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  ผลสํารวจเร่ือง  “มุมมองร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในสายตาประชาชน” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ได้สํารวจความคิดเห็นประชาชน เร่ือง “มุมมองร่างรัฐธรรมนูญ     

ฉบับใหม่ในสายตาประชาชน” โดยเกบ็ขอ้มูลกบัประชาชนจากทุกภูมิภาคทัว่ประเทศจาํนวน 1,159 คน พบวา่ ประชาชนส่วนใหญ่   
ร้อยละ 88.7 ทราบข้อมูลร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ค่อนข้างน้อย มีเพียงร้อยละ 11.3 ท่ีทราบค่อนขา้งมาก  
 

 เม่ือถามว่ารัฐบาล คสช. ให้สิทธิเสรีภาพในการวพิากษ์วจิารณ์ร่างรัฐธรรมนูญมากน้อยเพยีงใด ร้อยละ 44.9 เห็นว่าให้
สิทธิเสรีภาพค่อนข้างมากถึงมากทีสุ่ด ซ่ึงมีสดัส่วนท่ีใกลเ้คียงกบัร้อยละ 44.7 ท่ีเห็นวา่ใหสิ้ทธิเสรีภาพค่อนขา้งนอ้ยถึง      
นอ้ยท่ีสุด ท่ีเหลือร้อยละ 10.4 ไม่แน่ใจ 
 

ทั้งนีเ้ม่ือถามว่า  ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนีมี้ความเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ ร้อยละ 45.8 เห็นว่ามีความเป็น
ประชาธิปไตย ขณะท่ีร้อยละ 36.1 เห็นวา่ไม่ค่อยมีความเป็นประชาธิปไตย และร้อยละ 18.1 ไม่แน่ใจ 
 

ส่วนความเห็นในประเด็น  รัฐบาลควรแจ้งล่วงหน้าหรือไม่ว่าจะทาํอย่างไร หากร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามติ 
ส่วนใหญ่ร้อยละ 88.8 เห็นว่าควรแจ้งล่วงหน้า เพราะประชาชนจะได้รู้ทางออกว่าเป็นอย่างไร มีเพยีงร้อยละ 6.8 ท่ีเห็นวา่ไม่
ควรแจง้ล่วงหนา้ เพราะจะทาํใหป้ระชาชนไขวเ้ขวและขาดการไตร่ตรองในร่างฯท่ีจะลงประชามติ ท่ีเหลือร้อยละ 4.4 ไม่แน่ใจ 

 

ด้านแนวคดิเกีย่วกบั  การกาํหนดหน้าทีเ่พิม่เติมให้สมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. ทาํหน้าทีดู่แลยุทธศาสตร์ชาติ แทน
คณะกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติ พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 51.8 ไม่เห็นด้วย  ขณะท่ีร้อยละ 32.5 เห็นดว้ย และร้อยละ 15.7 ไม่แน่ใจ 

 

นอกจากนี ้เม่ือถามว่าหลงัจากได้รัฐบาลชุดใหม่แล้ว ควรมี  คสช. ปฏบัิติหน้าทีอ่ยู่ต่อไปหรือไม่ ร้อยละ 48.4 เห็นว่า
ควรมี คสช. เพือ่ป้องกนัความขัดแย้งทีอ่าจเกดิขึน้ ซ่ึงมีสัดส่วนทีใ่กล้เคยีงกบัร้อยละ 47.6 ทีเ่ห็นว่า ไม่ควรมี คสช. เพราะควร
ให้รัฐบาลชุดใหม่ทาํงานได้อย่างเต็มที ่ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 4.0 ไม่แน่ใจ 
 

 สุดท้ายเม่ือถามว่าหากวนันีเ้ป็นวนัออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ จะเห็นชอบกบัร่างรัฐธรรมนูญฉบับนีห้รือไม่ 
ส่วนใหญ่ร้อยละ 45.1 ระบุว่า “เห็นชอบ” ขณะท่ีร้อยละ 16.0 ระบุวา่ “ไม่เห็นชอบ” และมีถึงร้อยละ 27.9 ระบุวา่ 
“งดออกเสียง” ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 11.0 ไม่แน่ใจ 
 

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

ประชาชน 88.7% ทราบข้อมูลร่างรัฐธรรมนูญค่อนข้างน้อย  และ 45.8% เช่ือรัฐธรรมนูญมีความเป็นประชาธิปไตย 
88.8% เห็นว่ารัฐบาลควรแจ้งล่วงหน้าว่าจะทาํอย่างไร  หากรัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามต ิ

51.8% ไม่เห็นด้วยกบัการตั้ง ส.ว. ดูแลยุทธศาสตร์ชาต ิ 
ช้ี เสียงหนุน(48.4%) และต้าน(47.6%) ให้ คสช. อยู่ต่อเม่ือมีรัฐบาลใหม่สูสีกนั   และ 45.1 % เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับนี ้
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โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี 
 
1. การรับทราบข้อมูลในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 
 

ทราบค่อนข้างน้อย ร้อยละ 88.7 
ทราบค่อนขา้งมาก ร้อยละ 11.3 

 

2. ขอ้คาํถาม “คดิว่ารัฐบาล คสช. ให้สิทธิเสรีภาพในการวพิากษ์วจิารณ์ ร่างรัฐธรรมนูญมากน้อยเพยีงใด” 
 

ค่อนข้างมากถึงมากทีสุ่ด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างมากร้อยละ 40.1 และมากทีสุ่ดร้อยละ 4.8) 

ร้อยละ 44.9 

ค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนขา้งนอ้ยร้อยละ 34.5 และนอ้ยท่ีสุดร้อยละ 10.2) 

ร้อยละ 44.7 

ไม่แน่ใจ ร้อยละ 10.4 
 

3.  ขอ้คาํถาม “คดิว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนีมี้ความเป็นประชาธิปไตยหรือไม่” 
 

มีความเป็นประชาธิปไตย  ร้อยละ 45.8 
ไม่ค่อยมีความเป็นประชาธิปไตย ร้อยละ 36.1 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 18.1 

 

4. ขอ้คาํถาม “คดิว่ารัฐบาลควรแจ้งล่วงหน้าหรือไม่ว่าจะทาํอย่างไร  หากร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามติ” 
 

ควรแจ้งล่วงหน้า เพราะประชาชนจะได้รู้ทางออกว่าเป็นอย่างไร      ร้อยละ 88.8 
ไม่ควรแจง้ล่วงหนา้  เพราะจะทาํใหป้ระชาชนไขวเ้ขวและขาดการไตร่ตรองในร่างฯท่ีจะลงประชามติ ร้อยละ 6.8 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 4.4 

 

5.  ขอ้คาํถาม “เห็นด้วยหรือไม่  หากกาํหนดหน้าทีเ่พิม่เตมิให้สมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. ทาํหน้าทีดู่แลยุทธศาสตร์ชาติ แทน
คณะกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติ” 
 

เห็นดว้ย  ร้อยละ 32.5 
ไม่เห็นด้วย  ร้อยละ 51.8 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 15.7 
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6. ขอ้คาํถาม “คดิว่าภายหลงัได้รัฐบาลชุดใหม่แล้ว    ควรมี คสช. ปฏิบัติหน้าทีอ่ยู่ต่อไปหรือไม่” 

ควรมี คสช. เพือ่ป้องกนัความขัดแย้งทีอ่าจเกดิขึน้อกี  ร้อยละ 48.4 
ไม่ควรมี คสช. เพราะควรใหรั้ฐบาลชุดใหม่ทาํงานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ร้อยละ 47.6 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 4.0 

 

7. ขอ้คาํถาม “หากวนันีเ้ป็นวนัออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ท่านจะเห็นชอบกบัร่างรัฐธรรมนูญฉบับนีห้รือไม่” 

เห็นชอบ  ร้อยละ 45.1 
ไม่เห็นชอบ ร้อยละ 16.0 
งดออกเสียง ร้อยละ 27.9 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 11.0 

 

รายละเอยีดการสํารวจ 
 

วตัถุประสงค์การสํารวจ 
1) เพื่อสะทอ้นความเห็นท่ีมีต่อการร่างรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ 
2) เพื่อสะทอ้นความเห็นต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของ คสช. หลงัจากไดรั้ฐบาลชุดใหม่แลว้ 
3) เพื่อสะทอ้นความเห็นต่อการเพิ่มหนา้ท่ีให ้ส.ว. ดูแลยทุธศาสตร์แห่งชาติ แทนคณะกรรมการยทุธศาสตร์  

 

ประชากรทีส่นใจศึกษา 
     การสาํรวจใชก้ารสุ่มตวัอยา่งจากประชาชนทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ ท่ีมีอาย ุ18 ปี ข้ึนไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์

ทางโทรศพัทจ์ากฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล ์ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) แลว้ใชว้ิธีการ
ถ่วงนํ้าหนกัดว้ยขอ้มูลประชากรศาสตร์จากฐานขอ้มูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

       

 ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 

วธีิการรวบรวมข้อมูล  
ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศพัท์ (Enumeration by telephone) โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูลเป็น

แบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และไดน้าํ
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

  
ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  1-3 มีนาคม 2559 

      

วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  5 มีนาคม 2559 
ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 
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 จํานวน ร้อยละ 

เพศ            ชาย 623 53.8 

              หญิง 536 46.2 
 รวม 1,159 100.0 

อายุ             18 ปี - 30 ปี 188 16.2 

              31 ปี – 40 ปี 262 22.6 

              41 ปี – 50 ปี 297 25.6 

              51 ปี - 60 ปี 285 24.6 

  61 ปี ข้ึนไป 127 11.0 
 รวม 1,159 100.0 

การศึกษา       ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 734 63.3 

              ปริญญาตรี 330 28.5 

              สูงกวา่ปริญญาตรี 95 8.2 
                                   รวม 1,159 100.0 

อาชีพ  ลกูจา้งรัฐบาล 182 15.7 
  ลกูจา้งเอกชน     292 25.2 
  คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั/ เกษตรกร  448 38.7 
  เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   37 3.2 
  ทาํงานใหค้รอบครัว 2 0.2 
  พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 136 11.7 
  นกัเรียน/ นกัศึกษา   42 3.6 
  วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 20 1.7 

 รวม 1,159 100.0 

ภูมภิาค  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 245 21.1 
  ภาคกลาง 221 19.1 
  ภาคตะวนัออก 120 10.4 
  ภาคเหนือ 168 14.5 
  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 258 22.2 
  ภาคใต ้ 147 12.7 

 รวม 1,159 100.0 
 

ศูนย์วจิัยมหาวทิยาลยักรุงเทพ (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 


