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“แก้ไขรัฐธรรมนูญ แลว้การเมืองไทยจะดีขึ้น ?” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “แก้ไขรัฐธรรมนูญ 
แล้วการเมืองไทยจะดีขึ้น ?” ท ำกำรส ำรวจระหวำ่งวนัท่ี 3 – 4 สิงหำคม 2563 จำกประชำชนท่ีมีอำย ุ18 ปีข้ึนไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ 
และอำชีพทั่วประเทศ รวมทั้ งส้ิน จ ำนวน 1,255 หน่วยตัวอย่ำง เก่ียวกับกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ แล้วกำรเมืองไทยจะดีข้ึน กำรส ำรวจอำศัย                  
กำรสุ่มตวัอยำ่งโดยใชค้วำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอยำ่งหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” สุ่มตวัอยำ่งดว้ยวิธีแบบง่ำย (Simple 
Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวธีิกำรสมัภำษณ์ทำงโทรศพัทโ์ดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงกำรรับทรำบของประชำชนเก่ียวกับข้อเสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญมำตรำ 256 เพื่อเปิดทำงให้มีสภำ                     
ร่ำงรัฐธรรมนูญ จะตอ้งมีกำรท ำประชำมติดว้ย พบวำ่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 75.22 ระบุวำ่ ไม่ทรำบ ขณะท่ี ร้อยละ 24.78 ระบุวำ่ ทรำบ  

ดำ้นควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกบัขอ้เสนอใหแ้กไ้ขรัฐธรรมนูญ พบวำ่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 35.14 ระบุวำ่ ควรมีกำรแกไ้ขรัฐธรรมนูญ
มำตรำ 256 เพ่ือเปิดทำงให้มีสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ รองลงมำ ร้อยละ 33.94 ระบุว่ำ ควรมีกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ รำยมำตรำ ร้อยละ 13.87 ระบุว่ำ                   
ไม่ควรมีกำรแกไ้ขรัฐธรรมนูญ และร้อยละ 17.05 ระบุวำ่ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงควำมมัน่ใจของประชำชนวำ่หำกแกไ้ขรัฐธรรมนูญแลว้กำรเมืองไทยจะดีข้ึน พบวำ่ ร้อยละ 21.35 ระบุวำ่ มีควำมมัน่ใจมาก 
เพรำะ คิดว่ำน่ำจะเกิดกำรเปล่ียนแปลงไปในทิศทำงท่ีดีข้ึน เพรำะจะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับท่ีมำจำกประชำชนและได้รับกำรยอมรับ                           
จำกประชำชนอย่ำงแทจ้ริง ร้อยละ 23.03 ระบุวำ่ ค่อนข้างมีควำมมัน่ใจ เพรำะ เป็นรัฐธรรมนูญท่ีมำจำกกำรรับฟังควำมคิดเห็น เนน้กำรมีส่วนร่วม  
ซ่ึงจะสำมำรถช่วยลดควำมขดัแยง้ได ้ร้อยละ 25.98 ระบุว่ำ ไม่ค่อยมีควำมมัน่ใจ เพรำะ เท่ำท่ีเห็นทุกวนัน้ีไม่ว่ำจะเเกไ้ขมำเเลว้ก่ีคร้ังก็ยงัคง        
มีเเต่ปัญหำ เน่ืองจำกปัญหำกำรเมืองมีกำรสะสมมำนำนแลว้ แก้ไขไดย้ำก ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ ข้ึนอยู่กบัผูน้ ำประเทศดว้ย ร้อยละ 27.33                 
ระบุว่ำ ไม่มีควำมมัน่ใจเลย เพรำะ มองว่ำไม่มีทำงท่ีกำรเมืองไทยจะดีข้ึน และเช่ือว่ำเม่ือแก้ส่วนน้ีแลว้ ก็จะให้แก้ส่วนอ่ืนอีกต่อไปเร่ือยๆ              
ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ กำรเมืองไทยจะดีข้ึนนั้นไม่ไดเ้ก่ียวกบักำรแกไ้ขรัฐธรรมนูญ แต่มีปัจจยัอ่ืนเก่ียวขอ้ง และร้อยละ 2.31 ระบุวำ่  เฉย ๆ/             
ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทั่วไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำงร้อยละ 8.84 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.74 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑล     
และภำคกลำง ร้อยละ 18.33 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.62 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.47 มีภูมิล ำเนำอยู่
ภำคใต ้ตวัอยำ่งร้อยละ 49.00 เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.00 เป็นเพศหญิง  

ตวัอย่ำงร้อยละ 7.65 มีอำยุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 15.62 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 22.15 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 33.46 มีอำยุ 46 – 59 ปี     
และร้อยละ 21.12 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป ตวัอยำ่งร้อยละ 94.10 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 4.06 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.88 นบัถือศำสนำคริสต ์
และอ่ืน ๆ และร้อยละ 0.96 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่งร้อยละ 21.27 สถำนภำพโสด ร้อยละ 74.50 สมรสแลว้ ร้อยละ 3.35 หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
และร้อยละ 0.88 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ตัวอย่ำงร้อยละ 30.12 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ ำกว่ำ ร้อยละ 29.80 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.33                 
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 26.06 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5.42 จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 1.27 ไม่ระบุกำรศึกษำ ตวัอย่ำงร้อยละ 10.76 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจ้ำง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 14.98 ประกอบอำชีพ
พนักงำนเอกชน ร้อยละ 20.72 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 14.98 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.46 ประกอบอำชีพ
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 19.20 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 2.47 เป็นนักเรียน/นักศึกษำ ร้อยละ 0.08 เป็นพนักงำน
องคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร และร้อยละ 1.35 ไม่ระบุอำชีพ  

ตัวอย่ำงร้อยละ 18.80 ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 25.18 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 26.30 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน         
10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 10.04 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 4.54 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท                           
ร้อยละ 6.77 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 8.37 ไม่ระบุรำยได ้

วันอาทิตยท์ี่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
 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 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 

ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 
โทรศัพท์ มือถอื 081-667-7766 

 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
mailto:nida_poll@nida.ac.th
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1. ท่านทราบหรือไม่ว่า ข้อเสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนญูมาตรา 256 เพื่อเปิดทางให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ จะต้องมกีารท าประชามติด้วย 

การรับทราบของประชาชนเกี่ยวกับขอ้เสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เพื่อเปิดทางให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ  
จะต้องมีการท าประชามติด้วย 

ร้อยละ 

ไม่ทรำบ 75.22 
ทรำบ 24.78 

รวม 100.00 
 
2. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับข้อเสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ 

ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับข้อเสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ ร้อยละ 
ควรมีกำรแกไ้ขรัฐธรรมนูญมำตรำ 256 เพ่ือเปิดทำงใหมี้สภำร่ำงรัฐธรรมนูญ 35.14 
ควรมีกำรแกไ้ขรัฐธรรมนูญ รำยมำตรำ 33.94 
ไม่ควรมีกำรแกไ้ขรัฐธรรมนูญ 13.87 
ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 17.05 

รวม 100.00 

 
3. ท่านมีความมั่นใจแค่ไหนว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะท าให้การเมืองไทยดีขึ้น 

ความมั่นใจของประชาชนว่าหากแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วการเมืองไทยจะดีขึ้น  ร้อยละ 

มีควำมมัน่ใจมาก เพรำะ คิดวำ่น่ำจะเกิดกำรเปล่ียนแปลงไปในทิศทำงท่ีดีข้ึน เพรำะจะเป็นรัฐธรรมนูญฉบบัท่ีมำจำกประชำชน
และไดรั้บกำรยอมรับจำกประชำชนอยำ่งแทจ้ริง 

21.35 

ค่อนข้างมีควำมมัน่ใจ เพรำะ เป็นรัฐธรรมนูญท่ีมำจำกกำรรับฟังควำมคิดเห็น เนน้กำรมีส่วนร่วม  ซ่ึงจะสำมำรถช่วยลดควำม
ขดัแยง้ได ้ 

23.03 

ไม่ค่อยมีควำมมัน่ใจ เพรำะ เท่ำท่ีเห็นทุกวนัน้ีไม่วำ่จะเเกไ้ขมำเเลว้ก่ีคร้ังก็ยงัคงมีเเต่ปัญหำ เน่ืองจำกปัญหำกำรเมืองมีกำรสะสม
มำนำนแลว้ แกไ้ขไดย้ำก ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ข้ึนอยูก่บัผูน้ ำประเทศดว้ย 

25.98 

ไม่มัน่ใจเลย เพรำะ มองวำ่ไม่มีทำงท่ีกำรเมืองไทยจะดีข้ึน และเช่ือวำ่เม่ือแกส่้วนน้ีแลว้ ก็จะใหแ้กส่้วนอ่ืนอีกต่อไปเร่ือย ๆ              
ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ กำรเมืองไทยจะดีข้ึนนั้นไม่ไดเ้ก่ียวกบักำรแกไ้ขรัฐธรรมนูญ แต่มีปัจจยัอ่ืนเก่ียวขอ้ง 

27.33 

เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 2.31 
รวม 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 111 8.84 
ปริมณฑลและภำคกลำง 323 25.74 
ภำคเหนือ 230 18.33 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 422 33.62 
ภำคใต ้ 169 13.47 

รวม 1,255 100.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 615 49.00 
หญิง 640 51.00 

รวม 1,255 100.00 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 25 ปี 96 7.65 
26 – 35 ปี 196 15.62 
36 – 45 ปี 278 22.15 
46 – 59 ปี 420 33.46 
60 ปี ข้ึนไป 265 21.12 
ไม่ระบุ – – 

รวม 1,255 100.00 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,181 94.10 
อิสลำม 51 4.06 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 11 0.88 
ไม่ระบุ 12 0.96 

รวม 1,255 100.00 
 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 267 21.27 
สมรส 935 74.50 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 

42 3.35 

ไม่ระบุ 11 0.88 

รวม 1,255 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศกึษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 378 30.12 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 374 29.80 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 92 7.33 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 327 26.06 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 68 5.42 
ไม่ระบุ 16 1.27 

รวม 1,255 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 135 10.76 
พนกังำนเอกชน 188 14.98 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 260 20.72 
เกษตรกร/ประมง 188 14.98 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 194 15.46 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 241 19.20 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 31 2.47 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 1 0.08 
ไม่ระบุ 17 1.35 

รวม 1,255 100.00 
 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 236 18.80 
ไม่เกิน 10,000 บำท 316 25.18 
10,001 – 20,000 บำท 330 26.30 
20,001 – 30,000 บำท 126 10.04 
30,001 – 40,000 บำท 57 4.54 
40,001 บำทข้ึนไป 85 6.77 
ไม่ระบุ 105 8.37 

รวม 1,255 100.00 
 


