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  ผลสํารวจเร่ือง  “นับถอยหลงั 1 เดือน วนัลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 7 ส.ค. 59” 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
อีก 1 เดือนจะถึงวันลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  จึงสํารวจความ

คิดเห็นประชาชน เร่ือง “ นับถอยหลัง 1 เดือน วันลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 7 ส.ค. 59” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุก
ภูมิภาคทัว่ประเทศจํานวน 1,733 คน พบว่า  

 
ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 77.7 ตั้งใจว่าจะไปออกเสียงลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 7 ส.ค. 59 ที่จะถึงนี ้

ขณะท่ีร้อยละ 10.4 ตั้งใจวา่จะไม่ไป ท่ีเหลือร้อยละ 11.9 ยงัไม่แน่ใจ 
 
เม่ือถามว่า “หากวันนีเ้ป็นวันออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ท่านจะเห็นชอบกบัร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือไม่” 

ส่วนใหญ่ร้อยละ 43.6 ระบุว่า “เห็นชอบ” ขณะท่ีร้อยละ 6.6 ระบุว่า “ไม่เห็นชอบ” ส่วนร้อยละ 13.0 ระบุว่า “งดออกเสียง” 
และมีถึงร้อยละ 36.8 ท่ีระบุวา่ “ไม่แน่ใจ” 

 
โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี 

 

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

นับถอยหลงั 1 เดือนวนัลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 
ประชาชน 77.7% ตั้งใจจะไปลงประชามตร่ิางฯ ในวนัที ่7 ส.ค. นี ้

ส่วนใหญ่ 43.6% เห็นชอบรับร่างฯ  ขณะที ่36.8% ยงัไม่แน่ใจจะเห็นชอบหรือไม่ 
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1.  ความตั้งใจ จะไปออกเสียงลงประชามตรัิบร่างรัฐธรรมนูญ ในวนัที ่7 ส.ค. 59 
 
 

ตั้งใจว่าจะไป ร้อยละ 77.7 
ตั้งใจวา่จะไม่ไป ร้อยละ 10.4 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 11.9 

 
2. ขอ้คาํถาม “หากวนันีเ้ป็นวนัออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ท่านจะเห็นชอบกบัร่างรัฐธรรมนูญฉบับนีห้รือไม่” 

 

เห็นชอบ  ร้อยละ 43.6 
ไม่เห็นชอบ ร้อยละ 6.6 
งดออกเสียง ร้อยละ 13.0 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 36.8 

 

 
 

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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รายละเอยีดการสํารวจ 
 

วตัถุประสงค์การสํารวจ 
1) เพื่อสะทอ้นความเห็นเก่ียวกบัความตั้งใจท่ีจะไปออกเสียงลงประชามติ 
2) เพื่อสะทอ้นความเห็นชอบกบัร่างรัฐธรรมนูญฉบบัน้ี  

 

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 - 8 กรกฎาคม 2559 

      

วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  9 กรกฎาคม 2559 
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ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 จํานวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 909 52.5 
            หญิง 824 47.5 

รวม 1,733 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 254 14.7 
            31 ปี - 40 ปี 393 22.7 
            41 ปี - 50 ปี 458 26.4 
            51 ปี - 60 ปี 376 21.7 
 61 ปี ข้ึนไป 252 14.5 

รวม 1,733 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 1,070 61.7 
            ปริญญาตรี 523 30.2 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 140 8.1 
                                 รวม 1,733 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 252 14.5 
 ลูกจา้งเอกชน     373 21.5 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั/ เกษตรกร 698 40.3 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   83 4.8 
 ทาํงานใหค้รอบครัว 1 0.1 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 234 13.5 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   62 3.6 
 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 30 1.7 

รวม 1,733 100.0 
 


