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  ผลสํารวจเร่ือง  “หลงัผ่าน 2 เดอืนประชาชนคดิอย่างไรกบัร่างรัฐธรรมนูญ” 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
หลังจากที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือ กรธ. ได้ร่างรัฐธรรมนูญเสร็จเรียบร้อยเม่ือวันที่ 29 มีนาคม ที่ผ่านมา

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  จึงได้สํารวจความคิดเห็นประชาชน เร่ือง “หลังผ่าน 2 เดือนประชาชนคิด
อย่างไรกบัร่างรัฐธรรมนูญ” โดยเกบ็ข้อมูลกบัประชาชนจากทุกภูมิภาคทัว่ประเทศจํานวน 1,166 คน พบว่า  

 
เม่ือถามความเห็นว่าควรเลื่อนการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 7 สิงหาคมนี้ ออกไปหรือไม่ ประชาชนส่วน

ใหญ่ร้อยละ 67.2 เห็นว่าไม่ควรเลือ่น ขณะท่ีร้อยละ 20.6 เห็นวา่ควรเล่ือน ส่วนร้อยละ 12.2 ไม่แน่ใจ  
 

 นอกจากนีเ้ม่ือถามว่าควรแก้ไขหรือเพิม่เติมเปลีย่นแปลงตัวร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่ เพือ่ลดความขดัแย้งให้กบัทุกกลุ่ม 
ส่วนใหญ่ร้อยละ 46.8 เห็นว่าควรแก้ไข ขณะท่ีร้อยละ 38.2 เห็นวา่ไม่ควรแกไ้ข และร้อยละ 15.0 ไม่แน่ใจ 
 
 ด้านความกงัวลต่อการรวมกลุ่มเคลือ่นไหวทางการเมืองและการก่อความไม่สงบ เม่ือใกล้วนัลงประชามติร่าง
รัฐธรรมนูญพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 65.8 กงัวลค่อนข้างน้อยถึงน้อยทีสุ่ด ขณะท่ีร้อยละ 28.9 กงัวลค่อนขา้งมากถึงมากท่ีสุด ท่ี
เหลือร้อยละ 5.3 ไม่แน่ใจ 
 
 สุดท้ายเม่ือถามว่ายงัคงสนับสนุนให้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปหรือไม่ หากร่าง
รัฐธรรมนูญไม่ผ่านการลงประชามติ ส่วนใหญ่ร้อยละ 63.0 ให้การสนับสนุน  ขณะท่ีร้อยละ 21.2 ไม่ใหก้ารสนบัสนุน ส่วน
ร้อยละ 15.8 ยงัไม่แน่ใจ 
 

โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี 

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

ประชาชนส่วนใหญ่ 67.2% เห็นว่าไม่ควรเลือ่นวนัลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ  แต่ควรแก้ไขร่างฯ ก่อน 
65.8% ไม่กงัวลกบัการรวมกลุ่มเคลือ่นไหว ก่อความไม่สงบ ก่อนลงประชามต ิ

63.0% ยงัสนับสนุนให้บ๊ิกตู่เป็นนายกฯ ต่อ หากร่างฯ ไม่ผ่าน 
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1. ขอ้คาํถาม “คดิว่าควรเลือ่นการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวนัที ่7 สิงหาคมนี ้ออกไปหรือไม่” 
 

ไม่ควรเลือ่น  ร้อยละ 67.2 
ควรเล่ือน ร้อยละ 20.6 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 12.2 

 
2. ข้อคาํถาม “คดิว่าควรแก้ไขหรือเพิม่เติมเปลีย่นแปลงตวัร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่ เพือ่ลดความขัดแย้งให้กบัทุกกลุ่ม” 
 

ควรแก้ไข  ร้อยละ 46.8 
ไม่ควรแกไ้ข ร้อยละ 38.2 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 15.0 

 
3. ความกงัวลต่อการรวมกลุ่มเคลือ่นไหวทางการเมืองและการก่อความไม่สงบ เม่ือใกล้วนัลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 
 

กงัวลค่อนข้างน้อยถึงน้อยทีสุ่ด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างน้อยร้อยละ 32.2 และน้อยทีสุ่ดร้อยละ 33.6) 

ร้อยละ 65.8 

กงัวลค่อนขา้งมากถึงมากท่ีสุด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนขา้งมากร้อยละ 23.9 และมากท่ีสุดร้อยละ 5.0) 

ร้อยละ 28.9 

ไม่แน่ใจ ร้อยละ  5.3 
 
4. ขอ้คาํถาม “ท่านยงัคงสนับสนุนให้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปหรือไม่ หากร่าง
รัฐธรรมนูญไม่ผ่านการลงประชามติ” 
 

สนับสนุน ร้อยละ 63.0 
ไม่สนบัสนุน ร้อยละ 21.2 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 15.8 
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รายละเอยีดการสํารวจ 
 

วตัถุประสงค์การสํารวจ 
1) เพื่อตอ้งการทราบความเห็นวา่ควรเล่ือนวนัลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญออกไปหรือไม่   
2) เพื่อตอ้งการทราบว่าควรมีการแกไ้ขหรือเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงตวัร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่ เพื่อลดความ

ขดัแยง้ใหก้บัทุกกลุ่ม 
3) เพื่อสะทอ้นความกงัวลต่อการรวมกลุ่มเคล่ือนไหวทางการเมืองและการก่อความไม่สงบ เม่ือใกลว้นัลง

ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 
4) เพื่อสะทอ้นต่อการสนบัสนุน พล.อ. ประยุทธ์ จนัทร์โอชา ให้ดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไป หาก

รัฐธรรมนูญไม่ผา่นการลงประชามติ 
 

ประชากรทีส่นใจศึกษา 
     การสาํรวจใชก้ารสุ่มตวัอยา่งจากประชาชนทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ ท่ีมีอาย ุ18 ปี ข้ึนไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์

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

       

 ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 

วธีิการรวบรวมข้อมูล  
ใชก้ารสัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์(Enumeration by telephone) โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็น

แบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และไดน้าํ
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  7 - 9 มิถุนายน 2559 

      

วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  11 มิถุนายน 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 620 53.2 
            หญิง 546 46.8 

รวม 1,166 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 158 13.6 
            31 ปี - 40 ปี 247 21.2 
            41 ปี - 50 ปี 333 28.4 
            51 ปี - 60 ปี 277 23.8 
 61 ปี ข้ึนไป 151 13.0 

รวม 1,166 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 722 61.9 
            ปริญญาตรี 354 30.4 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 90 7.7 
                                 รวม 1,166 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 189 16.2 
 ลูกจา้งเอกชน     269 23.1 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั/ เกษตรกร 440 37.8 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   65 5.6 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 145 12.4 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   39 3.3 
 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 19 1.6 

รวม 1,166 100.0 
 


