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  ผลสํารวจเร่ือง  “ความคาดหวงัประชาชนต่อการทาํหน้าทีข่อง กรธ. และ สปท.” 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ  ได้สํารวจความคดิเห็นประชาชน เร่ือง “ความคาดหวงัประชาชนต่อ
การทาํหน้าทีข่อง กรธ. และ สปท.” โดยเกบ็ข้อมูลกบัประชาชนจากทุกภูมิภาคทัว่ประเทศจํานวน 1,004  คน พบว่า  ประชาชน
ร้อยละ 66.3 อยากให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) นําร่างรัฐธรรมนูญฉบับเก่าทีไ่ม่ผ่าน สปช. มาปรับปรุงใหม่ โดย
แก้ไขจุดทีบ่กพร่อง ขณะทีร้่อยละ 18.2 อยากใหร่้างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบบั และร้อยละ 15.5 ไม่แน่ใจ 

 
เม่ือถามว่า “คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ควรเชิญพรรคการเมืองใหญ่ในประเทศ มาเสนอแนะข้อคดิเห็น

ก่อนร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่” ส่วนใหญ่ร้อยละ 64.8 เห็นว่า “ควรเชิญ” ขณะท่ีร้อยละ 24.5 เห็นวา่  “ไม่ควรเชิญ” 
ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 10.7 ไม่แน่ใจ 
 

เม่ือถามว่าคาดหวงัเพยีงใดต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ว่าจะสามารถนําพาประเทศไปสู่การปฏิรูปและสร้างความ
ปรองดองได้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 54.9 คาดหวงัค่อนข้างมากถึงมากทีสุ่ด ขณะท่ีร้อยละ 45.1 คาดหวงัค่อนขา้งนอ้ยถึงไม่
คาดหวงั 
 
 ส่วนความเช่ือม่ันต่อการมีเครือข่ายนักการเมืองเข้าร่วม สภาปฏิรูปประเทศ (สปท.) ว่าจะสามารถทาํให้ร่าง
รัฐธรรมนูญผ่านประชามตไิด้พบว่า ร้อยละ 45.7  เช่ือมัน่ค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด ขณะท่ีร้อยละ 44.7 เช่ือมัน่ค่อนขา้งมาก
ถึงมากท่ีสุด และร้อยละ 9.6 ไม่แน่ใจ 
 

สุดท้ายเม่ือถามว่า เช่ือม่ันหรือไม่ว่าหลงัจากการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) และสภาปฏิรูปประเทศ 
(สปท.) แล้วจะสามารถเลอืกตั้งได้ตามโรดแมปปี 2560 ส่วนใหญ่ร้อยละ 49.9 เช่ือม่ันว่าทาํได้ ขณะท่ีร้อยละ 41.5 ไม่เช่ือมัน่วา่
จะทาํได ้และร้อยละ 8.6 ไม่แน่ใจ 
 

โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี 

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

ประชาชน 66.3% อยากให้ กรธ. นําร่างฯ เก่าทีไ่ม่ผ่าน สปช. มาแก้ไขใหม่ 
64.8 หนุนให้เชิญพรรคการเมืองใหญ่มาเสนอข้อคดิเห็นก่อนร่างฯ 

ส่วนใหญ่คาดหวงัว่าร่างฯ ฉบับใหม่จะนําไปสู่การปฏิรูปและความปรองดอง  และเช่ือม่ันว่าจะเลอืกตั้งได้ปี 2560 
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1. ขอ้คาํถาม “อยากให้การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นอย่างไร หลงัจากได้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)  
    ชุดใหม่ ทีนํ่าโดย นายมีชัย ฤชุพนัธ์ุ” 
 
 

อยากให้นําร่างรัฐธรรมนูญฉบับเก่าทีไ่ม่ผ่าน สปช. มาปรับปรุงใหม่ โดยแก้ไขจุดทีบ่กพร่อง ร้อยละ 66.3 
อยากใหร่้างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบบั ร้อยละ 18.2 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 15.5 

 
2. ขอ้คาํถาม “คดิว่า คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ควรเชิญพรรคการเมืองใหญ่ในประเทศ มาเสนอแนะข้อคดิเห็น
ก่อนร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่” 
 
 

ควรเชิญ ร้อยละ 64.8 
ไม่ควรเชิญ  ร้อยละ 24.5 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 10.7 

 
3. ความคาดหวงั ต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ว่าจะสามารถนําพาประเทศไปสู่การปฏิรูปและสร้างความปรองดอง 
 

คาดหวงัค่อนข้างมากถงึมากทีสุ่ด 
(โดยแบ่งเป็นคาดหวงัค่อนข้างมากร้อยละ 37.2 และคาดหวงัมากทีสุ่ดร้อยละ 17.7 ) 

ร้อยละ 54.9 

คาดหวงัค่อนขา้งนอ้ยถึงไม่คาดหวงั 
(โดยแบ่งเป็นคาดหวงัค่อนขา้งนอ้ยร้อยละ 33.7 และไม่คาดหวงัร้อยละ 11.4) 

ร้อยละ 45.1 

 
 
4.  เช่ือม่ันมากน้อยเพยีงใดว่า การมีเครือข่ายนักการเมืองเข้าร่วม สภาปฏิรูปประเทศ (สปท.) จะสามารถทาํให้ร่างรัฐธรรมนูญ
ผ่านประชามติได้ 
 

เช่ือมัน่ค่อนขา้งมากถึงมากท่ีสุด 
(โดยแบ่งเป็นเช่ือมัน่ค่อนขา้งมากร้อยละ 40.0 และเช่ือมัน่มากท่ีสุดร้อยละ 4.7) 

ร้อยละ 44.7 

เช่ือม่ันค่อนข้างน้อยถึงน้อยทีสุ่ด 
(โดยแบ่งเป็นเช่ือม่ันค่อนข้างน้อยร้อยละ 34.5 และเช่ือม่ันน้อยทีสุ่ดร้อยละ 11.2) 

ร้อยละ 45.7 

ไม่แน่ใจ ร้อยละ 9.6 
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5.  ความเช่ือม่ันว่า  ภายหลงัการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) และสภาปฏิรูปประเทศ (สปท.) แล้วจะสามารถ
เลอืกตั้งได้ตามโรดแมปปี 2560 
 

เช่ือม่ันว่าทาํได้ ร้อยละ 49.9 
ไม่เช่ือมัน่วา่จะทาํได ้ ร้อยละ 41.5 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 8.6 

 
 
    
   

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) เพื่อสะทอ้นความเห็นต่อการร่างรัฐธรรมนูญของ กรธ. ชุดใหม่   
2) เพื่อสะทอ้นความคาดหวงัต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ จะสามารถนาํพาประเทศไปสู่การปฏิรูปและ

สร้างความปรองดองได ้
3) เพื่อสะทอ้นความเห็นต่อการเชิญพรรคการเมืองใหญ่ในประเทศ มาเสนอแนะขอ้คิดเห็นก่อนร่าง

รัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ 
4) เพื่อสะทอ้นความเช่ือมัน่ต่อการมีเครือข่ายนกัการเมืองเขา้ร่วม สภาปฏิรูปประเทศ (สปท).จะสามารถทาํ

ใหร่้างรัฐธรรมนูญผา่นประชามติได ้
 

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   :  6-8 ตุลาคม 2558 
      

วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  9 ตุลาคม 2558 
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ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 จํานวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 514 51.2 
            หญิง 490 48.8 

รวม 1,004 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 134 13.3 
            31 ปี – 40 ปี 240 23.9 
            41 ปี – 50 ปี 261 26.1 
            51 ปี - 60 ปี 239 23.8 
 61 ปี ข้ึนไป 130 12.9 

รวม 1,004 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 615 61.2 
            ปริญญาตรี 300 29.9 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 89 8.9 
                                 รวม 1,004 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 147 14.6 
 ลูกจา้งเอกชน     240 23.9 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั  424 42.2 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   31 3.1 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 3 0.3 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   120 12.0 
 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 25 2.5 
 เกษตรกร 14 1.4 

รวม 1,004 100.0 
                         


