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  ผลสํารวจเร่ือง  “ความเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามต”ิ 

 
 

 
 

 
 

 
 

กรุงเทพโพลลโ์ดยศูนยว์จิยัมหาวิทยาลยักรุงเทพ ไดส้าํรวจความคิดเห็นประชาชน เร่ือง “ความเห็นของประชาชนต่อ
ร่างรัฐธรรมนูญฉบบัลงประชามติ” โดยเกบ็ขอ้มูลกบัประชาชนจากทุกภูมิภาคทัว่ประเทศจาํนวน 1,198 คน พบวา่ ประชาชน
ร้อยละ 56.6 ไม่ทราบว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ ร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเม่ือวนัที ่29 มี.ค. ทีผ่่านมา ขณะท่ีร้อยละ 
43.4 ระบุวา่ “ทราบ” 
 

 เม่ือถามว่าจะศึกษาร่างรัฐธรรมนูญ ก่อนไปออกเสียงลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ หรือไม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 75.0 
ระบุว่า “จะศึกษา” โดยในจํานวนนีร้้อยละ 39.1 จะศึกษาด้วยตัวเอง จากเนือ้หาสรุปร่างรัฐธรรมนูญ ที ่กกต. จะแจกจ่ายให้ 
ส่วนร้อยละ 35.9 จะศึกษาโดยฟังการช้ีแจงข้อด-ีข้อเสีย จากนักวชิาการ  นักการเมือง หรือ กรธ. ขณะท่ีร้อยละ 10.3 จะไม่
ศึกษา เพราะเห็นวา่ กรธ. คงร่างรัฐธรรมนูญมาดีแลว้ และร้อยละ 14.7 ไม่แน่ใจ 
 

 สําหรับความตั้งใจจะไปลงประชามติรัฐธรรมนูญฉบับนี ้ซ่ึงเบือ้งต้นคาดว่าน่าจะเป็นวนัที ่7 ส.ค. 59 พบว่าส่วนใหญ่
ร้อยละ 58.4 ตั้งใจว่าจะไป ขณะท่ีร้อยละ 19.1 ตั้งใจวา่จะไม่ไป ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 22.5 ไม่แน่ใจ 
 

 เม่ือถามว่า “หากวนันีเ้ป็นวนัออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ท่านจะเห็นชอบกบัร่างรัฐธรรมนูญฉบับนีห้รือไม่” 
ร้อยละ 34.5 ระบุว่า “เห็นชอบ” (ลดลงจากสํารวจคร้ังก่อน ร้อยละ 10.6) ขณะท่ีร้อยละ 8.0 ไม่เห็นชอบ (ลดลงร้อยละ 8.0) 
และร้อยละ 21.0 งดออกเสียง (ลดลงร้อยละ 6.9) ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 36.5 ไม่แน่ใจ (เพิม่ข้ึนร้อยละ 25.5) 
 

  นอกจากนีเ้ม่ือถามว่า “หากร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านการลงประชามติ  คดิว่าทางออกของปัญหาดังกล่าวควรดําเนินการ
อย่างไร” ร้อยละ 33.3 ให้กลบัไปใช้รัฐธรรมนูญช่ัวคราว 2557 ของ คสช. ขณะท่ีร้อยละ 18.4 ใหก้ลบัไปใชรั้ฐธรรมนูญ ฉบบั  
ปี 2540 และร้อยละ 17.0 ใหก้ลบัไปใชรั้ฐธรรมนูญ ฉบบัปี 2550 ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 31.3 ไม่แน่ใจ 
 

 เม่ือถามว่า“เห็นด้วยหรือไม่กบัแนวคดิการเปิดหลกัสูตรอบรม ปรับทศันคติทางการเมือง ทีจ่ะอบรมเร่ืองการเมือง 
ธรรมาภิบาล ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม แก่ทุกกลุ่ม ทั้งนักการเมือง ประชาชน และส่ือมวลชน” ส่วนใหญ่ร้อยละ 77.3 เห็น
ด้วยกบัการเปิดหลกัสูตรอบรม ปรับทศันคติทางการเมือง ขณะท่ีร้อยละ 14.6 ไม่เห็นดว้ย  และร้อยละ 8.1 ยงัไม่แน่ใจ 
 

โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี 

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

ประชาชน 56.6% ไม่ทราบว่าร่างรัฐธรรมนูญ ร่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
75.0% จะศึกษาร่างรัฐธรรมนูญก่อนไปลงประชามติ และ 58.4% ตั้งใจว่าจะไปออกเสียงลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ 

77.3% เห็นด้วยกบัหลกัสูตรปรับทศันคตทิางการเมือง 
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1. การรับทราบว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามตไิด้ร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเม่ือวนัที ่29 มี.ค. ทีผ่่านมา 
 
 

ทราบ ร้อยละ 43.4 
ไม่ทราบ ร้อยละ 56.6 

 
      

2. การศึกษาร่างรัฐธรรมนูญ ก่อนไปออกเสียงลงประชามต ิ
 
 

จะศึกษา โดย 
     ร้อยละ 39.1  จะศึกษาด้วยตัวเอง จากเนือ้หาสรุปร่างรัฐธรรมนูญ ที ่กกต. จะแจกจ่ายให้ 
     ร้อยละ 35.9  จะศึกษาโดยฟังการช้ีแจงข้อด-ีข้อเสีย จากนักวชิาการ  นักการเมือง หรือ กรธ. 

ร้อยละ 75.0 

จะไม่ศึกษา เพราะเห็นวา่ กรธ. คงร่างรัฐธรรมนูญมาดีแลว้ 
 

ร้อยละ 10.3 

ไม่แน่ใจ ร้อยละ 14.7 
 
3.  ความตั้งใจ จะไปออกเสียงลงประชามตรัิบร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี ้ซ่ึงเบือ้งต้นคาดว่าน่าจะเป็นวนัที ่7 ส.ค. 59 
 
 

ตั้งใจว่าจะไป ร้อยละ 58.4 
ตั้งใจวา่จะไม่ไป ร้อยละ 19.1 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 22.5 

 
4. ขอ้คาํถาม “หากวนันีเ้ป็นวนัออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ท่านจะเห็นชอบกบัร่างรัฐธรรมนูญฉบับนีห้รือไม่” 
 

 สํารวจเมื่อ1-3 มี.ค. 59 
(ร้อยละ) 

สํารวจเมื่อ 30-31 มี.ค. 59 
(ร้อยละ) 

เพิม่ขึน้ / ลดลง 
(ร้อยละ) 

เห็นชอบ  45.1 34.5 -10.6 
ไม่เห็นชอบ 16.0 8.0 -8.0 
งดออกเสียง 27.9 21.0 -6.9 
ไม่แน่ใจ 11.0 36.5 +25.5 
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5.  ขอ้คาํถาม “หากร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านการลงประชามติ  คดิว่าทางออกของปัญหาดังกล่าวควรดําเนินการอย่างไร” 
 
 

กลบัไปใช้รัฐธรรมนูญช่ัวคราว 2557 ของ คสช.  ร้อยละ 33.3 
กลบัไปใชรั้ฐธรรมนูญ ฉบบั ปี 2540 ร้อยละ 18.4 
กลบัไปใชรั้ฐธรรมนูญ ฉบบั ปี 2550 ร้อยละ 17.0 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 31.3 

 

6. ขอ้คาํถาม “เห็นด้วยหรือไม่กบัแนวคดิการเปิดหลกัสูตรอบรม ปรับทศันคติทางการเมือง ทีจ่ะอบรมเร่ืองการเมือง  
    ธรรมาภิบาล ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม แก่ทุกกลุ่มทั้งนักการเมือง ประชาชน และส่ือมวลชน” 
 

เห็นด้วย ร้อยละ 77.3 
ไม่เห็นดว้ย  ร้อยละ 14.6 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 8.1 
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รายละเอยีดการสํารวจ 
 

วตัถุประสงค์การสํารวจ 
1) เพื่อสะทอ้นความเห็นท่ีมีต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบบัลงประชามติ ในประเดน็ท่ีเก่ียวกบัการรับทราบ  

การศึกษาร่างรัฐธรรมนูญก่อนไปลงประชามติ  และความตั้งใจท่ีจะไปออกเสียงลงประชามติ  
2) เพื่อสะทอ้นความเห็นต่อทางออก หากร่างรัฐธรรมนูญไม่ผา่นการลงประชามติ 
3) เพื่อสะทอ้นความเห็นต่อแนวคิดการเปิดหลกัสูตรอบรมปรับทศันคติทางการเมือง  

 

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   :  30-31 มีนาคม 2559 

      

วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  2 เมษายน 2559 
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ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 จํานวน ร้อยละ 

เพศ            ชาย 625 52.2 

              หญิง 573 47.8 
 รวม 1,198 100.0 

อายุ             18 ปี - 30 ปี 165 13.8 

              31 ปี – 40 ปี 259 21.6 

              41 ปี – 50 ปี 335 28.0 

              51 ปี - 60 ปี 274 22.8 

  61 ปี ข้ึนไป 165 13.8 
 รวม 1,198 100.0 

การศึกษา       ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 763 63.7 

              ปริญญาตรี 346 28.9 

              สูงกวา่ปริญญาตรี 89 7.4 
                                   รวม 1,198 100.0 

อาชีพ  ลกูจา้งรัฐบาล 165 13.8 
  ลกูจา้งเอกชน     274 22.9 
  คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั/ เกษตรกร  502 41.9 
  เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   48 4.0 
  ทาํงานใหค้รอบครัว 2 0.2 
  พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 153 12.8 
  นกัเรียน/ นกัศึกษา   29 2.4 
  วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 25 2.0 

 รวม 1,198 100.0 

ภูมภิาค  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 231 19.3 
  ภาคกลาง 215 17.9 
  ภาคตะวนัออก 99 8.3 
  ภาคเหนือ 197 16.4 
  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 258 21.6 
  ภาคใต ้ 198 16.5 

 รวม 1,198 100.0 
 

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 


