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  ผลสาํรวจเรื่อง  “นับถอยหลงั 7 วนัก่อนลงประชามติร่างรฐัธรรมนูญ 7 ส.ค. 59” 

 
 
 

 
 

 
อกี 7 วนัจะถงึวนัลงประชามตริา่งรฐัธรรมนูญ กรงุเทพโพลลโ์ดยศนูยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ  จงึสาํรวจ

ความคดิเหน็ประชาชน เรื่อง “ นับถอยหลงั 7 วนัก่อนลงประชามติร่างรฐัธรรมนูญ 7 ส.ค. 59” โดยเกบ็ขอ้มลูกบั
ประชาชนจากทุกภมูภิาคทัว่ประเทศจาํนวน 2,810 คน พบวา่  

 

ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 66.0 พอใจค่อนข้างมากถึงมากท่ีสดุ ต่อการทาํหน้าท่ีของคณะกรรมการ
การเลือกตัง้(กกต.) ในการประชาสมัพนัธ์และให้ข้อมูลแก่ประชาชนก่อนลงประชามติในวนัท่ี 7 สิงหาคม 
2559 ขณะทีร่อ้ยละ 25.7 พอใจคอ่นขา้งน้อยถงึน้อยทีส่ดุ และรอ้ยละ 8.3 ระบุวา่ ไมแ่น่ใจ 

 

 ทัง้น้ีเม่ือถามว่ากงัวลหรือไม่ว่าจะมีกลุ่มคนบางกลุ่มสร้างความก่อกวน/ปัน่ป่วน ให้เกิดสถานการณ์
รนุแรงในช่วงใกล้วนัลงประชามติ ประชาชนร้อยละ 75.4 ระบุว่าไม่กงัวล  ขณะทีร่อ้ยละ 22.0 ระบุว่ากงัวล ที่
เหลอืรอ้ยละ 2.6 ระบุวา่ไมแ่น่ใจ 
 

สาํหรบัความตัง้ใจจะไปออกเสียงลงประชามติรบัร่างรฐัธรรมนูญ ในวนัท่ี 7 ส.ค. 59 ท่ีจะถึงน้ีนัน้ 
ส่วนใหญ่ร้อยละ 87.8 ตัง้ใจว่าจะไป เพ่ิมขึน้จากผลสาํรวจเม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม ร้อยละ 2.0  ขณะทีร่อ้ยละ 
6.2 ตัง้ใจวา่จะไมไ่ป (ลดลงรอ้ยละ 0.9) และรอ้ยละ 6.0 ยงัไมแ่น่ใจ (ลดลงรอ้ยละ 1.1) 

 

สุดท้ายเม่ือถามว่าหากวันน้ีเป็นวันออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญจะเห็นชอบกับร่าง
รฐัธรรมนูญฉบบัน้ีหรือไม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 48.4 ระบุว่า “เหน็ชอบ” เพ่ิมขึ้นจากผลสาํรวจครัง้ท่ีผ่านมา 
ร้อยละ 3.7  ขณะที่รอ้ยละ 7.7 ระบุว่า “ไม่เหน็ชอบ” (ลดลงรอ้ยละ 2.1) ส่วนรอ้ยละ 8.5 ระบุว่า “งดออกเสยีง” 
(ลดลงรอ้ยละ 3.7) และมถีงึรอ้ยละ 35.4 ระบุวา่ “ไมแ่น่ใจ” 

 
 

โดยมรีายละเอยีดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี 

นับถอยหลงั 7 วนัก่อนลงประชามติร่างรฐัธรรมนูญ 
ประชาชนเหน็ชอบกบัร่างรฐัธรรมนูญ และยงัไม่แน่ใจเพ่ิมสงูขึน้ 

ส่วนใหญ่พอใจการทาํหน้าท่ีของกกต.  
และไม่กงัวลว่าจะมีกลุ่มคนสร้างความปัน่ป่วน รนุแรงใกล้วนัลงประชามติ 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/ การเมือง / สงัคม 
เรือ่ง  ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชนทัว่ประเทศ       (รวม 4 หน้า) 
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1. ความพึงพอใจต่อการทาํหน้าท่ีของ คณะกรรมการการเลือกตัง้(กกต.) ในการประชาสมัพนัธแ์ละให้ข้อมลู 
แก่ประชาชนก่อนลงประชามติในวนัท่ี 7 สิงหาคม 2559 

 

พอใจค่อนข้างมากถึงมากท่ีสดุ 
   (โดยแบ่งเป็นคอ่นขา้งมากรอ้ยละ 45.9  และมากทีส่ดุรอ้ยละ 20.1) 

ร้อยละ 66.0 

พอใจคอ่นขา้งน้อยถงึน้อยทีส่ดุ 
   (โดยแบ่งเป็นคอ่นขา้งน้อยรอ้ยละ 19.6 และน้อยทีส่ดุรอ้ยละ 6.1) 

รอ้ยละ 25.7 

ไมแ่น่ใจ รอ้ยละ  8.3 
 
2. ความกงัวลว่าจะมีกลุ่มคนบางกลุ่มสร้างความก่อกวน/ปัน่ป่วน ให้เกิดสถานการณ์รนุแรงในช่วงใกล้วนัลง

ประชามติ 
 

กงัวล รอ้ยละ 22.0 
ไม่กงัวล ร้อยละ 75.4 
ไมแ่น่ใจ รอ้ยละ  2.6 

 
3.  ความตัง้ใจ จะไปออกเสียงลงประชามติรบัร่างรฐัธรรมนูญ ในวนัท่ี 7 ส.ค. 59 
 

 15 วนั 
ก่อนลงประชามติ 

(ร้อยละ) 

7 วนั 
ก่อนลงประชามติ 

(ร้อยละ) 

เพ่ิมขึน้/ลดลง 
(ร้อยละ) 

ตัง้ใจว่าจะไป 85.8 87.8 + 2.0 
ตัง้ใจวา่จะไมไ่ป 7.1 6.2 - 0.9 
ไมแ่น่ใจ 7.1 6.0 - 1.1 

 

4. ขอ้คาํถาม “หากวนัน้ีเป็นวนัออกเสียงประชามติร่างรฐัธรรมนูญ ท่านจะเหน็ชอบกบัร่างรฐัธรรมนูญฉบบัน้ี

หรือไม่” 

 15 วนั 
ก่อนลงประชามติ 

(ร้อยละ) 

7 วนั 
ก่อนลงประชามติ 

(ร้อยละ) 

เพ่ิมขึน้/ลดลง 
(ร้อยละ) 

เหน็ชอบ  44.7 48.4 + 3.7 
ไมเ่หน็ชอบ 9.8 7.7 - 2.1 
งดออกเสยีง 12.2 8.5 - 3.7 
ไมแ่น่ใจ 33.3 35.4 + 2.1 
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รายละเอียดการสาํรวจ 

 
วตัถปุระสงคก์ารสาํรวจ 

1) เพือ่สะทอ้นความเหน็เกีย่วกบัความตัง้ใจทีจ่ะไปออกเสยีงลงประชามต ิ
2) เพือ่สะทอ้นความเหน็ชอบกบัรา่งรฐัธรรมนูญฉบบัน้ี 
3) เพือ่ทราบถงึความพงึพอใจทีม่ต่ีอการทาํหน้าทีข่องคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
4) เพือ่ทราบถงึความกงัวลวา่จะมกีลุ่มคนบางกลุ่มสรา้งความก่อกวนในชว่งใกลว้นัลงประชามต ิ

 
ประชากรท่ีสนใจศึกษา 

     การสาํรวจใชก้ารสุ่มตวัอย่างจากประชาชนทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ ทีม่อีายุ 18 ปี ขึน้ไป โดยการสุ่ม
สมัภาษณ์ทางโทรศพัทจ์ากฐานขอ้มลูของกรุงเทพโพลล ์ดว้ยวธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบงา่ย (Simple Random 
Sampling) แลว้ใชว้ธิกีารถ่วงน้ําหนกัดว้ยขอ้มลูประชากรศาสตรจ์ากฐานขอ้มลูทะเบยีนราษฎรข์องกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

       
 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน   3% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 
วิธีการรวบรวมข้อมลู  

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

 
ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู   :  26 - 29 กรกฎาคม 2559 

      
วนัท่ีเผยแพร่ผลสาํรวจ      :  30 กรกฎาคม 2559 
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ข้อมลูของกลุ่มตวัอย่าง 
 

 จาํนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 1,401 49.9 
            หญงิ 1,409 50.1 

รวม 2,810 100.0 

อาย ุ   
            18 ปี - 30 ปี 370 13.2 
            31 ปี - 40 ปี 654 23.2 
            41 ปี - 50 ปี 792 28.2 
            51 ปี - 60 ปี 635 22.6 
   61 ปี ขึน้ไป 359 12.8 

รวม 2,810 100.0 
การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 1,832 65.2 
            ปรญิญาตร ี 776 27.6 
            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 202 7.2 
                                 รวม 2,810 100.0 

อาชีพ   
 ลกูจา้งรฐับาล 371 13.2 
 ลกูจา้งเอกชน     652 23.2 
 คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั/ เกษตรกร 1,200 42.7 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   96 3.4 
 พอ่บา้น/ แมบ่า้น/ เกษยีณอาย ุ 396 14.1 
 นกัเรยีน/ นกัศกึษา   62 2.2 
 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 33 1.2 

รวม 2,810 100.0 
 

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 
 


