
1สนง. สถิติแหงชาติ

สรุปผลที่สําคัญ

สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการแกไขเพิ่มเติม        

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

สํานักงานสถิติแหงชาติ
รวมกับ

คณะกรรมการพจิารณาแนวทางการแกไขรัฐธรรมนูญ

ตามขอเสนอของคณะกรรมการสมานฉันทเพื่อการปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแกไขรัฐธรรมนูญ 

พฤศจิกายน 2553



2สนง. สถิติแหงชาติ

วัตถุประสงค

เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนเกีย่วกับ

การอานรัฐธรรมนญูฯ และความรูความเขาใจเกี่ยวกับรฐัธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550

การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในบางประเดน็และบางมาตราตามความเห็น

ของคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการแกไขรัฐธรรมนูญฯ

ขอเสนอแนะในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนญูฯ ใน 6 ประเด็นหลัก

การปรับโครงสรางทางการเมือง

การปรับโครงสรางกระบวนการยุติธรรม (เชน การปฏริปูตาํรวจ และอัยการ)

เพื่อเปนขอมลูใหรัฐบาลและหนวยงานทีเ่กี่ยวของ นําไปใชประกอบการดําเนินการ   
แกไขเพิม่เตมิรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ตอไป



3สนง. สถิติแหงชาติ

ระเบียบวิธีการสํารวจ

คุมรวม :  ประชาชนที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป ทั่วประเทศ

แผนการสุมตัวอยาง : แบบ Stratified  three – stage sampling มีจํานวน

ประชาชนตวัอยางประมาณ 6,000 คน กระจายไปในทกุจงัหวัดทั่วประเทศ

คาบการเกบ็รวบรวมขอมูล : ระหวางวันที่ 1–12 ตุลาคม 2553

การเสนอผลการสํารวจ :  เสนอผลในระดับกรุงเทพมหานคร ภาค และ

ทั่วประเทศ ในรูปรอยละ



4สนง. สถิติแหงชาติ

การนําขอมูลไปใชประโยชน

ภาครัฐ :  ใชประกอบการดําเนินการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550

ภาคประชาชน :  สะทอนความคิดเห็นของประชาชนตอการบังคับ

ใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 รวมทั้งขอคิดเหน็

และขอเสนอแนะที่ตองการใหดาํเนินการปรับปรุงแกไข



5สนง. สถิติแหงชาติ

สรุปผลสํารวจที่สําคัญ

• ความคิดเหน็ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550

• ความเห็นเกี่ยวกบัขอเสนอของคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการแกไข

รัฐธรรมนูญตามขอเสนอของคณะกรรมการสมานฉันทฯในการแกไข    

เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฯ 6 ประเด็น

• ขอเสนอแนะที่ตองการใหดาํเนินการแกไขรัฐธรรมนูญฯ ใน 6 ประเด็น

• ความคิดเหน็เกี่ยวกับการปรับโครงสรางทางการเมือง

• ความคิดเหน็เกี่ยวกับการปรับโครงสรางกระบวนการยุติธรรม



6สนง. สถิติแหงชาติ

สวนที่ 1 ความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฯ



7สนง. สถิติแหงชาติ

การเคยอานรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

การอานรัฐธรรมนูญฯ ทั่วประเทศ กทม. กลาง

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 เคยอานทั้งหมด 2.8 5.3 1.7 3.2 2.6 2.7

 อานเปนสวนใหญ 9.7 12.8 6.7 11.4 8.4 13.5

 อานเปนสวนนอย 37.7 41.2 37.9 36.8 35.9 40.2

 ไมเคยอานเลย 49.8 40.7 53.7 48.6 53.1 43.6

เหนอื ต.อ.น. ใต



8สนง. สถิติแหงชาติ

ความรูความเขาใจ
รัฐธรรมนญูฯ

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
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9สนง. สถิติแหงชาติ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแกไขรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

 พ.ศ. 2550

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การแกไขรัฐธรรมนญูฯ
ทั่วประเทศ กทม. กลาง

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 ควรแกไข 34.1 40.5 27.7 37.3 35.2 33.1

 ไมควรแกไข 12.9 14.6 15.4 11.5 9.3 18.2

 ไมแนใจ/ไมทราบ 53.0 44.9 56.9 51.2 55.5 48.7

เหนอื ต.อ.น. ใต



10สนง. สถิติแหงชาติ

ความคิดเหน็เกี่ยวกับการแกไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับวาควรจะมกีารจดัตั้งสมาชิก

สภารางรัฐธรรมนูญ (สสร.) ทํานองเดียวกับ สสร.ป 2540

ไมเห็นดวย

ไมมีความคิดเห็น

45.2%
เห็นดวย

9.9%

44.9%



11สนง. สถิติแหงชาติ

สวนที่ 2 ความเห็นเกี่ยวกับขอเสนอของคณะกรรมการ

พิจารณาแนวทางการแกไขรัฐธรรมนญูตาม

ขอเสนอของคณะกรรมการสมานฉันทฯ 6 ประเด็น



12สนง. สถิติแหงชาติ

ประเด็นที่ 1 เรื่องการทําหนังสือสัญญาที่ตองไดรับความเห็นชอบของสภา    

(มาตรา 190)

 สาระเดิม :  การทําหนังสือสญัญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่นกับนานา

ประเทศ หรือกับองคการระหวางประเทศ จะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหเปนไปตาม

หนังสือสัญญาหรือมีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ

อยางกวางขวาง หรือมีผลผูกพันดานการคา หรือการลงทุน หรืองบประมาณของประเทศ

อยางมีนัยสําคัญ (หนังสือสัญญาทุกเรือ่ง) ตองไดรบัความเห็นชอบของรัฐสภา 

สาระที่แกไข :  เพิ่มเตมิจากสาระเดิมโดยใหมีกฎหมาย เพือ่กําหนดประเภท กรอบ

การเจรจา ขั้นตอนและวิธกีารของหนังสือสัญญาที่ตองไดรบัความเห็นชอบจากรัฐสภา 



13สนง. สถิติแหงชาติ

ประเด็นที่ 1 ความคิดเหน็ประชาชนเกี่ยวกับเรื่องการทําหนังสือสัญญา

ที่ตองไดรับความเห็นชอบของสภา (มาตรา 190)

ความคิดเห็นตอ                             

สาระเดิม และ สาระที่แกไข
ทั่วประเทศ กทม. กลาง

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 เหน็ดวยกับสาระที่แกไข 46.4 48.2 42.1 51.2 45.5 48.4

 เหน็ดวยกับสาระเดมิไมตองแกไข 17.9 18.7 17.7 16.8 16.0 23.9

 ไมเหน็ดวยกับสาระที่แกไข และ
สาระเดมิ

0.7 1.2 0.7 0.9 0.6 0.6

39.531.935.0

เหนอื ต.อ.น. ใต

 ไมมคีวามคิดเหน็ 31.1 37.9 27.1



14สนง. สถิติแหงชาติ

ประเด็นที่ 1 กรณีไมเห็นดวยกับสาระที่แกไข และสาระเดิม

ควรแกไขเรื่อง

• ควรแกไขเปนบางสวน 

• ใชรัฐธรรมนูญป 40 (กฎหมายควรเปดกวาง และใหมกีฎหมายลูกรองรับ)

• ควรใหประชาชนไดรับทราบ โดยทําประชาพิจารณ 

• การทําหนังสือสัญญาการลงทุน หรอืงบประมาณของประเทศควรมีความโปรงใส 

• ควรเปนการตดัสินใจของรฐัมนตรตีางประเทศ แตอยูในกรอบของกฎหมาย



15สนง. สถิติแหงชาติ

ประเด็นที่ 2 เรื่องที่มาของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.)

(มาตรา 93 ถึงมาตรา 98)

การเลอืกตั้งในปจจุบันใช 2 ระบบรวมกัน คือ แบบแบงเขตเลอืกตั้งและ

แบบบัญชีรายชื่อ โดยไดแสดงความคิดเห็น 3 แบบ ดงันี้

1. สาระเดมิ :  การเลือกตั้งเปนแบบแบงเขตเลือกตั้ง

แบบเขตเดียวหลายคน

สาระที่แกไข :  การเลือกตั้งเปนแบบแบงเขตเลือกตั้ง

แบบเขตเดียวคนเดียว



16สนง. สถิติแหงชาติ

1. ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการแบงเขตเลือกตั้ง

ความคิดเห็นตอ                             

สาระเดิม และ สาระที่แกไข
ทั่วประเทศ กทม. กลาง

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 เหน็ดวยกับสาระที่แกไข 39.7 41.3 37.2 44.3 38.7 39.2

 เหน็ดวยกับสาระเดมิไมตองแกไข 33.0 32.3 32.6 31.9 32.5 37.1

 ไมเหน็ดวยกับสาระที่แกไข และ
สาระเดมิ

0.9 1.7 0.8 0.8 0.8 0.7

29.424.726.4

เหนอื ต.อ.น. ใต

 ไมมคีวามคิดเหน็ 23.0 28.0 23.0



17สนง. สถิติแหงชาติ

ประเด็นที่ 2 (ขอ 1) กรณีไมเห็นดวยกับสาระที่แกไข และสาระเดมิ

ควรแกไขเรื่อง

• เลอืกตั้งแบบบัญชีรายชื่อทั้งหมด 

• เลอืก ส.ส. ไดไมเกินเขตละ 2 คน 

• เลอืกตั้งแบบแบงเขตทั้งหมด 

• เลอืกแบบแบงเขตใหใหญขึ้น และเลอืก ส.ส. ไดคนเดียว 

• ใหเลอืกนายกแยกจากการเลอืกตั้ง  ส.ส.



18สนง. สถิติแหงชาติ

ประเด็นที่ 2 เรื่องที่มาของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.)

(มาตรา 93 ถึงมาตรา 98) ตอ

การเลอืกตั้งในปจจุบันใช 2 ระบบรวมกัน คือ แบบแบงเขตเลอืกตั้ง          

และแบบบญัชีรายชื่อ

2. สาระเดิม     :  การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อโดยแบงเปน                          

แปดกลุมจังหวัด

สาระที่แกไข :  การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อโดยใชบัญชีรายชื่อ

เพยีงบัญชีเดียวและใหถือเขตประเทศเปนเขตเลือกตั้ง 



19สนง. สถิติแหงชาติ

2. ความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ

ความคิดเห็นตอ                             

สาระเดิม และ สาระที่แกไข
ทั่วประเทศ กทม. กลาง

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 เหน็ดวยกับสาระที่แกไข 37.6 39.7 34.7 43.5 34.6 40.1

 เหน็ดวยกับสาระเดมิไมตองแกไข 29.7 29.2 27.6 29.5 30.1 33.6

 ไมเหน็ดวยกับสาระที่แกไข และ
สาระเดมิ

1.0 1.4 0.8 0.6 1.0 1.2

36.929.731.7

เหนอื ต.อ.น. ใต

 ไมมคีวามคิดเหน็ 26.4 34.3 25.1



20สนง. สถิติแหงชาติ

ประเด็นที่ 2 (ขอ 2) กรณีไมเห็นดวยกับสาระที่แกไข และสาระเดมิ

ควรแกไขเรื่อง

• ควรเปนบัญชีรายชื่อแตละจังหวดั 

• ยกเลกิ ส.ส. ในระบบบัญชีรายชื่อ 

• แบบบัญชีรายชื่อควรแบงใหมากกวา 8 กลุมจังหวดั 

• บัญชีรายชื่อใหแบงเปนภาค



21สนง. สถิติแหงชาติ

ประเด็นที่ 2 เรื่องที่มาของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.)

(มาตรา 93 ถึงมาตรา 98) ตอ

การเลือกตั้งในปจจุบันใช 2 ระบบรวมกัน คือ แบบแบงเขตเลือกตั้งและ

แบบบญัชีรายชื่อ

3. สาระเดิม :  ระบุวา ส.ส. ประกอบดวยสมาชิก จํานวน 480 คน มาจากการเลือกตั้ง

แบบแบงเขตเลือกตั้งเขตเดียวหลายคน จํานวน 400 คน และสมาชิก

ซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบสัดสวนจํานวน 80 คน โดยแบงเปน 8 กลุมจังหวัด  

กลุมจังหวัดละ 10 คน 

สาระที่แกไข :  เสนอใหมี ส.ส. ทั้งหมด จํานวน 500 คน มาจากการเลือกตั้งแบบ

เขตเดียวคนเดียว จํานวน 375 คน และจากบัญชีรายชื่อโดยใชบัญชี

รายชื่อเพียงบัญชีเดียวทั้งประเทศ จํานวน 125 คน โดยไมมีการกําหนด

เกณฑคะแนนเสียงขั้นต่ําสําหรับบัญชีรายชื่อ 



22สนง. สถิติแหงชาติ

3. ความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับจํานวนสมาชิกของ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.)

ความคิดเห็นตอ                             

สาระเดิม และ สาระที่แกไข
ทั่วประเทศ กทม. กลาง

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 เหน็ดวยกับสาระที่แกไข 33.8 37.3 29.0 38.9 32.0 36.6

 เหน็ดวยกับสาระเดมิไมตองแกไข 31.3 30.3 29.2 30.8 32.4 34.2

 ไมเหน็ดวยกับสาระที่แกไข และ
สาระเดมิ

1.9 2.1 3.2 1.1 1.4 1.9

38.630.333.0

เหนอื ต.อ.น. ใต

 ไมมคีวามคิดเหน็ 29.2 34.2 27.3



23สนง. สถิติแหงชาติ

ประเด็นที่ 2 (ขอ 3) กรณีไมเห็นดวยกับสาระที่แกไข และสาระเดมิ

ควรแกไขเรื่อง

• แบบเขตเดยีวหลายคน และแบบบัญชีรายชื่อเขตเดียวทั้งประเทศ

ใหกําหนดคะแนนเสียงขั้นต่ําดวย

• ควรยึดตามรัฐธรรมนูญป 2540 (จํานวน ส.ส. 500 คน มาจากแบบ

บัญชีรายชื่อ 100 คน และแบบแบงเขตเลอืกตั้ง 400 คน)

• เห็นดวยกับสาระที่แกไข แตควรมีเกณฑคะแนนเสียงขั้นต่ําดวย 

• เห็นดวยกับสาระเดิม แตไมตองแบงกลุมจังหวดั 



24สนง. สถิติแหงชาติ

ประเด็นที่ 3 เรื่องการดํารงตําแหนงทางการเมืองของ ส.ส.

(มาตรา 265)

 สาระเดิม :  ระบุวา ส.ส. ไมสามารถดํารงตําแหนงหรือหนาที่ใดในหนวยราชการ 

หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกจิ หรือตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น 

ผูบรหิารทองถิ่น หรอืขาราชการสวนทองถิ่น เชน ตาํแหนงที่ปรกึษา

รัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรี เปนตน 

สาระที่แกไข :  ยืนยันสาระเดิมโดยไมมีการแกไข 



25สนง. สถิติแหงชาติ

ประเด็นที่ 3 ความคิดเห็นประชาชนการดํารงตําแหนงทางการเมอืงของ ส.ส.

(มาตรา 265)

ความคิดเห็นตอ                             

สาระเดิม และ สาระที่ควรแกไข
ทั่วประเทศ กทม. กลาง

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 เหน็ดวยกับสาระเดิม 70.9 68.2 67.5 75.8 69.9 75.2

 เหน็ควรแกไข 1.2 2.2 1.5 1.1 0.7 1.1

 ไมมีความคิดเห็น 27.9 29.6 31.0 23.1 29.4 23.7

เหนอื ต.อ.น. ใต



26สนง. สถิติแหงชาติ

ประเด็นที่ 3 กรณีเห็นควรแกไข 

ควรแกไขเรื่อง

• ควรให ส.ส. ดํารงตําแหนงใดๆ ก็ได 

• ส.ส. ไมควรดํารงตําแหนงหรอืมีสวนไดสวนเสียกับบริษัทเอกชน 

• ส.ส. สามารถดํารงตําแหนงเปนกรณีๆ ไป เชน ที่ปรึกษา 

• ควรปรับให ส.ส. ดํารงตําแหนงเพยีง 1 สมัย  เพื่อเปดโอกาสใหคนอืน่

เขามาทํางานบาง 

• ควรปรับให ส.ส. ดํารงตําแหนงแค 2 สมัย 



27สนง. สถิติแหงชาติ

ประเด็นที่ 4 เรื่องการแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนของ ส.ส. และ ส.ว.

(มาตรา 266)

 สาระเดิม :  ระบุวา ส.ส. และ ส.ว. ตองไมใชสถานะหรอืตาํแหนงเขาไป กาวกาย

หรือแทรกแซงเพื่อประโยชนของตนเอง ของผูอื่น หรือของพรรคการเมืองในการปฏิบตัิ

ราชการ หรอืการดาํเนินงานในหนาทีป่ระจําของขาราชการ พนักงาน ลูกจางของ

หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกจิ กจิการที่รัฐถือหุน หรือราชการ

สวนทองถิ่น 

สาระที่แกไข :  ใหเพิ่มเติมสาระเดิมโดยอนุญาตให สส. และ ส.ว. สามารถแจง

ความเดือดรอนของประชาชนใหหนวยงานของรัฐทราบเปนลายลักษณอักษรได 



28สนง. สถิติแหงชาติ

ประเด็นที่ 4 ความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการแกไขปญหาความเดือดรอน

ใหกับประชาชนของ ส.ส. และ ส.ว. (มาตรา 266)

ความคิดเห็นตอ                             

สาระเดิม และ สาระที่แกไข
ทั่วประเทศ กทม. กลาง

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 เหน็ดวยกับสาระที่แกไข 53.5 52.7 50.9 57.5 54.3 51.4

 เหน็ดวยกับสาระเดมิไมตองแกไข 22.8 24.3 21.9 23.9 20.6 27.4

 ไมเหน็ดวยกับสาระที่แกไข และ
สาระเดมิ

0.7 1.3 0.6 0.2 0.8 0.7

26.621.723.0

เหนอื ต.อ.น. ใต

 ไมมคีวามคิดเหน็ 18.4 24.3 20.5



29สนง. สถิติแหงชาติ

ประเด็นที่ 4 กรณีไมเห็นดวยกับสาระที่แกไข และสาระเดิม

ควรแกไขเรื่อง

• ไมควรกําหนดเงือ่นไข เพราะ ส.ส. และ ส.ว. จะลงมาชวยเหลอืประชาชนไมได

โดยตรง

• ใหนําเรือ่งความเดอืดรอนของประชาชนทุกเรื่องมาประชุมสภาโดยตรง 



30สนง. สถิติแหงชาติ

ประเด็นที่ 5 เรื่องที่มาของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)

(มาตรา 111 ถึง 121)

 สาระเดมิ :  ระบุวา ส.ว. ประกอบดวยสมาชิก จาํนวน 150 คน มาจากการ

เลือกตั้งจังหวัดละ 1 คน จํานวนที่เหลือมาจากการสรรหาอีก 74 คน โดยสรรหา

มาจากคณะกรรมการ 7 คน

สาระที่แกไข :  เสนอใหมี ส.ว. จํานวน 150 คน มาจากการเลือกตั้ง จังหวัดละ 

1 คน จํานวนที่เหลือมาจากการสรรหาเชนเดิม แตเพิ่มจํานวนคณะกรรมการ

สรรหาใหมากขึ้นและมีความหลากหลาย โดยเฉพาะการมาจากตัวแทนองคกร

วิชาชพีตามกฎหมาย



31สนง. สถิติแหงชาติ

ประเด็นที่ 5 ความคิดเห็นประชาชนเรื่องที่มาของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)

(มาตรา 111 ถึง 121)

ความคิดเห็นตอ                             

สาระเดิม และ สาระที่แกไข
ทั่วประเทศ กทม. กลาง

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 เหน็ดวยกับสาระที่แกไข 44.5 40.9 39.5 51.0 45.6 44.8

 เหน็ดวยกับสาระเดมิไมตองแกไข 18.9 21.0 17.9 17.1 17.8 24.4

 ไมเหน็ดวยกับสาระที่แกไข และ
สาระเดมิ

1.9 2.2 1.6 2.3 2.0 1.4

41.035.934.7

เหนอื ต.อ.น. ใต

 ไมมคีวามคิดเหน็ 29.6 34.6 29.4



32สนง. สถิติแหงชาติ

ประเด็นที่ 5 กรณีไมเห็นดวยกับสาระที่แกไข และสาระเดิม

ควรแกไขเรื่อง

• ส.ว. ควรมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด 

• ควรลดคณะกรรมการสรรหาจากสาระแกไขลงอีกแตเพิ่มจํานวน
คณะกรรมการจากสาระเดิม 

• ควรเพิ่มคณะกรรมการสรรหาระดับหมูบาน/ตําบล 

• ควรเพิ่มจํานวน ส.ว. ใหมากขึ้น

• ควรเอารัฐธรรมนูญป 2540 (ใหมี ส.ว. จํานวน 200 คน และมาจากการเลือกตั้ง)

• ไมควรมี ส.ว.

• ส.ว. ควรมาจากการเลือกตั้งจังหวัดละ 2 คน 

• ส.ว. ไมควรมีมากเพราะสิ้นเปลืองงบประมาณ



33สนง. สถิติแหงชาติ

ประเด็นที่ 6 เรื่องการยุบพรรคการเมอืงและการเพิกถอนสิทธิเลอืกตั้ง

ของหวัหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง (มาตรา 237)

• สาระเดิม  : ใหยุบพรรคการเมืองและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรค

การเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่มีสวนรูเห็นในการซือ้สิทธิขายเสียง

ในการเลือกตัง้ 

• สาระที่แกไข :  ใหยกเลิกการยุบพรรคการเมืองอันเนือ่งมาจากการทุจริต

ในการซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้ง แตใหเปลี่ยนบทลงโทษผูสมัครรับเลือกตั้ง

ที่ทุจรติการเลือกตั้ง โดยตดัสิทธิเลือกตั้งหาป สวนกรรมการบริหารพรรคที่รูเห็น

ตดัสิทธเิลือกตั้งสิบป และหัวหนาพรรคการเมืองที่รูเห็นตดัสิทธิเลือกตั้งสิบหาป

โดยถือวาเปนความผิดเฉพาะบุคคล 



34สนง. สถิติแหงชาติ

ประเดน็ที่ 6 ความคิดเห็นประชาชนเรื่องการยุบพรรคการเมืองและการเพิกถอนสิทธิ

การเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง

(มาตรา 237)

ความคิดเห็นตอ                             

สาระเดิม และ สาระที่แกไข
ทั่วประเทศ กทม. กลาง

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 เหน็ดวยกับสาระที่แกไข 46.9 45.7 42.2 52.6 46.8 48.6

 เหน็ดวยกับสาระเดมิไมตองแกไข 27.4 27.7 27.9 27.2 25.8 30.7

 ไมเหน็ดวยกับสาระที่แกไข และ
สาระเดมิ

1.7 3.2 2.6 1.3 0.9 1.2

27.323.424.0

เหนอื ต.อ.น. ใต

 ไมมคีวามคิดเหน็ 18.9 26.5 19.5



35สนง. สถิติแหงชาติ

ประเด็นที่ 6 กรณีไมเห็นดวยกับสาระที่แกไข และสาระเดิม

ควรแกไขเรื่อง

• ใหยุบพรรคการเมือง และลงโทษผูสมัครที่ทุจริตการเลอืกตั้ง

โดยตัดสิทธิเลอืกตั้ง 10 ป 

• ใครทุจริตใหหมดสิทธิทางการเมือง 

• ใหยุบพรรคและตดัสิทธิสมาชิกในพรรคดวย และหามตั้งพรรคการเมืองใหม

• ควรมีมาตราการเด็ดขาดสําหรับผูซือ้สิทธิ-ขายเสียงในการเลอืกตั้ง/เพิ่มโทษ

ใหหนกักวานี้

• ไมควรยุบพรรค แตใหลงโทษคนกระทําผิด   



36สนง. สถิติแหงชาติ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทําประชามติในการแกไขรัฐธรรมนูญ           

ใน 6 ประเด็น ตามขอเสนอของคณะกรรมการฯ

ไมเห็นดวย

ไมมีความคิดเห็น

%

%

59.7%
เห็นดวย

28.0%

12.3%



37สนง. สถิติแหงชาติ

ความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการทําประชามตฯิ เปนรายภาค

ความคิดเห็นตอ                             

การทําประชามติ
ทั่วประเทศ กทม. กลาง

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 เหน็ดวย 59.7 60.8 54.3 63.7 60.2 62.3

 ไมเหน็ดวย 12.3 13.9 12.4 11.2 11.7 13.5

 ไมมีความคิดเห็น 28.0 25.3 33.3 25.1 28.1 24.2

เหนอื ต.อ.น. ใต



38สนง. สถิติแหงชาติ

สวนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับโครงสราง

ทางการเมือง



39สนง. สถิติแหงชาติ

ความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการปรับโครงสรางทางการเมือง

 ความคิดเห็น
เรื่อง

รวม

100.0

100.0

ใหผูสมัครสมาชกิสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) ไมตองสงักัดพรรคการเมือง 100.0 42.3 35.7 22.0

ใหพรรคการเมืองที่ไดรับคะแนนเสยีงจากบัญชีรายชือ่อันดับหนึ่งเปนพรรค

ที่มีสิทธิในการจัดตั้งรัฐบาล โดยไมคํานึงถึงจาํนวนเสยีงในสภาผูแทนราษฎร

100.0 39.5 35.2 25.3

100.0

เห็นดวย
ไมมี

ความคิดเห็น

 การแบงแยกฝายบรหิารและฝายนิติบญัญัติออกจากกันอยางเด็ดขาด โดยให

ฝายบรหิารคือรัฐบาลทําหนาที่ในการบริหารประเทศ และฝายนิติบญัญัติคือ 

รัฐสภาทําหนาที่ในการตรากฎหมายและตรวจสอบเปนหลัก

ไมเห็นดวย

60.5

45.0การแบงแยกฝายบรหิารและฝายนิติบญัญัติออกจากกัน โดยฝายบริหารไมมี

อํานาจยบุสภา และฝายนิติบญัญัติไมมีอํานาจในการอภิปราย เพื่อลงมติ

ไมไววางใจและใชกระบวนการอื่นที่มีประสิทธิภาพในการถวงดุลอํานาจ

ระหวางฝายบรหิารและฝายนิติบัญญัติแทน

27.2

40.4

12.3

23.1

33.0

31.9

26.6ใหสมาชกิสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) ครึ่งหนึ่งมาจากระบบบญัชีรายชื่อ

และอีกครึง่หนึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง



40สนง. สถิติแหงชาติ

ความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการปรับโครงสรางทางการเมือง (ตอ)

ความคิดเห็น
เรื่อง

รวม

100.0

100.0

 ใหผูเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสามารถบริจาคภาษีของตนสนับสนุน

พรรคการเมืองไดไมเกินรอยละหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนพรรคการเมือง

ใหเขมแขง็ (ปจจุบนับริจาคไดไมเกินหนึ่งรอยบาท)

100.0 41.9 29.6 28.5

 ใหมีกองทุนเพื่อการปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นโดยเฉพาะ 100.0 67.2 14.9 17.9

100.0

เห็นดวย
ไมมี

ความคิดเห็น

การแตงตั้งหัวหนาสวนราชการ เชน ปลัดกระทรวงหรืออธิบดี ใหฝาย

บริหารเปนผูเสนอชื่อตอสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ผานกระบวนการไตสวน

ประวัติโดยเปดเผยตอสาธารณะ

ไมเห็นดวย

59.1

59.0ใหมี ศาลเลือกตั้ง เพื่อทําหนาที่วินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการเลือกตั้งแทน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยให กกต. มีหนาที่ในการจัดการเลือกตั้ง

26.2

61.8

14.7

15.4

18.7

25.6

19.5ใหคดีการทุจริตคอรรัปชั่นเปนคดีที่ไมมีอายุความ (เฉพาะในคดีอาญา)
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สวนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับโครงสราง

กระบวนการยุติธรรม
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ความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการปรับโครงสรางกระบวนการยุติธรรม     
(การปฏิรูปตํารวจ)

ความคิดเห็น 
เรื่อง

รวม

100.0

100.0

 ควรใหมตีํารวจที่มาจากชาวบานอาสา เพื่อเขามาทําหนาที่แบงเบา

ภาระงานของตํารวจ

100.0 67.0 20.1 12.9

 ใหมีการปรับปรุงอัตราเงินเดือนและคาตอบแทนของตํารวจชั้นผูนอย

ใหสูงขึ้นหรือไมเพื่อใหเหมาะสมกบัภาระหนาที่และความรับผิดชอบ

100.0 68.4 16.5 15.1

ใหรฐับาลจัดสรรงบประมาณสําหรับใชปฏิบัติหนาที่ใหแกตํารวจ

เพิ่มขึ้น ใหเพียงพอและเหมาะสมกบัการปฏิบัติหนาที่

100.0 66.9 17.4 15.7

เห็นดวย
ไมมี

ความคิดเห็น

ขณะนี้ตํารวจมีการจับเองและสอบสวนเอง ควรแยกตัวบุคคลทีท่าํ

หนาที่จับกุมออกจากหนาที่สอบสวน

ไมเห็นดวย

68.3 13.0

57.1

18.7

23.0ควรปฏิรปูโครงสรางองคกรตํารวจใหมีขนาดเลก็ลง โดยกระจาย

อํานาจการบริหารและการบังคับบัญชาใหระดับจังหวัด

19.9
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ความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการปรับโครงสรางกระบวนการยุติธรรม     
(การปฏิรูปอัยการ)

ความคิดเห็น
เรื่อง

รวม

100.0

ใหพนักงานอัยการมีอํานาจหนาที่สอบสวนรวมกับพนักงาน

สอบสวน เพื่อใหคําแนะนําและรวมตรวจสอบพยานหลักฐาน       

ตั้งแตชั้นเริ่มสอบสวนในคดีที่มีโทษอุกฉกรรจ 

100.0 62.3 10.3 27.4

เห็นดวย
ไมมี

ความคิดเห็น

 ปจจุบันมีการแตงตั้งอัยการชั้นผูใหญเปนกรรมการใน 

 คณะกรรมการบริหารรัฐวิสาหกิจและเปนที่ปรึกษาดานกฎหมาย   

 ใหแกหนวยงานของรัฐหลายแหง ทานเห็นวา ควรปรับปรุงโดย  

 กําหนดหลักเกณฑมิใหอัยการเขาไปเปนกรรมการในคณะกรรม      

 การบริหารรัฐวิสาหกิจและเปนที่ปรึกษาดานกฎหมายใหแก   

 หนวยงานของรัฐ 

ไมเห็นดวย

51.0 33.016.0


	วัตถุประสงค์
	ระเบียบวิธีการสำรวจ
	การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
	สรุปผลสำรวจที่สำคัญ
	การเคยอ่านรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
	ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
	ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย� พ.ศ. 2550
	ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับว่าควรจะมีการจัดตั้งสมาชิก�สภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ทำนองเดียวกับ สสร.ปี 2540
	ประเด็นที่ 1 เรื่องการทำหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบของสภา            � (มาตรา 190)
	ประเด็นที่ 1 ความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับเรื่องการทำหนังสือสัญญา�      ที่ต้องได้รับความเห็นชอบของสภา (มาตรา 190)
	ประเด็นที่ 1 กรณีไม่เห็นด้วยกับสาระที่แก้ไข และสาระเดิม
	ประเด็นที่ 2 เรื่องที่มาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)             � (มาตรา 93 ถึงมาตรา 98)
	1. ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้ง
	ประเด็นที่ 2 (ข้อ 1) กรณีไม่เห็นด้วยกับสาระที่แก้ไข และสาระเดิม
	ประเด็นที่ 2 เรื่องที่มาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)             � (มาตรา 93 ถึงมาตรา 98) ต่อ
	2. ความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
	ประเด็นที่ 2 (ข้อ 2) กรณีไม่เห็นด้วยกับสาระที่แก้ไข และสาระเดิม
	ประเด็นที่ 2 เรื่องที่มาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)             � (มาตรา 93 ถึงมาตรา 98)  ต่อ
	3. ความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับจำนวนสมาชิกของ�สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)
	ประเด็นที่ 2 (ข้อ 3) กรณีไม่เห็นด้วยกับสาระที่แก้ไข และสาระเดิม
	ประเด็นที่ 3 เรื่องการดำรงตำแหน่งทางการเมืองของ ส.ส.            � (มาตรา 265)
	ประเด็นที่ 3 ความคิดเห็นประชาชนการดำรงตำแหน่งทางการเมืองของ ส.ส. (มาตรา 265)
	        ประเด็นที่ 3  กรณีเห็นควรแก้ไข 
	ประเด็นที่ 4 เรื่องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนของ ส.ส. และ ส.ว.           � (มาตรา 266)
	ประเด็นที่ 4 ความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนของ ส.ส. และ ส.ว. (มาตรา 266)
	ประเด็นที่ 4 กรณีไม่เห็นด้วยกับสาระที่แก้ไข และสาระเดิม
	ประเด็นที่ 5 เรื่องที่มาของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)            � (มาตรา 111 ถึง 121)
	ประเด็นที่ 5 ความคิดเห็นประชาชนเรื่องที่มาของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) (มาตรา 111 ถึง 121)
	ประเด็นที่ 5 กรณีไม่เห็นด้วยกับสาระที่แก้ไข และสาระเดิม
	ประเด็นที่ 6 เรื่องการยุบพรรคการเมืองและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง�ของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง (มาตรา 237
	ประเด็นที่ 6 ความคิดเห็นประชาชนเรื่องการยุบพรรคการเมืองและการเพิกถอนสิทธิ�                     การเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเม
	ประเด็นที่ 6 กรณีไม่เห็นด้วยกับสาระที่แก้ไข และสาระเดิม
	ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำประชามติในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ                ใน 6 ประเด็น ตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ
	ความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการทำประชามติฯ เป็นรายภาค
	ความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างทางการเมือง
	ความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างทางการเมือง (ต่อ)
	ความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกระบวนการยุติธรรม     (การปฏิรูปตำรวจ)
	ความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกระบวนการยุติธรรม     (การปฏิรูปอัยการ)

