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  ผลสํารวจเร่ือง  “ประชาชนคดิอย่างไรกบัการแสดงความเห็นทีม่ีต่อร่างรัฐธรรมนูญ” 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ได้สํารวจความคิดเห็นประชาชน เร่ือง “ประชาชนคิดอย่างไรกับการ

แสดงความเห็นทีมี่ต่อร่างรัฐธรรมนูญ” โดยเกบ็ข้อมูลกบัประชาชนจากทุกภูมิภาคทัว่ประเทศจํานวน 1,014 คน พบว่า  
 

 ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 68.6  เห็นด้วยกบัแนวคดิทีเ่ปิดโอกาสให้ฝ่ายทีเ่ห็นชอบและไม่เห็นชอบในร่างรัฐธรรมนูญ 
มีโอกาสแสดงข้อมูล ความเห็น ก่อนถึงวนัลงประชามติ แต่ต้องมีเหตุผลประกอบและเป็นไปตามหลกัวชิาการ ขณะท่ีร้อยละ 
20.6 ไม่เห็นดว้ย เพราะจะทาํใหเ้กิดการช้ีนาํ และก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 10.8 ยงัไม่แน่ใจ 

 
เม่ือถามวา่ คดิว่าการออกมาวพิากษ์วจิารณ์ร่างรัฐธรรมนูญของกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มนักการเมืองหรือกลุ่มนักวชิาการ 

ทาํให้มีผลต่อการตัดสินใจรับหรือไม่รับร่างฯ ของท่านมากน้อยเพยีงใด ส่วนใหญ่ร้อยละ 49.5 เห็นว่ามีผลค่อนข้างน้อยถึง
น้อยทีสุ่ด ขณะท่ีร้อยละ 41.5 เห็นวา่มีผลค่อนขา้งมากถึงมากท่ีสุด ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 9.0 ไม่แน่ใจ 

 
 สุดท้ายเม่ือถามว่าเช่ือม่ันต่อการทาํหน้าทีข่อง กกต. มากน้อยเพยีงใดในการควบคุมดูแลการแสดงความเห็นทีมี่ต่อ
ร่างรัฐธรรมนูญให้อยู่ในขอบเขตของ พ.ร.บ. ประชามติ พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 53.3  เช่ือม่ันค่อนข้างมากถงึมากทีสุ่ด ขณะท่ี
ร้อยละ 31.9 เช่ือมัน่ค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด ส่วนร้อยละ 14.8 ไม่แน่ใจ 
 

โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี 

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

ประชาชน 68.6% อยากฟังความเห็นทั้งจากฝ่ายรับและไม่รับร่าง รธน. ก่อนไปลงประชามต ิ
49.5% เห็นว่าการวพิากษ์วจิารณ์ของกลุ่มต่างๆ ไม่มีผลต่อการรับหรือไม่รับร่าง รธน. 
ส่วนใหญ่เช่ือม่ัน กกต. คุมการแสดงความเห็นให้อยู่ในขอบเขตของ พ.ร.บ. ประชามติได้ 
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1. ขอ้คาํถาม “เห็นด้วยหรือไม่กบัแนวคดิทีเ่ปิดโอกาสให้ฝ่ายทีเ่ห็นชอบและไม่เห็นชอบในร่างรัฐธรรมนูญ มีโอกาสแสดง
ข้อมูลความเห็น ก่อนถึงวนัลงประชามติ” 
 

เห็นด้วย แต่ต้องมีเหตุผลและเป็นไปตามหลกัวชิาการ ร้อยละ 68.6 
ไม่เห็นดว้ย เพราะจะทาํใหเ้กิดการช้ีนาํ และก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ ร้อยละ 20.6 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 10.8 

 
2. ขอ้คาํถาม “คดิว่าการออกมาวพิากษ์วจิารณ์ร่างรัฐธรรมนูญของกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มนักการเมืองหรือกลุ่มนักวิชาการ ทาํให้
มีผลต่อการตดัสินใจรับหรือไม่รับร่างฯ ของท่านมากน้อยเพยีงใด” 
 

มีผลค่อนขา้งมากถึงมากท่ีสุด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนขา้งมากร้อยละ 35.3 และมากท่ีสุดร้อยละ 6.2) 
 

ร้อยละ 41.5 

มีผลค่อนข้างน้อยถึงน้อยทีสุ่ด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างน้อยร้อยละ19.7 และน้อยทีสุ่ดร้อยละ 29.8) 

ร้อยละ 49.5 

ไม่แน่ใจ ร้อยละ  9.0 
 
3. ความเช่ือม่ันต่อการทาํหน้าทีข่อง กกต. ในการควบคุมดูแลการแสดงความเห็นทีมี่ต่อร่างรัฐธรรมนูญให้อยู่ในขอบเขตของ 
พ.ร.บ. ประชามติ    
 

เช่ือม่ันค่อนข้างมากถึงมากทีสุ่ด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างมากร้อยละ 41.4 และมากทีสุ่ดร้อยละ 11.9) 
 

ร้อยละ 53.3 

เช่ือมัน่ค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนขา้งนอ้ยร้อยละ 22.7 และนอ้ยท่ีสุดร้อยละ 9.2) 

ร้อยละ 31.9 

ไม่แน่ใจ ร้อยละ 14.8 
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รายละเอยีดการสํารวจ 
 

วตัถุประสงค์การสํารวจ 
1) เพื่อตอ้งการทราบความเห็นต่อแนวคิดท่ีเปิดโอกาสใหฝ่้ายท่ีเห็นชอบและไม่เห็นชอบในร่างรัฐธรรมนูญ 

มีโอกาสแสดงขอ้มูลความเห็นท่ีมีต่อร่างฯ ก่อนถึงวนัลงประชามติ 
2) เพื่อสะทอ้นการออกมาวิพากษ์วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญของกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มนักการเมืองหรือกลุ่ม

นกัวิชาการ ทาํใหมี้ผลต่อการตดัสินใจรับหรือไม่รับร่างฯ ของท่านมากนอ้ยเพียงใด 
3) เพื่อสะทอ้นความเช่ือมัน่ต่อการทาํหน้าท่ีของ กกต. ในการควบคุมดูแลการแสดงความเห็นท่ีมีต่อร่าง

รัฐธรรมนูญใหอ้ยูใ่นขอบเขตของ พ.ร.บ. ประชามติ 
 

ประชากรทีส่นใจศึกษา 
     การสาํรวจใชก้ารสุ่มตวัอยา่งจากประชาชนทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ ท่ีมีอาย ุ18 ปี ข้ึนไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์

ทางโทรศพัทจ์ากฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล ์ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) แลว้ใช้
วิ ธีการถ่วงนํ้ าหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเ บียนราษฎร์ของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 

       
 ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   4% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 
วธีิการรวบรวมข้อมูล  

ใชก้ารสัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์(Enumeration by telephone) โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็น
แบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และไดน้าํ
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  2 - 4 พฤษภาคม 2559 
      

วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  7 พฤษภาคม 2559 
 

 
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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ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 จํานวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 513 50.6 
            หญิง 501 49.4 

รวม 1,014 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 128 12.6 
            31 ปี - 40 ปี 212 20.9 
            41 ปี - 50 ปี 289 28.5 
            51 ปี - 60 ปี 250 24.7 
 61 ปี ข้ึนไป 135 13.3 

รวม 1,014 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 679 67.0 
            ปริญญาตรี 258 25.4 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 77 7.6 
                                 รวม 1,014 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 151 14.9 
 ลูกจา้งเอกชน     215 21.2 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั  269 26.5 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   52 5.1 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 139 13.7 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   33 3.3 
 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 15 1.5 
 เกษตรกร 140 13.8 

รวม 1,014 100.0 
 


