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  ผลสํารวจเร่ือง  “ความเห็นของประชาชนต่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)” 

 
 
 

 
 

 
 
 

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ  เปิดเผยผลสํารวจความคดิเห็นประชาชน เร่ือง “ความเห็นของ
ประชาชนต่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)” โดยเกบ็ข้อมูลกบัประชาชนจากทุกภูมิภาคทัว่ประเทศจํานวน 1,062  คน 
พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 51.0 เห็นว่า นายมีชัย  ฤชุพนัธ์ุ มีความเหมาะสมหากจะมาดํารงตําแหน่งประธาน
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ขณะท่ีร้อยละ 10.4 เห็นวา่ไม่เหมาะสม ทั้งน้ีมีถึงร้อยละ 38.6 ท่ีไม่แน่ใจ 

 
ทั้งนีเ้ม่ือถามว่า  “หากนายมชัีย ฤชุพนัธ์ุ  น่ังเป็นประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  เช่ือม่ันหรือไม่ว่าจะสามารถ

ร่างรัฐธรรมนูญให้ผ่านประชามตไิด้” พบว่าร้อยละ 41.5 เช่ือม่ันว่าจะทาํได้ ขณะท่ีร้อยละ 22.1 ไม่เช่ือมัน่วา่จะทาํได ้และร้อย
ละ 36.4 ไม่แน่ใจ 

 
   

  สุดท้ายเม่ือถามว่า “คดิว่าควรมีบุคคลจากคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญชุดเดิม เข้าร่วมในคณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญชุดใหม่ด้วยหรือไม่” ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 60.0 เห็นว่า ควรมี เพราะเป็นผู้ทีท่ราบข้อมูลร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับทีไ่ม่ผ่านสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ขณะท่ีร้อยละ 25.5 เห็นวา่ ไม่ควรมี เพราะไม่สามารถร่างรัฐธรรมนูญใหผ้า่น สปช. 
ได ้ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 14.5 ยงัไม่แน่ใจ  
 
  โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี 
 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/ การเมือง/ สังคม 
เร่ือง  ผลสํารวจความคดิเห็นประชาชนทัว่ประเทศ   (รวม 4 หน้า) 

ประชาชนส่วนใหญ่หนุน มีชัย  ฤชุพนัธ์ุ น่ังประธาน กรธ. เช่ือสามารถร่าง รธน.  ให้ผ่านประชามตไิด้ 
60.0% ช้ี  คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญชุดใหม่ ควรมีบุคคลจากชุดเดมิด้วย 
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1. ขอ้คาํถาม “คดิว่านายมีชัย ฤชุพนัธ์ุ อดตีรองนายกฯ อดีตประธานวุฒิสภา  และผู้เช่ียวชาญด้านกฎหมาย เหมาะสม
หรือไม่หากจะมาดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)” 
 

เหมาะสม     ร้อยละ 51.0 
ไม่เหมาะสม ร้อยละ 10.4 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 38.6 

 

 
2. ขอ้คาํถาม “หากนายมีชัย ฤชุพนัธ์ุ  น่ังเป็นประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  เช่ือม่ันหรือไม่ว่าจะสามารถร่าง
รัฐธรรมนูญให้ผ่านประชามติได้” 
 

เช่ือม่ันว่าจะทาํได้ ร้อยละ 41.5 
ไม่เช่ือมัน่วา่จะทาํได ้      ร้อยละ 22.1 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 36.4 

 

 
3. ขอ้คาํถาม “คดิว่าควรมีบุคคลจากคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญชุดเดิม เข้าร่วมในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญชุดใหม่
ด้วยหรือไม่”  
 

ควรมี เพราะเป็นผู้ทีท่ราบข้อมูลร่างรัฐธรรมนูญฉบับทีไ่ม่ผ่าน สปช. ร้อยละ 60.0 
ไม่ควรมี เพราะไม่สามารถร่างรัฐธรรมนูญใหผ้า่น สปช. ได ้ ร้อยละ 25.5 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 14.5 
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รายละเอยีดการสํารวจ 
 

วตัถุประสงค์การสํารวจ 
1. เพื่อสะทอ้นความคิดเห็นท่ีมีต่อความเหมาะสมและความเช่ือมัน่หากนายมีชยั ฤชุพนัธ์ุ ดาํรงตาํแหน่งประธาน

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
2. เพื่อสะทอ้นความคิดเห็นต่อการเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญของบุคลจากชุดเดิม  

 

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   :  15 – 17 กนัยายน 2558 
      

วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  18 กนัยายน 2558 

 
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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ข้อมูลประชากรศาสตร์ 
 

 จํานวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 601 56.6 
            หญิง 461 43.4 

รวม 1,062 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 165 15.5 
            31 ปี – 40 ปี 242 22.8 
            41 ปี – 50 ปี 274 25.8 
            51 ปี - 60 ปี 257 24.2 
 61 ปี ข้ึนไป 124 11.7 

รวม 1,062 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 688 64.8 
            ปริญญาตรี 294 27.7 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 80 7.5 
                                 รวม 1,062 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 148 13.9 
 ลูกจา้งเอกชน     247 23.3 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั/ เกษตรกร    419 39.4 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   57 5.4 
 ทาํงานใหค้รอบครัว   4 0.4 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 136 12.8 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   34 3.2 
 วา่งงาน/ รอฤดูกาล/ รวมกลุ่ม 17 1.6 

รวม 1,062 100.0 
                         


