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  ผลสํารวจเร่ือง  “ความเห็นของประชาชนต่อการเตรียมความพร้อมของภาครัฐก่อนลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ” 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ  สํารวจความคิดเห็นประชาชน เร่ือง “ความเห็นของประชาชนต่อการ
เตรียมความพร้อมของภาครัฐก่อนลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ” โดยเก็บข้อมูลกบัประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจํานวน 
1,183 คน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 79.6  ไม่ค่อยเห็นการรณรงค์ให้ไปลงประชามติร่างฯ ในพืน้ทีข่องตน ขณะท่ีร้อยละ 
15.2 เห็นวา่มีการรณรงคอ์ยา่งคึกคกั ส่วนร้อยละ 5.2 ไม่แน่ใจ 

 

เม่ือถามว่าได้รับข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัร่างรัฐธรรมนูญมากน้อยเพยีงใด ส่วนใหญ่ร้อยละ 66.0 เห็นว่าได้รับค่อนข้าง
น้อยถึงน้อยทีสุ่ด ขณะท่ีร้อยละ 30.8 เห็นวา่ไดรั้บค่อนขา้งมากถึงมากท่ีสุด มีเพียงร้อยละ 3.2 ไม่แน่ใจ 
 

ทั้งนีเ้ม่ือถามต่อว่าการแจกเอกสารสรุปสาระสําคญัร่างรัฐธรรมนูญ ของ กกต. ให้ประชาชน 17 ล้านครัวเรือน ก่อนลง
ประชามติ 15 วนั เพยีงพอหรือไม่กบัการตดัสินใจรับหรือไม่รับร่างฯ ส่วนใหญ่ร้อยละ 49.9 เห็นว่าเพยีงพอ ขณะท่ีร้อยละ 37.9 
เห็นวา่ไม่เพยีงพอ ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 12.2 ไม่แน่ใจ 

 

 ด้านความเห็นของประชาชนต่อการตั้งศูนย์คุมเข้มประชามติของรัฐบาลพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 71.0 เห็นด้วยเพราะ
ทาํให้การลงประชามติเรียบร้อยสุจริตและเทีย่งธรรม ขณะท่ีร้อยละ 15.2  ไม่เห็นดว้ย เพราะอาจเป็นการช้ีนาํใหรั้บร่าง
รัฐธรรมนูญ และร้อยละ 13.8 ไม่แน่ใจ 
 

 โดยเม่ือถามต่อว่าเช่ือม่ันมากน้อยเพยีงใดต่อการทีภ่าครัฐให้ ผู้ว่าราชการจังหวดั ร่วมกบัทหารและตํารวจ ในพืน้ที่
ดูแลศูนย์คุมเข้มประชามติ  เพือ่รับผดิชอบดูแลความสงบเรียบร้อย ส่วนใหญ่ร้อยละ 75.7 เช่ือม่ันค่อนข้างมากถึงมากทีสุ่ด 
ขณะท่ีร้อยละ 18.9 เช่ือมัน่ค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด ท่ีเหลือร้อยละ 5.4 ไม่แน่ใจ 
  

  สุดท้ายเม่ือถามว่า สนใจติดตั้งแอปพลเิคช่ัน เพือ่ใช้ในการไปลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 
64.6 ไม่สนใจ ขณะท่ีร้อยละ 29.9 สนใจ ในจาํนวนน้ี ร้อยละ 28.3 ยงัไม่ไดติ้ดตั้ง ขณะท่ีร้อยละ 1.6 ติดตั้งแลว้ ส่วนท่ีเหลือร้อย
ละ  5.5 ไม่แน่ใจ 

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

ประชาชน 79.6% มองกระแสการรณรงค์ให้ไปลงประชามติร่างฯ ของรัฐ ยงัไม่คกึคกั  
ขณะที ่66.0% บอกได้รับข้อมูลเกีย่วกบัร่างฯ ค่อนข้างน้อยถึงน้อยทีสุ่ด  

ในขณะทีเ่กอืบคร่ึง 49.9% ช้ีว่าการแจกสรุปร่างฯ ก่อน 15 วนั เพยีงพอต่อการตดัสินใจรับหรือไม่รับร่างฯ  
แต่ 71% เห็นด้วยกบัการตั้งศูนย์คุมเข้มประชามต ิ 
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โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี 
 
1. ขอ้คาํถาม “คดิว่าภาครัฐมีการรณรงค์ให้ไปลงประชามติร่างฯ เป็นอย่างไร ในพืน้ทีข่องท่าน” 
 

ไม่ค่อยเห็นการรณรงค์  ร้อยละ 79.6 
เห็นวา่มีการรณรงคอ์ยา่งคึกคกั  ร้อยละ 15.2 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 5.2 

 
2. การได้รับข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัร่างรัฐธรรมนูญ 
 

ค่อนข้างน้อยถึงน้อยทีสุ่ด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างน้อยร้อยละ  33.8 และน้อยทีสุ่ดร้อยละ 32.2) 

ร้อยละ 66.0 

ค่อนขา้งมากถึงมากท่ีสุด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนขา้งมากร้อยละ 27.1 และมากท่ีสุดร้อยละ 3.7 ) 

ร้อยละ 30.8 

ไม่แน่ใจ ร้อยละ  3.2 
 
3. ขอ้คาํถาม “การแจกเอกสารสรุปสาระสําคญัร่างรัฐธรรมนูญ ของ กกต. ให้ประชาชน 17 ล้านครัวเรือน ก่อนลงประชามติ 15 
วนั เพยีงพอหรือไม่กบัการตดัสินใจรับหรือไม่รับร่างฯ” 
 

เพยีงพอ ร้อยละ 49.9 
ไม่เพียงพอ ร้อยละ 37.9 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ  12.2 

 
4. ขอ้คาํถาม “เห็นด้วยหรือไม่กบัการตั้งศูนย์คุมเข้มประชามตขิองรัฐบาล ” 
 

เห็นด้วยเพราะทาํให้การลงประชามติเรียบร้อยสุจริตและเทีย่งธรรม ร้อยละ 71.0 
ไม่เห็นดว้ย เพราะอาจเป็นเป็นการช้ีนาํใหรั้บร่างรัฐธรรมนูญ ร้อยละ 15.2 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 13.8 
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5. ความเช่ือม่ันต่อการทีภ่าครัฐให้ ผู้ว่าราชการจังหวดั ร่วมกบัทหารและตํารวจ ในพืน้ทีดู่แลศูนย์คุมเข้มประชามติ  เพือ่
รับผดิชอบดูแลความสงบเรียบร้อย  
 

เช่ือม่ันค่อนข้างมากถึงมากทีสุ่ด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างมากร้อยละ 55.8 และมากทีสุ่ดร้อยละ 19.9 ) 

ร้อยละ 75.7 

เช่ือมัน่ค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนขา้งนอ้ยร้อยละ 14.1 และนอ้ยท่ีสุดร้อยละ 4.8) 

ร้อยละ 18.9 

ไม่แน่ใจ ร้อยละ  5.4 
 
6. ขอ้คาํถาม “สนใจติดตั้งแอปพลเิคช่ัน เพือ่ใช้ในการไปลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่” 
   (ถามเฉพาะผู้ใช้สมาร์ทโฟน) 
      

สนใจ 
 โดย ติดตั้งแลว้   ร้อยละ  1.6 
         ยงัไม่ไดติ้ดตั้ง  ร้อยละ 28.3  

ร้อยละ 29.9 

ไม่สนใจ   ร้อยละ 64.6 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 5.5 
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รายละเอยีดการสํารวจ 
 

วตัถุประสงค์การสํารวจ 
1) เพื่อตอ้งการทราบถึงการรณรงคข์องภาครัฐท่ีมีต่อการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 
2) เพื่อสะทอ้นความเห็นต่อการตั้งศูนยคุ์มเขม้ประชามติ   
3) เพื่อตอ้งการทราบถึงความสนใจติดตั้งใชแ้อปพลิเคชัน่เพื่อใชใ้นการไปลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 

 

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   :  5 - 7 กรกฎาคม 2559 

      

วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  8 กรกฎาคม 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 627 53.0 
            หญิง 556 47.0 

รวม 1,183 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 176 14.9 
            31 ปี - 40 ปี 257 21.7 
            41 ปี - 50 ปี 314 26.5 
            51 ปี - 60 ปี 265 22.4 
 61 ปี ข้ึนไป 171 14.5 

รวม 1,183 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 696 58.9 
            ปริญญาตรี 386 32.6 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 101 8.5 
                                 รวม 1,183 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 181 15.3 
 ลูกจา้งเอกชน     259 21.9 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั/ เกษตรกร 454 38.4 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   59 5.0 
 ทาํงานใหค้รอบครัว 1 0.1 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 165 13.9 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   45 3.8 
 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 19 1.6 

รวม 1,183 100.0 
 


