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ผลสาํรวจเรือ่ง 
 

ความคิดเหน็ของประชาชน ท่ีมีต่อร่างรฐัธรรมนูญ 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจยัมหาวิทยาลยักรุงเทพ สํารวจความคิดเหน็ของประชาชนเรื่อง “ความ
คิดเหน็ของประชาชน ท่ีมีต่อร่างรฐัธรรมนูญ” โดยเกบ็ขอ้มลูจากประชาชนทีม่อีายุ 18 ปีขึน้ไป จาํนวน 1,073 
คน จากทุกภมูภิาคทัว่ประเทศ พบวา่ 

ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 53.2 เหน็ว่าผูท่ี้ควรทาํหน้าท่ีในการอภิปราย และลงมติไว้วางใจหรือไม่
ไว้วางใจรฐับาลในสภาฯ ควรเป็นหน้าท่ีของ ส.ส.ฝ่ายค้าน ขณะทีร่อ้ยละ 29.8 เหน็ว่าควรเป็นหน้าทีข่อง ส.ว. 
ทีเ่หลอืรอ้ยละ 17.0 ไมแ่น่ใจ 

ส่วนความเหน็ต่อการได้มาซ่ึง ส.ว. โดยวิธีการสรรหาเพ่ือทาํหน้าท่ีในช่วงเปล่ียนผา่นควบคู่ไปกบั
ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบญัญติัชดุใหม่ พบว่า ประชาชนร้อยละ 46.8 เหน็ด้วยกบัวิธีน้ี ขณะทีร่อ้ยละ 40.4 ไม่
เหน็ดว้ย และรอ้ยละ 12.8 ไมแ่น่ใจ 

สาํหรบัความเหน็ท่ีมีต่อบตัรเลือกตัง้ นัน้ ประชาชนร้อยละ 54.8 เหน็ว่า ควรใช้บตัรเลือกตัง้ 2 ใบ 
โดยใบแรกใช้เลือก ส.ส.แบบแบ่งเขต ส่วนใบท่ีสองไว้สาํหรบัเลือก ส.ส.แบบบญัชีรายช่ือ ขณะที่รอ้ยละ 
41.0 เหน็ว่า ใชบ้ตัรเลอืกตัง้ใบเดยีว ซึง่ใชเ้ลอืกทัง้ ส.ส.แบบแบ่งเขตเขตและนําไปคดิสดัส่วน ส.ส.ในบญัชรีายชื่อ 
มเีพยีงรอ้ยละ 4.2 ระบุวา่ไมแ่น่ใจ  

ทัง้น้ีเม่ือถามว่า “นายกรฐัมนตรีจาํเป็นต้องมาจาก ส.ส. หรือไม่” ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 56.2 
ระบวุ่าไม่จาํเป็นต้องมาจาก  ส.ส. เป็นคนนอกกไ็ด้ ขณะทีร่อ้ยละ 40.0 ระบุว่านายกรฐัมนตรจีาํเป็นตอ้งมาจาก 
ส.ส. เทา่นัน้ และทีเ่หลอืรอ้ยละ 3.8 ไมแ่น่ใจ 

ด้านความคาดหวงัของประชาชนท่ีมีต่อร่างรฐัธรรมนูญซ่ึงจะเปิดเผยในวนัท่ี 29 มีนาคมน้ี พบว่า 
ร้อยละ 53.2 ไม่ค่อยคาดหวงัว่ารฐัธรรมนูญจะสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ ขณะที ่
รอ้ยละ 46.8 มคีวามคาดหวงั  

 

โปรดพจิารณารายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/  ข่าวการเมือง 

เรือ่ง   ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชน       (รวม 4 หน้า) 

ประชาชน 53.2% ค้านให้ ส.ว. อภิปรายไม่ไว้วางใจรฐับาล  
แต่ 46.8% หนุนใช้ ส.ว. สรรหาช่วงเปล่ียนผา่น 

54.8% เหน็ด้วยกบัการใช้บตัรเลือกตัง้ 2 ใบ  
56.2% ระบนุายกฯ ไม่จาํเป็นต้องมาจาก ส.ส. เป็นคนนอกกไ็ด้ 
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1. ผูท่ี้ควรทาํหน้าท่ีในการอภิปราย และลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจรฐับาลในสภาฯ 
 

ควรเป็นหน้าท่ีของ ส.ส.ฝ่ายค้าน ร้อยละ 53.2 
ควรเป็นหน้าทีข่อง ส.ว. รอ้ยละ 29.8 
ไมแ่น่ใจ รอ้ยละ 17.0 

 
 

2. เหน็ด้วยหรือไม่ กบัการได้มาซ่ึง ส.ว. ด้วยวิธีการสรรหา เพ่ือทาํหน้าท่ีในช่วงเปล่ียนผา่น  ควบคู่ไปกบั

ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบญัญติัชดุใหม่ 
  

เหน็ด้วย ร้อยละ 46.8 
ไมเ่หน็ดว้ย รอ้ยละ 40.4 
ไมแ่น่ใจ รอ้ยละ 12.8 

 
3. การใช้บตัรเลือกตัง้แบบใดดีกว่ากนั 
  

ใช้บตัรเลือกตัง้ 2 ใบดีกว่า ร้อยละ 54.8 
   “ใบแรกใชเ้ลอืก ส.ส.แบบแบ่งเขต สว่นใบทีส่องไวส้าํหรบัเลอืก ส.ส.แบบบญัชรีายชื่อ ” 
 

ใชบ้ตัรเลอืกตัง้ใบเดยีวดกีวา่ รอ้ยละ 41.0 
    “ใบเดยีวใชเ้ลอืกทัง้ ส.ส.แบบแบง่เขตเขตและนําไปคดิสดัสว่น ส.ส.ในบญัชี
รายชื่อ” 
 

  

ไมแ่น่ใจ รอ้ยละ 4.2 
 
 

4. “นายกรฐัมนตรีจาํเป็นต้องมาจาก  ส.ส. หรือไม่” 
 

จาํเป็นตอ้งมาจาก ส.ส. เทา่นัน้ รอ้ยละ 40.0 
ไม่จาํเป็นต้องมาจาก ส.ส. เป็นคนนอกกไ็ด้ ร้อยละ 56.2 
ไมแ่น่ใจ  รอ้ยละ 3.8 

 
 

5. ความคาดหวงัต่อร่างรฐัธรรมนูญ ท่ีจะเปิดเผยในวนัท่ี 29 มีนาคม น้ี ว่าจะสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้ 

 

มคีวามคาดหวงั รอ้ยละ 46.8 
ไม่ค่อยคาดหวงั ร้อยละ 53.2 

 



 

 

 

3

 
รายละเอียดการสาํรวจ 

 
วตัถปุระสงคก์ารสาํรวจ  

เพือ่สะทอ้นความคดิเหน็และการมสีว่นรว่มของประชาชน ทีม่ต่ีอรา่งรฐัธรรมนูญ ตลอดจนความคาดหวงัที่
มต่ีอรา่งรฐัธรรมนูญฉบบัใหม ่ผลสาํรวจทีไ่ดค้าดวา่จะเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการรา่งรฐัธรรมนูญ ในการใชเ้ป็น
ขอ้มูลเพื่อจดัทําร่างรฐัธรรมนูญฉบบัลงประชามตทิีจ่ะเปิดเผยสู่สาธารณชน ในวนัที่ 29 มนีาคม 2559  และเพื่อ
สะทอ้นความคดิเหน็ของประชาชนใหส้งัคมและผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งไดร้บัทราบ 
 
ประชากรท่ีสนใจศึกษา 
    การสํารวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่ม
สมัภาษณ์ทางโทรศพัทจ์ากฐานขอ้มลูของกรุงเทพโพลล ์ดว้ยวธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบ Simple Random Sampling 
แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ําหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย  
       
 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน   4% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 
วิธีการรวบรวมข้อมลู  

ใชก้ารสมัภาษณ์ทางโทรศพัท ์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูเป็น
แบบสอบถามทีม่โีครงสรา้งแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คําถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) แลว้ไดนํ้า
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบรูณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 
 
  
ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู   :  22-23 มนีาคม 2559 
      
วนัท่ีเผยแพร่ผลสาํรวจ          :  24 มนีาคม 2559 
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ข้อมลูประชากรศาสตร ์
 จาํนวน ร้อยละ 

เพศ    

            ชาย 597 55.6 
            หญงิ 476 44.4 

รวม 1,073 100.0  
อาย ุ   
            18 ปี - 30 ปี 166 15.5 
            31 ปี – 40 ปี 223 20.8 
            41 ปี – 50 ปี 307 28.6 
            51 ปี – 60 ปี 229 21.3 
            61 ปี ขึน้ไป 148 13.8 

รวม 1,073 100.0 
การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 693 64.6 
            ปรญิญาตร ี 283 26.4 
            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 97 9.0 
                                 รวม 1,073 100.0 
อาชีพ   
 ลกูจา้งรฐับาล 162 15.1 
 ลกูจา้งเอกชน     227 21.2 
 คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั/ เกษตรกร    428 39.9 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   49 4.6 
 พอ่บา้น/ แมบ่า้น/ เกษยีณอาย ุ 142 13.2 
 นกัเรยีน/ นกัศกึษา   40 3.7 
 วา่งงาน/ รอฤดกูาล/ รวมกลุม่ 25 2.3 

รวม 1,073 100.0 
ภมิูภาค   
 กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 238 22.2 
 ภาคกลาง 186 17.3 
 ภาคตะวนัออก 84 7.8 
 ภาคเหนือ 181 16.9 
 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 233 21.7 
 ภาคใต ้ 151 14.1 

รวม 1,073 100.0 
                           

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