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  ผลสํารวจเร่ือง  “5 เร่ืองทีป่ระชาชนหวงัหลงัร่างรัฐธรรมนูญผ่านประชามต”ิ 

 

 
 
 

 
หลังจากร่างรัฐธรรมนูญผ่านการเห็นชอบของประชาชน กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  จึงสํารวจ

ความคิดเห็นประชาชน เร่ือง “5 เร่ืองที่ประชาชนหวังหลังร่างรัฐธรรมนูญผ่านประชามติ” โดยเกบ็ข้อมูลกับประชาชนจากทุก
ภูมิภาคทัว่ประเทศจํานวน 1,576 คน พบว่า 5 เร่ืองทีป่ระชาชนหวงัมากทีสุ่ดหลงัรัฐธรรมนูญผ่านการลงประชามติ 

 
 อนัดับที ่1 ร้อยละ 34.3  อยากให้ประเทศไทยมีเศรษฐกจิดีขึน้ การลงทุนจากต่างชาติเข้ามาเพิม่ขึน้  
    การค้าขาย การจ้างงานในประเทศดีขึน้ ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึน้ 

 
อนัดบัท่ี 2 ร้อยละ 14.6  อยากใหป้ระเทศไทยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ทั้งในส่วนของนกัการเมืองและ 
   ขา้ราชการ 
 
อนัดบัท่ี 3 ร้อยละ 11.9  อยากใหบ้า้นเมืองสงบ ไม่มีความแตกแยก แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ชุมนุมทางการเมือง 
 

 อนัดบัท่ี 4 ร้อยละ 9.6   อยากใหป้ระเทศมีการเดินหนา้พฒันาไดอ้ยา่งต่อเน่ืองในทุกดา้น อาทิเช่นการศึกษา  
    ความสมัพนัธ์กบัต่างชาติ 

     
อนัดบัท่ี 5 ร้อยละ 8.5  อยากใหป้ระเทศมีการเลือกตั้งโดยเร็ว 

 
 นอกจากนีเ้ม่ือถามความเห็นว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงนี ้จะสามารถนําพาประเทศให้ปราศจากการทุจริต
คอร์รัปช่ันได้มากน้อยเพยีงใด ส่วนใหญ่ร้อยละ 47.9 เห็นว่าค่อนข้างมากถึงมากทีสุ่ด ขณะท่ีร้อยละ 28.1เห็นวา่ค่อนขา้งนอ้ย
ถึงนอ้ยท่ีสุด ส่วนร้อยละ 24.0 ไม่แน่ใจ 
 

โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี 

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

หลงัร่างรัฐธรรมนูญผ่านประชามต ิคนไทยส่วนใหญ่อยากให้รัฐเน้นแก้ปัญหาเศรษฐกจิ ปากท้องเป็นอนัดับแรก 
ส่วนใหญ่ 47.9% เช่ือรัฐธรรมนูญปราบโกงได้แน่นอน 
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1. ความหวงัของประชาชนหลงัร่างรัฐธรรมนูญผ่านการลงประชามต ิ
    (เป็นคาํถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบเุอง) 
 

อยากให้ประเทศไทยมีเศรษฐกจิดีขึน้ การลงทุนจากต่างชาติเข้ามาเพิม่ขึน้  
การค้าขาย การจ้างงานในประเทศดีขึน้ ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึน้ 
 

ร้อยละ 34.3 

อยากให้ประเทศไทยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ทั้งในส่วนของนกัการเมือง
และขา้ราชการ 
 

ร้อยละ 14.6 

อยากใหบ้า้นเมืองสงบ ไม่มีความแตกแยก แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ชุมนุมทางการเมือง 
 

ร้อยละ 11.9 

อยากให้ประเทศมีการเดินหน้าพฒันาได้อย่างต่อเน่ืองในทุกด้าน อาทิเช่น
การศึกษา ความสมัพนัธ์กบัต่างชาติ 
 

ร้อยละ 9.6 

อยากใหป้ระเทศมีการเลือกตั้งโดยเร็ว  
 

ร้อยละ 8.5 

 
2. ความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงนี ้จะสามารถนําพาประเทศให้ปราศจากการทุจริตคอร์รัปช่ันได้มากน้อย 
เพยีงใด 
 

ค่อนข้างมากถึงมากทีสุ่ด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างมากร้อยละ 39.3 และมากทีสุ่ดร้อยละ 8.6) 

ร้อยละ 47.9 

ค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนขา้งนอ้ยร้อยละ  15.3 และนอ้ยท่ีสุดร้อยละ 12.8) 

ร้อยละ 28.1 

ไม่แน่ใจ ร้อยละ  24.0 
 

 
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) เพื่อสะทอ้นความหวงัของประชาชนหลงัร่างรัฐธรรมนูญผา่นการเห็นชอบประชามติ 
2) เพื่อสะทอ้นความเห็นว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบบัปราบโกงน้ี จะสามารถนาํพาประเทศให้ปราศจากการ

ทุจริตคอร์รัปชัน่ไดเ้พียงใด 
 

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) และคาํถามแบบ
ปลายเปิด (Open-Ended Question) และไดน้าํแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทึก
ขอ้มูลและประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  1 - 3 สิงหาคม 2559 

      

วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  8 สิงหาคม 2559 
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ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 จํานวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 791 50.2 
            หญิง 785 49.8 

รวม 1,576 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 229 14.5 
            31 ปี - 40 ปี 356 22.6 
            41 ปี - 50 ปี 408 25.9 
            51 ปี - 60 ปี 361 22.9 
 61 ปี ข้ึนไป 222 14.1 

รวม 1,576 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 1,050 66.6 
            ปริญญาตรี 427 27.1 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 99 6.3 
                                 รวม 1,576 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 186 11.8 
 ลูกจา้งเอกชน     390 24.8 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั/ เกษตรกร 650 41.3 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   75 4.8 
 ทาํงานใหค้รอบครัว 1 0.1 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 195 12.4 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   40 2.5 
 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 39 2.3 

รวม 1,576 100.0 
 


