วยอธิบายให้ประชาชนทัว่ประเทศฟัง มีเพยีงร้อยละ 5.2  เท่านั้นท่ีบอกวา่ไม่อยากใหมี้  

 

เม่ือถามว่า “เห็นด้วยหรือไม่ทีร่่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จะทาํให้อาํนาจของนักการเมืองและพรรคการเมืองลดลง” 
ส่วนใหญ่ร้อยละ 60.9 “เห็นด้วย”  ขณะท่ีร้อยละ 20.4 “ไม่เห็นดว้ย”  ส่วนร้อยละ 18.7 ไม่แน่ใจ 

 

แต่ทีน่่าสนใจคอืเม่ือถามว่า “เห็นด้วยหรือไม่ กบัร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทีอ่าจทาํให้มีนายกรัฐมนตรีทีไ่ม่ได้มาจาก
การเลอืกตั้ง” ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 52.1 ระบุว่า  “ไม่เห็นด้วย”   ขณะท่ีร้อยละ 36.4 “เห็นดว้ย”  ท่ีเหลือร้อยละ 11.5  
ไม่แน่ใจ 
 

นอกจากนีเ้ม่ือถามว่า “รับได้หรือไม่  หาก สปช. ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จนทาํให้การเลอืกตั้งต้องเลือ่น
ออกไป” ส่วนใหญ่ร้อยละ 57.3 บอกว่า “รับได้ เพราะบ้านเมืองจะสงบ ไม่มีความขดัแย้ง” ขณะท่ีร้อยละ 29.1  “รับไม่ไดเ้พราะ
อยากใหมี้การเลือกตั้งตามโรดแมป” ท่ีเหลือร้อยละ 13.6 ไม่แน่ใจ   

 

สําหรับปัจจัยทีป่ระชาชนใช้ประกอบการตดัสินใจลงประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คอื ฟังความ
คดิเห็นของนักวชิาการ (ร้อยละ 40.8) รองลงมาคือ  ฟังความคิดเห็นของญาติ/ ครอบครัว (ร้อยละ 25.0) และฟังความคิดเห็น
ของนกัการเมืองทอ้งถ่ิน (กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น อบต.) (ร้อยละ 22.7) 
 

สุดท้ายเม่ือถามว่า “หากถึงวนัลงประชามติ  จะโหวตเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกบัร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี”้ ส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 44.4 บอกว่า “เห็นด้วย” ขณะท่ีร้อยละ 21.7   “ไม่เห็นดว้ย”  ส่วนร้อยละ 33.9 ยงัไม่แน่ใจ   
 

โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/ การเมือง/ สังคม 
เร่ือง  ผลสํารวจความคดิเห็นประชาชนทัว่ประเทศ   (รวม 5 หน้า) 

ประชาชน 61.0% ไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัรัฐธรรมนูญฉบับใหม่  
60.9% เห็นด้วยทีรั่ฐธรรมนูญฉบับใหม่จะลดอาํนาจนักการเมือง  แต่ 52.1% ไม่เห็นด้วยหากมีนายกฯ ทีไ่ม่มาจากการเลอืกตั้ง   

และ 57.3% รับได้ หาก สปช. จะไม่รับร่างฯ  แต่ในมุมมองประชาชน 44.4% โหวตเห็นด้วยกบัร่างรัฐธรรมนูญฉบบันี ้
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1. ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 
 

ไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 61.0 
มีความรู้ความเขา้ใจบา้งในประเดน็ท่ีสาํคญัๆ   ร้อยละ 34.4 
มีความรู้ความเขา้ใจเป็นอยา่งดี  ร้อยละ 3.6 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 1.0 

 
2. อยากให้มีผู้มีความรู้ความเข้าใจในเนือ้หาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาช่วยอธิบายให้ประชาชนทัว่ประเทศฟังหรือไม่ 
 

อยากให้มี ร้อยละ 91.3 
ไม่อยากใหมี้ ร้อยละ 5.2 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 3.5 

 
3. เห็นด้วยหรือไม่ทีร่่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จะทาํให้อาํนาจของนักการเมืองและพรรคการเมืองลดลง 
 

เห็นด้วย ร้อยละ 60.9 
ไม่เห็นดว้ย  ร้อยละ 20.4 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 18.7 

 
4.  เห็นด้วยหรือไม่ กบัร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทีอ่าจทาํให้มีนายกรัฐมนตรีทีไ่ม่ได้มาจากการเลอืกตั้ง 
 

เห็นดว้ย ร้อยละ 36.4 
ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 52.1 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 11.5 

 
5. รับได้หรือไม่  หาก สปช. ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จนทาํให้การเลอืกตั้งต้องเลือ่นออกไป  
 

รับได้ เพราะบ้านเมืองจะสงบ ไม่มีความขดัแย้ง      ร้อยละ 57.3 
รับไม่ได ้เพราะอยากใหมี้การเลือกตั้งตามโรดแมป    ร้อยละ 29.1 
ไม่แน่ใจ  ร้อยละ 13.6 
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6.  ปัจจัยทีใ่ช้ในการตัดสินใจประกอบการลงประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 
     (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

ฟังความคดิเห็นของนักวชิาการ ร้อยละ 40.8 
ฟังความคิดเห็นของญาติ/ ครอบครัว ร้อยละ 25.0 
ฟังความคิดเห็นของนกัการเมืองทอ้งถ่ิน (กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น อบต.) ร้อยละ 22.7 
ฟังความคิดเห็นของนกัการเมืองจากพรรคใหญ่   ร้อยละ 18.5 
เช่ือมัน่วา่คณะกรรมาธิการยกร่างคงร่างรัฐธรรมนูญมาดีแลว้ ร้อยละ 15.8 

 
7.  หากถึงวนัลงประชามติ  จะโหวตเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกบัร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี ้
 

เห็นด้วย ร้อยละ 44.4 
ไม่เห็นดว้ย ร้อยละ 21.7 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 33.9 

     
   

ศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)  โทร. 02-350-3500 ต่อ 1770, 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th  

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll    Facebook : https://facebook.com/bangkokpoll 
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รายละเอยีดการสํารวจ 
 

วตัถุประสงค์การสํารวจ 
1) เพื่อสะทอ้นความความรู้ความเขา้ใจท่ีมีต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่   
2) เพื่อสะทอ้นความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ใน ประเด็นการลดอาํนาจนักการเมืองและพรรค

การเมือง และประเดน็นายกรัฐมนตรีท่ีไม่ไดม้าจากการเลือกตั้ง 
3) เพื่อตอ้งการทราบถึงปัจจยัท่ีใชใ้นการตดัสินใจประกอบการลงประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ

ฉบบัใหม่ 
 
ประชากรทีส่นใจศึกษา 

     การสาํรวจใชก้ารสุ่มตวัอยา่งจากประชาชนทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ ท่ีมีอาย ุ18 ปี ข้ึนไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์
ทางโทรศพัทจ์ากฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล ์ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบ Simple Random Sampling แลว้ใชว้ิธีการ
ถ่วงนํ้าหนกัดว้ยขอ้มูลประชากรศาสตร์จากฐานขอ้มูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

       
 ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   4% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 
วธีิการรวบรวมข้อมูล  

ใชก้ารสัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างแน่นอน 
ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และไดน้าํแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความ
ถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  1-3 กนัยายน 2558 
      

วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  4 กนัยายน 2558 
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ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 จํานวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 550 53.9 
            หญิง 471 46.1 

รวม 1,021 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 151 14.8 
            31 ปี – 40 ปี 261 25.6 
            41 ปี – 50 ปี 283 27.6 
            51 ปี - 60 ปี 217 21.3 
 61 ปี ข้ึนไป 109 10.7 

รวม 1,021 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 707 69.2 
            ปริญญาตรี 257 25.2 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 57 5.6 
                                 รวม 1,021 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 125 12.2 
 ลูกจา้งเอกชน     245 24.0 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั  454 44.5 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   54 5.3 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 3 0.3 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   93 9.1 
 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 21 2.1 
 เกษตรกร 26 2.5 

รวม 1,021 100.0 
                         


