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  ผลสาํรวจเรื่อง  “นับถอยหลงั 20 วนั ก่อนลงประชามติร่างรฐัธรรมนูญ 7 ส.ค. 59” 

 
 
 

 
 

 
อีก 20 วนัจะถึงวนัลงประชามติร่างรฐัธรรมนูญ กรงุเทพโพลลโ์ดยศนูยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ  จึง

สาํรวจความคิดเหน็ประชาชน เร่ือง “ นับถอยหลงั 20 วนั ก่อนลงประชามติร่างรฐัธรรมนูญ 7 ส.ค. 59” โดย
เกบ็ข้อมลูกบัประชาชนจากทุกภมิูภาคทัว่ประเทศจาํนวน 1,876 คน พบว่า  

 

ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 83.7 ตัง้ใจว่าจะไปออกเสียงลงประชามติรบัร่างรฐัธรรมนูญ ในวนัท่ี 7 
ส.ค. 59 ท่ีจะถึงน้ี ทัง้น้ีเพ่ิมขึน้ จากผลสาํรวจเม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคมท่ีผา่นมา ร้อยละ 6.0 ขณะทีม่เีพยีงรอ้ยละ 
5.6 ตัง้ใจวา่จะไมไ่ป ทีเ่หลอืรอ้ยละ 10.7 ยงัไมแ่น่ใจ 

 

เม่ือถามว่า “หากวันน้ีเป็นวันออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ท่านจะเห็นชอบกับร่าง
รฐัธรรมนูญฉบบัน้ีหรือไม่” ประชาชนร้อยละ 41.6 ระบุว่า “เหน็ชอบ” ซ่ึง ลดลง จากผลสาํรวจเมื่อวนัท่ี 9 
กรกฎาคมท่ีผ่านมา ร้อยละ 2.0 ขณะทีร่อ้ยละ 7.2 ระบุว่า “ไม่เหน็ชอบ” ซึง่เพิม่ขึน้จากเดมิรอ้ยละ 0.6 ส่วนรอ้ย
ละ 11.6 ระบุวา่ “งดออกเสยีง” และมถีงึรอ้ยละ 39.6 ทีร่ะบุวา่ “ไมแ่น่ใจ”  

 

ทัง้น้ีช่องทางที่ได้รบัขอ้มูล/ศกึษาเน้ือหา เกี่ยวกบัร่างรฐัธรรมนูญฉบบัลงประชามตินัน้ ประชาชนร้อยละ 
42.1 ระบุว่าได้รบัจากเวบ็ไซตส์าํนักข่าว/ข้อมูลท่ีส่ือมวลชนนํามาเสนอ รองลงมารอ้ยละ 11.7 ระบุว่าไดร้บัจาก
การชีแ้จงในระดบัชุมชนจากคร ูค. และผ่านเสยีงตามสายในชุมชน และรอ้ยละ 11.1 ระบุว่าไดร้บัเอกสารทีไ่ดร้บัแจก
จาก อําเภอ/อบต. ขณะทีม่เีพยีงรอ้ยละ 3.6 ทีร่ะบุว่า ดาวน์โหลดเอกสารจากเวบ็ไซต์ กรธ. และเวบ็ไซต์รฐัสภา โดย
รอ้ยละ 27.8 ระบุวา่ยงัไมไ่ดร้บัขอ้มลู/เอกสารจากชอ่งทางใดเลย 

 

สว่นความเหน็ทีม่ต่ีอการลงประชามตริ่างรฐัธรรมนูญในครัง้น้ี ว่าจะช่วยใหป้ระเทศสามารถเดนิหน้าต่อไปได้
เพยีงใด พบวา่ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 52.1 ระบวุ่าช่วยได้มาก  ขณะทีร่อ้ยละ 20.7 ระบุว่าช่วยไดน้้อย ทีเ่หลอื
รอ้ยละ 27.2 ระบุวา่ไมแ่น่ใจ 

 
โดยมรีายละเอยีดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี 

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

นับถอยหลงั 20 วนั ก่อนลงประชามติร่างรฐัธรรมนูญ 
ประชาชน ตัง้ใจจะไปลงประชามติร่างฯ รฐัธรรมนูญถงึ 83.7 % ซ่ึงเพ่ิมขึน้จากเดิม 6.0% 

ในขณะท่ีความเหน็ชอบรบัร่างฯ กลบัลดลงเหลือ 41.6 % ซ่ึงลดลงจากเดิม 2.0 %  
และมีผูไ้ม่แน่ใจอยู่ถึง 39.6 % 
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1.  ความตัง้ใจ จะไปออกเสียงลงประชามติรบัร่างรฐัธรรมนูญ ในวนัท่ี 7 ส.ค. 59 
 

 1 เดือนก่อน 
ลงประชามติ 

(ร้อยละ) 

20 วนั 
ก่อนลงประชามติ 

(ร้อยละ) 

เพ่ิมขึน้/ลดลง 
(ร้อยละ) 

ตัง้ใจว่าจะไป 77.7 83.7 +6.0 

ตัง้ใจวา่จะไมไ่ป 10.4 5.6 - 4.8 

ไมแ่น่ใจ 11.9 10.7 - 1.2 

 
2. ขอ้คาํถาม “หากวนัน้ีเป็นวนัออกเสียงประชามติร่างรฐัธรรมนูญ ท่านจะเหน็ชอบกบัร่างรฐัธรรมนูญฉบบัน้ี 

    หรือไม่” 

 1 เดือนก่อน 
ลงประชามติ 

(ร้อยละ) 

20 วนั 
ก่อนลงประชามติ 

(ร้อยละ) 

เพ่ิมขึน้/ลดลง 
(ร้อยละ) 

เหน็ชอบ  43.6 41.6 -2.0 
ไมเ่หน็ชอบ 6.6 7.2 +0.6 
งดออกเสยีง 13.0 11.6 -1.4 
ไมแ่น่ใจ 36.8 39.6 +2.8 

 
3. ช่องทางท่ีประชาชนได้รบัข้อมลู/ศึกษาเน้ือหา เก่ียวกบัร่างรฐัธรรมนูญฉบบัลงประชามติ คือ 
 

จากเวบ็ไซตส์าํนักข่าว/ข้อมลูท่ีส่ือมวลชนนํามาเสนอ ร้อยละ 42.1 
การชีแ้จงในระดบัชุมชนจากคร ูค. และผา่นเสยีงตามสายในชุมชน รอ้ยละ 11.7 
เอกสารทีไ่ดร้บัแจกจาก อาํเภอ/อบต. รอ้ยละ 11.1 
ไดร้บัแจกจากการประชุม/ สมัมนา ทีเ่กีย่วขอ้งกบัรา่งรฐัธรรมนูญ รอ้ยละ 3.7 
ดาวน์โหลดเอกสารจากเวบ็ไซต ์กรธ. และรฐัสภา รอ้ยละ 3.6 
ยงัไมไ่ดร้บัขอ้มลู/เอกสารจากชอ่งทางใดเลย รอ้ยละ 27.8 

 
4. ความเหน็ต่อการลงประชามติร่างรฐัธรรมนูญในครัง้น้ี ว่าจะช่วยให้ประเทศสามารถเดินหน้าต่อไปได้เพียงใด 
 

ช่วยได้มาก    ร้อยละ 52.1 
      (โดยแบง่เป็น ช่วยได้มาก ร้อยละ 24.2 และช่วยได้ค่อนข้างมาก ร้อยละ 27.9) 
ชว่ยไดน้้อย    รอ้ยละ 20.7 
    (โดยแบ่งเป็น ชว่ยไดน้้อย รอ้ยละ 10.1  และชว่ยไดค้อ่นขา้งน้อย รอ้ยละ 10.6) 
ไมแ่น่ใจ     รอ้ยละ 27.2 
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รายละเอียดการสาํรวจ 

 
วตัถปุระสงคก์ารสาํรวจ 

1) เพือ่สะทอ้นความเหน็เกีย่วกบัความตัง้ใจทีจ่ะไปออกเสยีงลงประชามต ิ
2) เพือ่สะทอ้นความเหน็ชอบกบัรา่งรฐัธรรมนูญฉบบัน้ี  
3) เพือ่ทราบถงึและชอ่งทางการไดร้บัขอ้มลูและศกึษารา่งรฐัธรรมนูญก่อนไปลงประชามต ิ
4) เพือ่ทราบถงึทศันคตทิีม่ต่ีอการลงประชามตริา่งรฐัธรรมนูญ 

 
ประชากรท่ีสนใจศึกษา 

     การสํารวจใชก้ารสุ่มตวัอย่างจากประชาชนทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ ที่มอีายุ 18 ปี ขึน้ไป โดยการสุ่ม
สมัภาษณ์ทางโทรศพัทจ์ากฐานขอ้มลูของกรุงเทพโพลล ์ดว้ยวธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบงา่ย (Simple Random 
Sampling) แลว้ใชว้ธิกีารถ่วงน้ําหนักดว้ยขอ้มลูประชากรศาสตรจ์ากฐานขอ้มลูทะเบยีนราษฎรข์องกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

       
 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน   3% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 
วิธีการรวบรวมข้อมลู  

ใชก้ารสมัภาษณ์ทางโทรศพัท ์(Enumeration by telephone) โดยเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูเป็น
แบบสอบถามทีม่โีครงสรา้งแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) และไดนํ้า
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบรูณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู  :  12 – 14  กรกฎาคม 2559 

      
วนัท่ีเผยแพร่ผลสาํรวจ      :  17 กรกฎาคม 2559 
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ข้อมลูของกลุ่มตวัอย่าง 
 

 จาํนวน ร้อยละ 
เพศ    
             ชาย 930 49.6 
             หญงิ 946 50.4 

รวม 1,876 100.0 

อาย ุ   
             18 ปี - 30 ปี 219 11.7 
             31 ปี - 40 ปี 377 20.1 
             41 ปี - 50 ปี 534 28.5 
             51 ปี - 60 ปี 474 25.3 
    61 ปี ขึน้ไป 272 14.4 

รวม 1,876 100.0 
การศึกษา   
             ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 1,202 64.1 
             ปรญิญาตร ี 531 28.3 
             สงูกวา่ปรญิญาตร ี 143 7.6 
                                 รวม 1,876 100.0 

อาชีพ   
  ลกูจา้งรฐับาล 263 14.0 
  ลกูจา้งเอกชน     456 24.3 
  คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั/ เกษตรกร 690 36.8 
  เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   96 5.1 
  ทาํงานใหค้รอบครวั 2 0.1 
  พอ่บา้น/ แมบ่า้น/ เกษยีณอาย ุ 308 16.4 
  นกัเรยีน/ นกัศกึษา   37 2.0 
  วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 24 1.3 

รวม 1,876 100.0 
 
 

ศนูยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ (กรงุเทพโพลล)์  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 


