
 

             
 

 

 

 

 
 

“ประธานกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

 ศูนย์สํารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สํารวจความคิดเห็นของประชาชน เร่ือง “ประธาน

กรรมาธิการวิสามัญศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ” ทาํการสํารวจระหว่างวันท่ี 13 – 14 พฤศจิกายน 2562 จากประชาชนท่ีมีอายุ 18 ปีข้ึนไป กระจาย       

ทุกภูมิภาค ระดบัการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้ งส้ิน จํานวน 1,257 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับประธานกรรมาธิการวิสามญัศึกษาแก้ไข

รัฐธรรมนูญ การสํารวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใชค้วามน่าจะเป็นจากบัญชีรายช่ือฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิดา้โพล”         

สุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เกบ็ขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศพัทโ์ดยกาํหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95.0 

จากการสํารวจเม่ือถามถึงท่ีมาของประธานกรรมาธิการวิสามญัศึกษาแกไ้ขรัฐธรรมนูญ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 59.11 ระบุว่า         

ควรมาจากคนนอกท่ีไม่ใช่ตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาล พรรคร่วมฝ่ายค้านและรัฐบาล รองลงมา ร้อยละ 16.63 ระบุว่า ควรมาจากตัวแทน     

พรรคร่วมฝ่ายคา้น ร้อยละ 12.89 ระบุว่า ควรมาจากตวัแทนพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาล ร้อยละ 8.43 ระบุว่า ควรมาจากตวัแทนรัฐบาล และร้อยละ 2.94 

ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ดา้นความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวคิด/พฤติกรรมเกี่ยวกบัรัฐธรรมนูญท่ีประธานกรรมาธิการวิสามญัศึกษาแกไ้ขรัฐธรรมนูญพึงมี 

พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 37.07 ระบุว่า เป็นคนท่ีไม่ไดป้ระโยชน์หรือเสียประโยชน์ อย่างชดัเจนจากรัฐธรรมนูญ 2560 รองลงมา ร้อยละ 21.32 

ระบุว่า เป็นคนท่ีสนับสนุน รัฐธรรมนูญ 2560 อย่างชัดเจน ร้อยละ 15.19 ระบุว่า เป็นคนท่ีเคยร่างรัฐธรรมนูญมาก่อน ร้อยละ 7.40 ระบุว่า        

เป็นคนท่ีไม่เคยร่างรัฐธรรมนูญเลย ร้อยละ 7.16 ระบุว่า เป็นคนท่ีไม่สนบัสนุน รัฐธรรมนูญ 2560 อยา่งชดัเจน ร้อยละ 6.60 ระบุว่า ไม่เป็นคนร่าง

รัฐธรรมนูญ 2560 ร้อยละ 5.97 ระบุว่า เป็นคนท่ีไม่เคยแสดงออก อย่างชดัเจนว่าสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนรัฐธรรมนูญ 2560 ร้อยละ 5.65   

ระบุว่า เป็นคนร่างรัฐธรรมนูญ 2560 ร้อยละ 3.02 ระบุว่า เป็นคนท่ีไดป้ระโยชน์ จากรัฐธรรมนูญ 2560 อยา่งชดัเจน ร้อยละ 1.91  ระบุว่า เป็นคน

ท่ีเสียประโยชน์ จากรัฐธรรมนูญ 2560 อยา่งชดัเจน และร้อยละ 4.38 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ    

ท้ายท่ีสุด เม่ือถามถึงระยะเวลาในการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ พบว่า ส่วนใหญ่  ร้อยละ 46.22 ระบุว่า ไม่เกิน 6 เดือน  รองลงมา               

ร้อยละ 32.06 ระบุว่า ไม่เกิน 1 ปี ร้อยละ 11.14 ระบุว่า ไม่ควรมีกาํหนดระยะเวลา ร้อยละ 6.29 ระบุว่า ไม่เกิน 2 ปี ร้อยละ 2.94 ระบุว่า ไม่เกิน 3 ปี 

ร้อยละ 0.32 ระบุว่า ไม่เกิน 5 ปี และร้อยละ 1.03 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ    

เม่ือพิจารณาลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง พบว่า ตวัอยา่งร้อยละ 8.59 มีภูมิลาํเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.94 มีภูมิลาํเนาอยู่ปริมณฑล     

และภาคกลาง ร้อยละ 18.46 มีภูมิลาํเนาอยูภ่าคเหนือ ร้อยละ 33.57 มีภูมิลาํเนาอยูภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.44 มีภูมิลาํเนาอยูภ่าคใต ้

ตวัอยา่งร้อยละ 49.48 เป็นเพศชาย และร้อยละ 50.52 เป็นเพศหญิง  

ตวัอย่างร้อยละ 7.00 มีอาย ุ18 – 25 ปี ร้อยละ 14.80 มีอาย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 22.99 มีอายุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 33.73 มีอายุ 46 – 59 ปี     

และร้อยละ 21.48 มีอาย ุ60 ปีข้ึนไป ตวัอยา่งร้อยละ 94.43 นบัถอืศาสนาพุทธ ร้อยละ 4.22 นบัถอืศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.56 นบัถอืศาสนาคริสต ์

และอื่น ๆ  และร้อยละ 0.79 ไม่ระบุศาสนา ตวัอยา่งร้อยละ 22.28 สถานภาพโสด ร้อยละ 73.90 สมรสแลว้ ร้อยละ 3.34 หมา้ย หยา่ร้าง แยกกนัอยู่ 

และร้อยละ 0.48 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส  

ตัวอย่างร้อยละ 29.75 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า ร้อยละ 30.87 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 7.56                 

จบการศกึษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 26.25 จบการศกึษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 4.93 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

และร้อยละ 0.64 ไม่ระบุการศึกษา  

ตวัอยา่งร้อยละ 11.54 ประกอบอาชีพขา้ราชการ/ลูกจา้ง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 12.57 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 20.44 

ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 16.55 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 16.70 ประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงาน      

ร้อยละ 18.93 เป็นพ่อบา้น/แม่บา้น/เกษียณอาย/ุว่างงาน ร้อยละ 2.63 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา และร้อยละ 0.64 ไม่ระบุอาชีพ  

ตวัอย่างร้อยละ 18.62 ไม่มีรายได ้ร้อยละ 24.90 มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 23.23 มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 

20,000 บาท ร้อยละ 10.58 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 6.44 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 –  40,000 บาท ร้อยละ 7.80          

มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทข้ึนไป และร้อยละ 8.43 ไม่ระบุรายได ้

 

 

วันอาทิตย์ท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

 ศูนยส์าํรวจความคิดเห็น “นิดา้โพล” สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  โทรสาร 02 -727- 3595 

http://www.nidapoll.nida.ac.th  http://www.twitter.com/nidapoll  และ http://www.facebook.com/nidapoll 

E-mail : nida_poll@nida.ac.th / nidapoll.nida@hotmail.co.th  

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 

ผู้อํานวยการศูนย์สํารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถือ 081-667-7766 
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1. ท่านคดิว่าประธานกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญควรมาจากคนกลุ่มใด 

ที่มาของประธานกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ ร้อยละ 

คนนอกท่ีไม่ใช่ตวัแทนพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาล พรรคร่วมฝ่ายคา้นและรัฐบาล 59.11 

ตวัแทนพรรคร่วมฝ่ายคา้น 16.63 

ตวัแทนพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาล 12.89 

ตวัแทนรัฐบาล 8.43 

ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 2.94 

รวม 100.00 

 

2. ท่านคดิว่าประธานกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญควรมี แนวคดิ/พฤติกรรม ที่เก่ียวข้องกับรัฐธรรมนูญอย่างไร  

(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

แนวคดิ/พฤติกรรมเก่ียวกับรัฐธรรมนูญ ทีป่ระธานกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญพึงมี ร้อยละ 

เป็นคนท่ีไม่ไดป้ระโยชน์หรือเสียประโยชน์ อยา่งชดัเจนจากรัฐธรรมนูญ 2560 37.07 

เป็นคนท่ีสนบัสนุน รัฐธรรมนูญ 2560 อยา่งชดัเจน 21.32 

เป็นคนท่ีเคยร่างรัฐธรรมนูญมาก่อน 15.19 

เป็นคนท่ีไม่เคยร่างรัฐธรรมนูญเลย 7.40 

เป็นคนท่ีไม่สนบัสนุน รัฐธรรมนูญ 2560 อยา่งชดัเจน 7.16 

ไม่เป็นคนร่างรัฐธรรมนูญ 2560 6.60 

เป็นคนท่ีไม่เคยแสดงออก อยา่งชดัเจนว่าสนบัสนุนหรือไม่สนบัสนุนรัฐธรรมนูญ 2560  5.97 

เป็นคนร่างรัฐธรรมนูญ 2560 5.65 

เป็นคนท่ีไดป้ระโยชน์ จากรัฐธรรมนูญ 2560 อยา่งชดัเจน 3.02 

เป็นคนท่ีเสียประโยชน์ จากรัฐธรรมนูญ 2560 อยา่งชดัเจน 1.91 

ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 4.38 

 

3. ท่านคดิว่าระยะเวลาในการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญควรนานเท่าไร 

ระยะเวลาในการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ ร้อยละ 

ไม่เกิน 6 เดือน 46.22 

ไม่เกิน 1 ปี 32.06 

ไม่ควรมีกาํหนดระยะเวลา 11.14 

ไม่เกิน 2 ปี 6.29 

ไม่เกิน 3 ปี 2.94 

ไม่เกิน 5 ปี 0.32 

ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 1.03 

รวม 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 
 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามภูมิภาค       

ภูมิภาค จํานวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 108 8.59 

ปริมณฑลและภาคกลาง 326 25.94 

ภาคเหนือ 232 18.46 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 422 33.57 

ภาคใต ้ 169 13.44 

รวม 1,257 100.00 

 

ตารางที่ 2 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน ร้อยละ 

ชาย 622 49.48 

หญิง 635 50.52 

รวม 1,257 100.00 

 

ตารางที่ 3 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน ร้อยละ 

18 – 25 ปี 88 7.00 

26 – 35 ปี 186 14.80 

36 – 45 ปี 289 22.99 

46 – 59 ปี 424 33.73 

60 ปี ข้ึนไป 270 21.48 

ไม่ระบุ – – 

รวม 1,257 100.00 

 

ตารางที่ 4 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามศาสนา 

ศาสนา จํานวน ร้อยละ 

พุทธ 1,187 94.43 

อิสลาม 53 4.22 

คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศาสนาใด ๆ 7 0.56 

ไม่ระบุ 10 0.79 

รวม 1,257 100.00 

 

ตารางที่ 5 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จํานวน ร้อยละ 

โสด 280 22.28 

สมรส 929 73.90 

หมา้ย หยา่ร้าง แยกกนัอยู ่

 

42 3.34 

ไม่ระบุ 6 0.48 

รวม 1,257 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที่ 6 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน ร้อยละ 

ประถมศกึษาหรือตํ่ากว่า 374 29.75 

มธัยมศกึษาหรือเทียบเท่า 388 30.87 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 95 7.56 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 330 26.25 

สูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 62 4.93 

ไม่ระบุ 8 0.64 

รวม 1,257 100.00 

 

ตารางที่ 7 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จํานวน ร้อยละ 

ขา้ราชการ/ลูกจา้ง/พนกังานรัฐวิสาหกจิ 145 11.54 

พนกังานเอกชน 158 12.57 

เจา้ของธุรกจิ/อาชีพอิสระ 257 20.44 

เกษตรกร/ประมง 208 16.55 

รับจา้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงาน 210 16.70 

พ่อบา้น/แม่บา้น/เกษียณอาย/ุว่างงาน 238 18.93 

นกัเรียน/นกัศึกษา 33 2.63 

พนกังานองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหากาํไร – – 

ไม่ระบุ 8 0.64 

รวม 1,257 100.00 

 

ตารางที่ 8 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน จํานวน ร้อยละ 

ไม่มีรายได ้ 234 18.62 

ไม่เกนิ 10,000 313 24.90 

10,001 – 20,000 292 23.23 

20,001 – 30,000 133 10.58 

30,001 –  40,000 81 6.44 

40,001 ข้ึนไป 98 7.80 

ไม่ระบุ 106 8.43 

รวม 1,257 100.00 
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