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 “รัฐธรรมนูญ 2560 จ ำเป็นต้องแก้ไขหรือไม่”  
 

เรียน  บรรณำธิกำรบริหำร / บรรณำธิกำรข่ำว /หัวหน้ำข่ำว 
 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน             
เร่ือง   “รัฐธรรมนูญ 2560 จ ำเป็นต้องแก้ไขหรือไม่” ท ำกำรส ำรวจระหวำ่งวนัท่ี 11 – 12 กรกฎำคม 2562 จำกประชำชนท่ีมีอำย ุ18 ปีข้ึนไป กระจำย
ทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และอำชีพทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,504 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบักำรแกไ้ขรัฐธรรมนูญ 2560 กำรส ำรวจอำศยั
กำรสุ่มตัวอย่ำงโดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนข้อมูลตัวอย่ำงหลัก (Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” ด้วยวิธีแบบแบ่งชั้ นภูมิ   
(Stratified  Random Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้ นในแต่ละภูมิภำค สุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีสุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำย (Simple Random 
Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวธีิกำรสมัภำษณ์ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อควำมจ ำเป็นในกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 37.04                
ระบุวำ่ จ ำเป็นตอ้งแกไ้ขรัฐธรรมนูญอย่ำงเร่งด่วน เพรำะ กำรไดม้ำของ นำยกรัฐมนตรี และ ส.ว. ท่ีไม่มีควำมเป็นประชำธิปไตย ไม่มีควำมยติุธรรม 
ไม่แตกต่ำงกบักำรรัฐประหำร ขดักบัควำมตอ้งกำรของประชำชนในกำรใชสิ้ทธิเสรีภำพ เกิดควำมวุ่นวำยข้ึนในสภำฯ เอ้ือประโยชน์ให้ฝ่ำยใด            
ฝ่ำยหน่ึงมำกเกินไป อยำกให้น ำรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 กลบัมำใช้ รองลงมำ ร้อยละ 17.15 ระบุว่ำ ไม่จ ำเป็นต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพรำะ                
ไดมี้กำรแกไ้ขรัฐธรรมนูญหลำยคร้ัง ผำ่นกำรกลัน่กรองมำอยำ่งดีแลว้ ควรแกไ้ขท่ีตวับุคคลมำกกวำ่แกท่ี้รัฐธรรมนูญ ร้อยละ 13.43 ระบุวำ่ ควรใช้
รัฐธรรมนูญไปสักระยะหน่ึงก่อน แลว้ค่อยแกไ้ข ร้อยละ 10.90 ระบุว่ำ ควรใชรั้ฐธรรมนูญไปสักระยะหน่ึงก่อน แลว้ค่อยตดัสินใจวำ่ควรแกไ้ข
หรือไม่ และร้อยละ 21.48 ระบุวำ่ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

โดยในจ ำนวนของผู ้ท่ีระบุว่ำ ควรใช้รัฐธรรมนูญไปสักระยะหน่ึงก่อน แล้วค่อยแก้ไข พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 43.56 ระบุว่ำ               
ควรใชรั้ฐธรรมนูญเป็นระยะเวลำ 1 ปี รองลงมำ ร้อยละ 23.76 ระบุวำ่ ต ่ำกวำ่ 1 ปี และ 2 ปี ในสัดส่วนท่ีเท่ำกนั ร้อยละ 3.47 ระบุวำ่ 3 ปี ร้อยละ 2.97 
ระบุวำ่ 5 ปี ข้ึนไป และร้อยละ 2.48 ระบุวำ่ 4 ปี 

ส่วนในจ ำนวนของผูท่ี้ระบุวำ่ ควรใชรั้ฐธรรมนูญไปสกัระยะหน่ึงก่อน แลว้ค่อยตดัสินใจวำ่ควรแก้ไขหรือไม่ พบวำ่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 43.29 
ระบุว่ำ ควรใช้รัฐธรรมนูญเป็นระยะเวลำ 1 ปี รองลงมำ ร้อยละ 27.44 ระบุว่ำ 2 ปี ร้อยละ 21.34 ระบุว่ำ ต ่ำกว่ำ 1 ปี ร้อยละ 4.27 ระบุว่ำ 3 ปี                
ร้อยละ 2.44 ระบุวำ่ 4 ปี และร้อยละ 1.22 ระบุวำ่ 5 ปี ข้ึนไป    

ทำ้ยท่ีสุด เม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อประเด็นท่ีตอ้งไดรั้บกำรแกไ้ข หำกจ ำเป็นตอ้งมีกำรแกไ้ขรัฐธรรมนูญ (เฉพำะผูท่ี้
ตอบวำ่ตอ้งแกไ้ขรัฐธรรมนูญอยำ่งเร่งด่วน และควรใชรั้ฐธรรมนูญไปสักระยะหน่ึงก่อนแลว้ค่อยตดัสินใจวำ่ควรแกไ้ขหรือไม่ และหรือค่อย
แกไ้ข) พบวำ่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.01 ระบุวำ่ ประเด็นท่ีมำและอ ำนำจสมำชิกวฒิุสภำ (ส.ว.) รองลงมำ ร้อยละ 42.90 ระบุวำ่ ประเด็นท่ีมำของ
นำยกรัฐมนตรี ร้อยละ 40.52 ระบุวำ่ ประเด็นกำรปฏิรูปประเทศ ร้อยละ 39.00 ระบุวำ่ ประเด็นระบบกำรเลือกตั้ง ส.ส. ร้อยละ 25.24 ระบุวำ่ 
ประเด็นแนวนโยบำยแห่งรัฐ ร้อยละ 0.54 ระบุวำ่ อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ สิทธิและเสรีภำพของประชำชน ท่ีมำของ กกต. กฎหมำยกำรจดัตั้งองคก์รอิสระ 
(ซ่ึงขำดควำมยติุธรรม) ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ แกไ้ขรัฐธรรมนูญโดยเปล่ียนใหม่ทั้งหมด และร้อยละ 5.53 ระบุวำ่ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 
 เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบวำ่ ตวัอยำ่งร้อยละ 8.98 มีภูมิล ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 25.86 มีภูมิล ำเนำอยูป่ริมณฑลและ
ภำคกลำง ร้อยละ 18.15 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 33.45 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.56 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้
ตวัอยำ่งร้อยละ 48.27 เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.73 เป็นเพศหญิง  

ตวัอยำ่งร้อยละ 7.38 มีอำย ุ18 – 25 ปี ร้อยละ 17.42 มีอำย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 23.27 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 32.58 มีอำย ุ46 – 59 ปี และ
ร้อยละ 19.35 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป ตวัอย่ำงร้อยละ 94.22 นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.92 นับถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.60 นบัถือศำสนำคริสต ์
และอ่ืน ๆ และร้อยละ 1.26 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่งร้อยละ 22.60 สถำนภำพโสด ร้อยละ 72.41 สมรสแลว้ ร้อยละ 3.66 หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
และร้อยละ 1.33 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถอื 081-667-7766 

วนัอาทิตย์ท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  โทรสำร 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 
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ตวัอย่ำงร้อยละ 28.46 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 29.85 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.65                  
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 26.73 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5.71 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำ และร้อยละ 1.60 ไม่ระบุกำรศึกษำ   

ตัวอย่ำงร้อยละ 11.17 ประกอบอำชีพข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 15.29 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน                        
ร้อยละ 17.55 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 15.76 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 16.49 ประกอบอำชีพรับจำ้ง
ทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 18.28 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 3.46 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ ร้อยละ 0.07 เป็นองคก์รอิสระท่ี
ไม่แสวงหำก ำไร และร้อยละ 1.93 ไม่ระบุอำชีพ   

ตวัอยำ่งร้อยละ 18.82 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 22.41 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 24.34 มีรำยไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 10,001 
– 20,000 บำท ร้อยละ 10.97 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 5.72 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 บำท ร้อยละ 8.37
มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 9.37 ไม่ระบุรำยได ้

1.  ท่ำนคดิว่ำรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 2560 จ ำเป็นต้องแก้ไขหรือไม่  
ควำมคดิเห็นของประชำชนต่อควำมจ ำเป็นในกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ร้อยละ 

จ ำเป็นตอ้งแกไ้ขรัฐธรรมนูญอย่ำงเร่งด่วน เพรำะ กำรไดม้ำของ นำยกรัฐมนตรี และ ส.ว. ท่ีไม่มีควำมเป็นประชำธิปไตย  
ไม่มีควำมยติุธรรม ไม่แตกต่ำงกบักำรรัฐประหำร ขดักบัควำมตอ้งกำรของประชำชนในกำรใชสิ้ทธิเสรีภำพ  
เกิดควำมวุน่วำยข้ึนในสภำฯ เอ้ือประโยชนใ์หฝ่้ำยใดฝ่ำยหน่ึงมำกเกินไป อยำกใหน้ ำรัฐธรรมนูญฉบบัปี 2540 กลบัมำใช ้

37.04 

ไม่จ ำเป็นต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพรำะ ไดมี้กำรแกไ้ขรัฐธรรมนูญหลำยคร้ัง ผำ่นกำรกลัน่กรองมำอยำ่งดีแลว้  
ควรแกไ้ขท่ีตวับุคคลมำกกวำ่แกท่ี้รัฐธรรมนูญ  

17.15 

ควรใชรั้ฐธรรมนูญไปสกัระยะหน่ึงก่อน แล้วค่อยแก้ไข 13.43 
- ต า่กว่า 1 ปี 23.76 
- 1 ปี 43.56 
- 2 ปี 23.76 
- 3 ปี 3.47 
- 4 ปี 2.48 
- 5 ปี ขึน้ไป 2.97 

ควรใชรั้ฐธรรมนูญไปสกัระยะหน่ึงก่อน แลว้ค่อยตดัสินใจวำ่ควรแก้ไขหรือไม่ 10.90 
- ต า่กว่า 1 ปี 21.34 
- 1 ปี 43.29 
- 2 ปี 27.44 
- 3 ปี 4.27 
- 4 ปี 2.44 
- 5 ปี ขึน้ไป 1.22 

ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 21.48 
รวม 100.00 

 

2.  หำกจ ำเป็นต้องมกีำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ ท่ำนคดิว่ำควรแก้ไขในประเดน็ใด (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)  
(เฉพำะผู้ทีต่อบว่ำต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่ำงเร่งด่วน และควรใช้รัฐธรรมนูญไปสักระยะหนึ่งก่อนแล้วค่อยตดัสินใจว่ำควรแก้ไขหรือไม่ 
และหรือค่อยแก้ไข n = 923) 

ควำมคดิเห็นของประชำชนต่อประเดน็ทีต้่องได้รับกำรแก้ไข หำกจ ำเป็นต้องมกีำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ ร้อยละ 
ประเด็นท่ีมำและอ ำนำจสมำชิกวฒิุสภำ (ส.ว.) 56.01 
ประเด็นท่ีมำของนำยกรัฐมนตรี 42.90 
ประเด็นกำรปฏิรูปประเทศ 40.52 
ประเด็นระบบกำรเลือกตั้ง ส.ส. 39.00 
ประเด็นแนวนโยบำยแห่งรัฐ 25.24 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ สิทธิและเสรีภำพของประชำชน ท่ีมำของ กกต. กฎหมำยกำรจดัตั้งองคก์รอิสระ (ซ่ึงขำดควำมยติุธรรม) 

ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ แกไ้ขรัฐธรรมนูญโดยเปล่ียนใหม่ทั้งหมด 
0.54 

ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 5.53 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่ำง 
 

ตำรำงที ่1 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมภูมภิำค 
ภูมภิำค จ ำนวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 135 8.98 
ปริมณฑลและภำคกลำง 389 25.86 
ภำคเหนือ 273 18.15 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 503 33.45 
ภำคใต ้ 204 13.56 

รวม 1,504 100.00 
 

ตำรำงที ่2 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมเพศ 
เพศ จ ำนวน ร้อยละ 

ชำย 726 48.27 
หญิง 778 51.73 

รวม 1,504 100.00 
 

ตำรำงที ่3 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมอำยุ 
อำยุ จ ำนวน ร้อยละ 

18 – 25 ปี 111 7.38 
26 – 35 ปี 262 17.42 
36 – 45 ปี 350 23.27 
46 – 59 ปี 490 32.58 
60 ปี ข้ึนไป 291 19.35 
ไม่ระบุ – – 

รวม 1,504 100.00 
 

ตำรำงที ่4 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมศำสนำ    
ศำสนำ จ ำนวน ร้อยละ 

พทุธ 1,417 94.22 
อิสลำม 59 3.92 
คริสต ์และอ่ืน ๆ 9 0.60 
ไม่ระบุ 19 1.26 

รวม 1,504 100.00 
 
ตำรำงที ่5 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมสถำนภำพกำรสมรส 

สถำนภำพกำรสมรส จ ำนวน ร้อยละ 
โสด 340 22.60 
สมรส 1,089 72.41 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 55 3.66 
ไม่ระบุ 20 1.33 

รวม 1,504 100.00 
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ตำรำงที ่6 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมระดบักำรศึกษำ 
ระดบักำรศึกษำ จ ำนวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำ/ต ่ำกวำ่ 428 28.46 
มธัยมศึกษำ/เทียบเท่ำ 449 29.85 
อนุปริญญำ/เทียบเท่ำ 115 7.65 
ปริญญำตรี/เทียบเท่ำ 402 26.73 
สูงกวำ่ปริญญำตรี/เทียบเท่ำ 86 5.71 
ไม่ระบุ 24 1.60 

รวม 1,504 100.00 
 
ตำรำงที ่7 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมอำชีพหลกั 

อำชีพหลกั จ ำนวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 168 11.17 
พนกังำนเอกชน 230 15.29 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 264 17.55 
เกษตรกร/ประมง 237 15.76 
รับจำ้งทัว่ไป 248 16.49 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 275 18.28 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 52 3.46 
องคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 1 0.07 
ไม่ระบุ 29 1.93 

รวม 1,504 100.00 
 
ตำรำงที ่8 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมรำยได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รำยได้เฉลีย่ต่อเดือน จ ำนวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 283 18.82 
ไม่เกิน 10,000 337 22.41 
10,001 – 20,000 366 24.34 
20,001 – 30,000 165 10.97 
30,001 – 40,000 86 5.72 
40,001 ข้ึนไป 126 8.37 
ไม่ระบุ 141 9.37 

รวม 1,504 100.00 
 
 
 


