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ผลสาํรวจเรือ่ง  

ร่างรฐัธรรมนูญฉบบัใหม ่ประชาชนพอใจเพียงใด 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจยัมหาวิทยาลยักรุงเทพ สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ร่าง
รฐัธรรมนูญฉบบัใหม่ ประชาชนพอใจเพียงใด” โดยเกบ็ขอ้มูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึน้ไป จํานวน 1,198 
คน จากทุกภมูภิาคทัว่ประเทศ พบวา่ 
  รา่งรฐัธรรมนูญฉบบัใหม ่ทีน่ายมชียั ฤชุพนัธุ ์เป็นประธานกรรมการและมกีารพจิารณารา่งรฐัธรรมนูญเป็น
รายมาตรา ซึ่งสื่อมวลชนได้นําเสนอในช่วงที่ผ่านมานัน้ ผลสํารวจในประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของ
ประชาชน มดีงัน้ี  
   รอ้ยละ 86.2 เหน็ดว้ยกบัประเดน็ “กกต. สามารถแจกใบแดงระงบัสทิธิผ์ูส้มคัร ส.ส.ก่อนการ 
           เลอืกตัง้ไดห้ากพบวา่มกีารทุจรติ”  
   รอ้ยละ 79.9 เหน็ดว้ยกบัประเดน็ “พรรคการเมอืงจะตอ้งเสนอชื่อบุคคลทีจ่ะเป็นนายกรฐัมนตรใีห ้
          ประชาชนทราบล่วงหน้า ก่อนมกีารเลอืกตัง้ โดยอาจจะเป็น ส.ส. หรอืคนนอกกไ็ด”้  
   รอ้ยละ 77.6 เหน็ดว้ยกบัประเดน็ “การใหอ้าํนาจองคก์รอสิระ 3 องคก์ร ไดแ้ก่  กกต. / ป.ป.ช. /  
                                    คตง. หารอืรว่มกนัเพือ่สง่ขอ้ตกัเตอืนไปยงัคณะรฐัมนตร ีกรณทีีพ่บวา่การดาํเนินงาน 
                                   หรอืนโยบายของรฐับาล อาจจะสรา้งความเสยีหายแก่ประเทศในระยะยาว”  
   รอ้ยละ 52.4 เหน็ดว้ยกบัประเดน็ “วาระการดาํรงตําแหน่งนายกรฐัมนตรรีวมแลว้ตอ้งไมเ่กนิ 8 ปี  
          โดยจะเป็นกีส่มยักไ็ด ้” 
  เมื่อถามถงึความมัน่ใจทีม่ต่ีอร่างรฐัธรรมนูญฉบบัน้ีทีเ่น้นเรื่อง “ขจดัทุจริตคอรร์ปัชัน่ของนักการเมือง
และการซ้ือสิทธ์ิขายเสียง” ว่าจะสามารถบรรลุเจตนารมณ์ทีว่างไวไ้ด ้ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 73.0 ระบุว่า 
“ไม่ค่อยมัน่ใจ” สว่นผูท้ีร่ะบุวา่ “มัน่ใจ” มรีอ้ยละ 24.0  
 ส่วนความมัน่ใจท่ีมีต่อร่างรฐัธรรมนูญฉบบัน้ีว่าจะทาํให้เกิดความสามคัคีปรองดองของคนในชาติ
ได้ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 74.6 ระบวุ่า “ไม่ค่อยมัน่ใจ” และมเีพยีงรอ้ยละ 22.2 ทีร่ะบุวา่ “มัน่ใจ” 
 ด้านความตัง้ใจออกมาใช้สิทธ์ิ ลงประชามติร่างรฐัธรรมนูญของประชาชนพบว่า ร้อยละ 86.8 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/  ข่าวการเมือง 

เรือ่ง   ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชนทัว่ประเทศ     (รวม 5 หน้า) 

79.9%  เหน็ด้วยให้พรรคการเมืองเสนอช่ือ ส.ส.หรือคนนอกเป็นนายก ฯ ให้ทราบก่อนเลือกตัง้ 
86.8% ตัง้ใจจะออกมาใช้สิทธ์ิลงประชามติร่างรฐัธรรมนูญ 

ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมัน่ใจว่าร่างรฐัธรรมนูญใหม่จะขจดัทุจริตนักการเมือง และสร้างความปรองดองได้ 
ช้ีมีประชาชนไม่ถึงครึ่งท่ีพอใจร่างรฐัธรรมนูญฉบบัน้ี 
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ตัง้ใจจะออกมาใช้สิทธ์ิ มเีพยีงรอ้ยละ 2.0 เท่านัน้ทีต่ ัง้ใจจะไม่ออกมาใชส้ทิธิ ์ทีเ่หลอืรอ้ยละ 11.2 ยงัไม่แน่ใจว่า
จะออกมาใชส้ทิธิห์รอืไม ่
 สาํหรบัความพึงพอใจท่ีมีต่อร่างรฐัธรรมนูญฉบบัใหม่ในภาพรวม พบว่า ประชาชนร้อยละ 46.6 มี
ความพึงพอใจ ขณะทีร่อ้ยละ 37.7 ไมค่อ่ยพงึพอใจ  

 
โปรดพจิารณารายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 
1. ความคิดเหน็ท่ีมีต่อร่างรฐัธรรมนูญ ฉบบั นายมีชยั ฤชพุนัธุ ์ ในประเดน็ต่อไปน้ี 
 

ประเดน็ 
เหน็ด้วย 
(ร้อยละ) 

ไม่ค่อย
เหน็ด้วย 
 (ร้อยละ) 

ไม่ตอบ 
 (ร้อยละ) 

กกต. สามารถแจกใบแดงระงบัสทิธิผ์ูส้มคัร ส.ส. ก่อนการเลอืกตัง้ได ้ 
หากพบวา่มกีารทุจรติ 

86.2 12.1 1.7 

พรรคการเมอืงจะตอ้งเสนอชื่อบุคคลทีจ่ะเป็นนายกรฐัมนตรใีหป้ระชาชน
ทราบลว่งหน้า ก่อนมกีารเลอืกตัง้ โดยอาจจะเป็น ส.ส. หรอืคนนอกกไ็ด ้

79.9 17.3 2.8 

การใหอ้าํนาจองคก์รอสิระ 3 องคก์ร ไดแ้ก่  กกต. / ป.ป.ช. / คตง. หารอื
รว่มกนัเพือ่สง่ขอ้ตกัเตอืนไปยงัคณะรฐัมนตร ีกรณทีีพ่บวา่การดาํเนินงาน
หรอืนโยบายของรฐับาล อาจจะสรา้งความเสยีหายแก่ประเทศในระยะยาว 

77.6 18.4 4.0 

วาระการดาํรงตําแหน่งนายกรฐัมนตรรีวมแลว้ตอ้งไมเ่กนิ 8 ปี โดยจะเป็น
กีส่มยักไ็ด ้(ไมม่ผีลยอ้นหลงั) 

52.4 40.4 7.2 

 

2.  ความมัน่ใจท่ีมีต่อร่างรฐัธรรมนูญฉบบัน้ีท่ีเน้นเร่ือง “ขจดัทจุริตคอรร์ปัชัน่ของนักการเมือง และการซ้ือ

สิทธ์ิขายเสียง” ว่าจะสามารถบรรลเุจตนารมณ์ท่ีวางไว้ได้   
  

มัน่ใจ รอ้ยละ 24.0 
ไม่ค่อยมัน่ใจ ร้อยละ 73.0 
ไมต่อบ รอ้ยละ 3.0 

 
3. ความมัน่ใจท่ีมีต่อ ร่างรฐัธรรมนูญฉบบัน้ีว่าจะทาํให้เกิดความสามคัคีปรองดองของคนในชาติได้ 
 

มัน่ใจ รอ้ยละ 22.2 
ไม่ค่อยมัน่ใจ ร้อยละ 74.6 
ไมต่อบ รอ้ยละ 3.2 

 



 

 

 

3

 

4. ความเหน็ต่อการออกมาใช้สิทธ์ิ หากมีการทาํประชามติรบั/ไม่รบั ร่างรฐัธรรมนูญ ของประชาชน 
 

ตัง้ใจจะออกมาใช้สิทธ์ิ ร้อยละ 86.8 
ตัง้ใจจะไมอ่อกมาใชส้ทิธิ ์ รอ้ยละ 2.0 
ยงัไมแ่น่ใจ วา่จะออกมาใชส้ทิธิห์รอืไม ่ รอ้ยละ 11.2 

 

5. ความพึงพอใจท่ีมีต่อร่างรฐัธรรมนูญฉบบัใหม่ ในภาพรวม  
 

พอใจ ร้อยละ 46.6 
ไมค่อ่ยพอใจ รอ้ยละ 37.7 
ไมต่อบ รอ้ยละ 15.7 
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รายละเอียดการสาํรวจ 
 

วตัถปุระสงคก์ารสาํรวจ  
เพื่อสาํรวจความเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอร่างรฐัธรรมนูญในประเดน็ต่างๆ ตลอดจนความมัน่ใจและความ

พอใจที่มต่ีอร่างรฐัธรรมนูญ รวมถงึการออกมาใชส้ทิธิห์ากมกีารทําประชามตริ่างรฐัธรรมนูญ  เพื่อสะทอ้นความ
คดิเหน็ของประชาชนใหส้งัคมและผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งไดร้บัทราบ 
 
ประชากรท่ีสนใจศึกษา 
    การสํารวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่ม
สมัภาษณ์ทางโทรศพัทจ์ากฐานขอ้มลูของกรุงเทพโพลล ์ดว้ยวธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบ Simple Random Sampling 
แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ําหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย  
       
 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน   3% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 
วิธีการรวบรวมข้อมลู  

ใชก้ารสมัภาษณ์ทางโทรศพัท ์โดยเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูเป็นแบบสอบถามทีม่โีครงสรา้งแน่นอน 
ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) แลว้ไดนํ้าแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความ
ถูกตอ้งสมบรูณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 
 
  
ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู   :  19 -21 มกราคม 2559 
      
วนัท่ีเผยแพร่ผลสาํรวจ          :  23 มกราคม 2559 
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ข้อมลูประชากรศาสตร ์
 

 จาํนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 605 50.5 
            หญงิ 593 49.5 

รวม 1,198 100.0  

อาย ุ   
            18 ปี - 30 ปี 204 17.0 
            31 ปี – 40 ปี 273 22.8 
            41 ปี – 50 ปี 307 25.6 
            51 ปี – 60 ปี 265 22.1 
            61 ปี ขึน้ไป 149 12.5 

รวม 1,198 100.0 
การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 788 65.8 
            ปรญิญาตร ี 331 27.6 
            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 79 6.6 
                                 รวม 1,198 100.0 

อาชีพ   
 ลกูจา้งรฐับาล 174 14.5 
 ลกูจา้งเอกชน     268 22.4 
 คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั/ เกษตรกร    478 39.9 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   66 5.5 
 พอ่บา้น/ แมบ่า้น/ เกษยีณอาย ุ 149 12.5 
 นกัเรยีน/ นกัศกึษา   52 4.3 
 วา่งงาน/ รอฤดกูาล/ รวมกลุ่ม 11 0.9 

รวม 1,198 100.0 
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