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ประชาชน กับ การลงประชามติรางรัฐธรรมนูญ
ขอมูลจากสํานักวิจยั สวนดุสติ โพล ซึ่งสํารวจระหวางวันที่ 1 – 8 กรกฎาคม 2550 กรณีซึ่งศึกษาประชาชน
ที่มีสิทธิเลือกตั้ง (อายุ 18 ปขึ้นไป) สุมกระจายทุกสาขาอาชีพ ทุกภูมภิ าคทั่วประเทศ จํานวน 27 จังหวัด จํานวน
ทั้งสิน 4,739 คน
เมื่อถามถึงความสนใจของประชาชน ตอการลงประชามติรางรัฐธรรมนูญ พบวา รอยละ 33.13 ระบุ
คอนขางสนใจ เพราะ จะทําใหมีการเลือกตัง้ ไดเร็วหรือไม จะทําใหการเมืองหยุดความวุนวาย ฯลฯ รอยละ 25.66
ระบุไมคอยสนใจ เพราะ เบือ่ การเมือง, คงไมทําใหอะไรดีขึ้น, คงวุนวายเหมือนเดิม ฯลฯ รอยละ 19.29 ระบุเฉย ๆ
เพราะ ไมอยากยุงเรื่องการเมือง การเมืองคงเหมือนเดิม ฯลฯ รอยละ 12.87 ระบุสนใจมาก เพราะ เปนรัฐธรรมนูญ
ฉบับประชาชน, ชอบการเมือง, อยากไปลงประชามติ ฯลฯ รอยละ 9.05 ระบุไมสนใจเลย เพราะ ไมคอยรูเรื่อง
รัฐธรรมนูญ ฯลฯ
เมื่อถามถึง “จุดเดน” ของรางรัฐธรรมนูญกับประชาชนที่สนใจการรางรัฐธรรมนูญ พบวา รอยละ 34.16
ระบุมีการระดมความคิดเห็นหลากหลาย/มีผูรูผูทรงคุณวุฒิรวมราง รอยละ 28.63 ระบุมองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนอยางจริงจัง/ใสใจประชาชน รอยละ 23.49 ระบุมีการตรวจสอบนักการเมือง/มีองคกรทําใหการเมือง
โปรงใส รอยละ 9.64 ระบุรวบรวมปญหาจากฉบับอื่น ๆ มาปรับปรุงแกไข รอยละ 4.08 ระบุอื่นๆ เชน เปนขาว
และมีความเคลื่อนไหวตลอด ฯลฯ
เมื่อถามถึง “จุดดอย” ของรางรัฐธรรมนูญกับประชาชนที่สนใจการรางรัฐธรรมนูญ พบวา รอยละ 35.72
ระบุคณะผูรางรัฐธรรมนูญไมไดมาจากการเลือกตั้งของประชาชน/ผูรางไมไดมาตามระบอบประชาธิปไตย
รอยละ 21.50 ระบุรัฐธรรมนูญยังไมลงตัว เพราะยังมีการประทวงและไมเห็นดวยจากกลุมที่คัดคาน รอยละ
17.13 ระบุไมใหความสําคัญตอพุทธศาสนา/ไมบัญญัตพิ ุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติในรัฐธรรมนูญ รอยละ
14.75 ระบุมีการหมกเม็ด สืบทอดอํานาจ/เผด็จการ/ไมโปรงใส รอยละ 10.90 ระบุอื่น ๆ มุงการลางอํานาจเกา
มากเกินไป, กลัวทักษิณ ฯลฯ
เมื่อถามถึง “ทําอยางไร” การลงประชามติรางรัฐธรรมนูญจึงจะสําเร็จ พบวา รอยละ 40.05 ระบุตองเรง
ใหความรูเรื่องวิธีการลงประชามติ / เรงประชาสัมพันธใหทราบ รอยละ 26.46 ระบุควรสรุปเนื้อหารัฐธรรมนูญ
อยางงาย ๆ ใหประชาชน รอยละ 18.06 ระบุควรเสนอแนะแนวทางแกประชาชน เพือ่ แกไขความสับสนระหวาง
กลุมที่สนับสนุนและกลุมคัดคานรัฐธรรมนูญ รอยละ 10.93 ระบุทุกฝายตองจริงใจกับประชาชน/ใหความสําคัญ
จริง ๆ ตอประชาชน/ไมใชใหมีการลงประชามติพอเปนพิธีเทานั้น
เมื่อถมถึงสิ่งที่มีอิทธิพลตอการ “รับราง” หรือ “ไมรับราง” ของประชาชน พบวา รอยละ 31.04 ระบุ
สื่อมวลชน (โทรทัศน หนังสือพิมพ วิทยุ) รอยละ 22.58 ระบุผูนําชุมชน/นักการเมือง/หัวคะแนน รอยละ 20.53
ระบุผูที่เกี่ยวของกับการรางรัฐธรรมนูญ/นักวิชาการ/นักกฎหมาย ฯลฯ
ขอมูลจาก www.dusitpoll.dusit.ac.th
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ความคิดเห็นของประชาชน กับ “การลงประชามติรับรางรัฐธรรมนูญ ฉบับป 2550”
ขอมูลจากสํานักวิจยั สวนดุสติ โพล ซึ่งสํารวจระหวางวันที่ 16 – 22 กรกฎาคม 2550 กรณีซึ่งศึกษาประชาชน
ทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศที่มสี ิทธิลงประชามติ จํานวนทั้งสิ้น 4,536 ตัวอยาง
เมื่อถามถึงประชาชนจะไปใชสิทธิ์ลงประชามติรับรางรัฐธรรมนูญ หรือไม พบวา รอยละ 68.87 ระบุไป
ใชสิทธิ์ลงประชามติ เพราะ เปนสิทธิและหนาที่ของคนไทยทุกคน / ควรใชสิทธิที่มีอยูใหเต็มที่ / ตองการเห็น
บานเมืองสงบสุข คนไทยอยูด วยกันดวยความรัก สามัคคี / อยากใหมีการเลือกตั้งโดยเร็ว จะไดมีรัฐบาลชุดใหม
ที่มาจากความโปรงใสอยางแทจริง ฯลฯ รอยละ 17.28 ระบุไมไปใชสิทธิ์ลงประชามติ เพราะ ยังไมทราบ
รายละเอียดทีแ่ นนอน / ไมไดติดตามขาวมากนัก / ติดธุระ ตองทํางาน /ไมวาง /อยูตา งจังหวัด เดินทางไมสะดวก
สิ้นเปลืองคาใชจาย / ไมชอบ ไมพอใจกับวิธีการแบบนี้ / ถึงไมไป รัฐธรรมนูญฉบับนี้คงผานการเห็นชอบอยูแ ลว
เมื่อถามถึงประชาชนจะรับรางรัฐธรรมนูญ ฉบับป 2550 หรือไม พบวา รอยละ 55.72 ระบุรับราง เพราะ
อยากเห็นประเทศไทยปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยอยางแทจริง / อยากใหมกี ารเลือกตั้งโดยเร็ว รัฐบาลชุด
ใหมจะไดเขามาบริหารประเทศอยางเต็มที่ / เหตุการณความวุนวาย การชุมนุมตางๆจะไดยุติลง ฯลฯ รอยละ
29.36 ระบุยังไมไดตัดสินใจ เพราะ อยูระหวางตัดสินใจ และรอฟงเสียงจากคนสวนใหญวาจะเปนอยางไร / ยัง
ไมไดอานรางรัฐธรรมนูญ เปนเรื่องสําคัญที่จะตองศึกษาใหละเอียด / ยังมีหลายกระแสที่ตอตานทั้งนักวิชาการ
และผูที่มีความรูบางทาน รอยละ 14.92 ระบุไมรับราง เพราะ ตองใชเวลาในการศึกษาผลดี ผลเสียมากกวานี้ / ไม
ชอบ ไมพอใจในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ /มีหลายสวนที่คิดวาไมเหมาะสม / เปนความตองการของบุคคลบางกลุม /
เปนการบังคับกันมากกวา
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ประเมินผลงาน 9 เดือนรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท
ขอมูลจากสํานักวิจยั กรุงเทพโพลล ซึ่งสํารวจระหวางวันที่ 29 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2550 กรณีซึ่ง
ศึกษาประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวนทั้งสิ้น 1,258 ตัวอยาง
จากการสํารวจพบวาความพึงพอใจผลงานของรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท ในภาพรวมได คะแนน
4.32 (จากคะแนนเต็ม 10) โดยในแตละดานประกอบดวย ดานการเมือง การปกครอง และการบริหาร ไดคะแนน
4.52 ดานการตางประเทศ ไดคะแนน 4.47 ดานการรักษาความมัน่ คงของรัฐ ไดคะแนน 4.36 ดานสังคม ได
คะแนน 4.33 ดานเศรษฐกิจ ไดคะแนน 3.91
ความคิดเห็นตอทิศทางการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย เมื่อรัฐบาลฯ เขามาบริหารประเทศครบ 9
เดือน พบวา รอยละ 34.9 เห็นวามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่แยลง รอยละ 31.6 เห็นวามีเหมือนเดิม 19.0 ไม
แสดงความเห็น รอยละ 14.5 เห็นวามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
เมื่อใหเปรียบเทียบผลงาน 9 เดือนที่ผานมา กับความคาดหวังของผูต อบแบบสอบถามตอนที่รัฐบาลฯ
เขา มาบริหารประเทศ ผลปรากฏวารอยละ 36.1 เห็นวาแยกวาที่คาดหวังไว รอยละ 30.0 เห็นวาพอๆ กับที่
คาดหวังไว รอยละ 28.8 ไมไดคาดหวังไว รอยละ 5.1 เห็นวาดีกวาที่คาดหวังไว
เมื่อถามความเห็นกลุมตัวอยางถึงความเชื่อมั่นตอการดําเนินงานของรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท ใน
เปาหมายสําคัญดานตางๆ พบวา ประชาชนสวนใหญ รอยละ 37.1 เชื่อวาไมนาจะจัดการเลือกตั้งใหเร็วขึ้นคือใน
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2550 ได รอยละ 37.0 เชื่อวานาจะดําเนินการเอาผิดกับนักการเมืองที่ทุจริตคอรัปชั่นและยึด
ทรัพยผูกระทําใหกลับเปนของแผนดินได รอยละ 41.0 เชื่อวาการปฏิรูปการเมือง การปกครองเพื่อนําพาชาติไปสู
ประชาธิปไตยได
ผลงานของรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท ที่นาพอใจมากที่สุด 3 ลําดับแรก พบวา รอยละ 21.5 เรื่อการ
ปราบปรามทุจริตคอรรับชัน รอยละ 5.1 การแกปญหาความไมสงบในภาคใตดว ยแนวทางสันติ รอยละ 3.5 การ
รางรัฐธรรมนูญและจัดการเลือกตั้ง
บุคคลในคณะรัฐบาลชุดปจจุบัน ที่ประชาชนใหคะแนนความพึงพอใจการปฏิบัตหิ นาที่ สูงที่สุด 3
อันดับแรก (จากคะแนนเต็ม 10) พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรี ไดคะแนน 5.33 น.พ.มงคล ณ สงขลา
รมว.กระทรวงสาธารณสุข ไดคะแนน 4.94 นายสุวิทย ยอดมณี รมว.กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ไดคะแนน
4.92
ขอมูลจาก http://www.research.bu.ac.th
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ประชาชนคิดอยางไร ตอ 3 ขาวใหญ ในรอบสัปดาหทผี่ า นมา
ขอมูลจากสํานักวิจยั ดุสิตโพล ซึ่งสํารวจระหวางวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2550 กรณีซึ่งศึกษาประชาชน
ที่พักอาศัยในกรุงเทพและปริมณฑล จํานวนทั้งสิ้น 1,419 ตัวอยาง
จากขาวทีเ่ กิดขึ้นในรอบสัปดาหที่ผานมา 3 ขาวใหญซึ่งเปนที่สนใจของประชาชน คือ “ขาวการขับรถ
ชนของหมูแฮม” พบวา รอยละ 24.07 สังคมไทยมีการแบงแยกชนชั้นอยางเห็นไดชดั /คนรวย คนจน รอยละ
16.92 การใชความรุนแรง การเอาชนะกัน ยอมไมเกิดผลดี 14.90 การเลี้ยงดู การใหความรักความอบอุนจาก
ครอบครัวเปนสิ่งสําคัญ “ขาวการปดโรงงาน” รอยละ 43.73 เศรษฐกิจของประเทศแยลง ภาคธุรกิจ/การลงทุน
ตาง ๆ หยุดชะงัก รอยละ 17.32 จํานวนคนตกงาน/วางงานมีมากขึ้น ซึ่งเปนปญหาใหญที่ควรเรงแกไข รอยละ
14.71 คาเงินบาทเปนตัวกําหนดและมีผลกระทบตอภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ “ขาวการจะเลนการเมืองของ
พลเอกสนธิ” รอยละ 35.43 การเมืองไทยเปนเรื่องของอํานาจและผลประโยชน ใครๆก็อยากมีอํานาจกันทั้งนั้น
รอยละ 21.02 การเมืองไทยเริ่มจะรุนแรงขึน้ มีการเลนเกมทางการเมืองมากขึ้น รอยละ 20.58 เปนสิทธิสวน
บุคคล ทุกคนมีสิทธิ์ลงเลนการเมือง

ขอมูลจาก www. dusitpoll.dusit.ac.th

กลุมวิจัยและพัฒนา สํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ

ประเด็นดานสังคม
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พุทธศาสนิกชนกับการรักษาศีล 5 ในชวงเทศกาลเขาพรรษา
ขอมูลจากสํานักวิจยั กรุงเทพโพลล ซึ่งสํารวจระหวางวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2550 กรณีซึ่งศึกษาประชาชน
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จํานวนทัง้ สิ้น 1,140 ตัวอยาง
เมื่อถามความคิดเห็นตอการรักษาศีล 5 ของพุทธศาสนิกชน รอยละ 72.4 เห็นวามีความสําคัญมาก รอย
ละ 21.3 เห็นวามีความสําคัญปานกลาง รอยละ 5.2 เห็นวามีความสําคัญนอย
เมื่อถามพฤติกรรมผิดศีล 5 ในรอบ 20 วันที่ผานมา พบวา รอยละ 45.4 ประพฤติผลศีลขอ 4 พูดปด รอย
ละ 39.0 ประพฤติผลศีลขอ 5 ดื่มสุราและของมึนเมา รอยละ 37.0 ประพฤติผลศีลขอ 1 ฆาสัตวตัดชีวิต รอยละ
11.3 ประพฤติผลศีลขอ 3 ประพฤติผิดใจกาม รอยละ 11.1 ประพฤติผลศีลขอ 2 ลักทรัพย
เมื่อถามถึงสิ่งที่ตั้งใจจะทําในชวงเทศกาลเขาพรรษา พบวา รอยละ 47.0 ทําบุญตักบาตร รอยละ 30.9
รักษาศีล 5 รอยละ 18.5 ใหทานและบริจาคสิ่งของ

ขอมูลจาก http://www.research.bu.ac.th
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