
 
 
 

 
ประชาชนคิดอยางไรกับการขายหุนของตระกลูชนิวัตร 

วตัถุประสงคในการสาํรวจ    
 เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกีย่วกับกรณีการขายหุนในเครือ 
บริษัทชนิคอรปอเรชั่น (ชินคอรป) ของตระกลูชินวัตร ใหบริษัทเทมาเส็ก จากประเทศสิงคโปรในประเด็นตอไปนี้ 

1. คิดวาการขายหุนในเครือชินคอรปใหบรษิัทเทมาเส็กเปนไปอยางโปรงใสหรือไม 
2. ประเด็นที่ประชาชนสนใจมากที่สุดจากขาวการขายหุนของชินคอรปคืออะไร 
3. ประชาชนเชื่อถือคําพูดของ พ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตร ที่วาการขายหุนเปนการตดัสินใจของลูกๆ ที่ตองการใหพอไดทํางาน

เพ่ือประเทศชาติอยางเต็มท่ีหรือไม 
4. การขายหุนดังกลาวจะทําใหภาพลักษณของ พ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตร หลดุพนจากเรื่องผลประโยชนทับซอนไดหรอืไม 
5. การแกกฎหมายใหตางชาติเขามาถือหุนในธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไดไมเกนิ 49% จากเดิมไมเกนิ 25% เปนไปเพื่อเอ้ือ

ประโยชนในการขายหุนของบริษัทชนิคอรปหรือไม 
6. เหมาะสมหรือไมที่จะใหตางชาติถือหุนในธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมได 49% 
7. ควรแกกฎหมายเพื่อใหมีการเรียกเก็บภาษีจากการขายหุนหรือไม 
8. ความรูสึกของประชาชนที่มตีอ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ในขณะนี้เปนอยางไร 

ระเบียบวธิีการสํารวจ 
 การสุมตัวอยาง 

การสํารวจใชวิธีสุมตวัอยางประชาชนอายตุั้งแต 22 ปข้ึนไปที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใชวธิีการสุม
ตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุมเขตการปกครอง จากนั้นสุมถนน และประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณ  
ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 1,368  คน  เปนชายรอยละ 45.8  และหญงิรอยละ 54.2 

กลุมตวัอยางมอีายุ 22-35 ปรอยละ 60.2    อายุ 36-45 ปรอยละ 24.7    และอายุ 46 ปข้ึนไปรอยละ 15.1 
 กลุมตวัอยางมกีารศกึษาต่ํากวาปรญิญาตรรีอยละ 41.1    ปรญิญาตรรีอยละ 50.6   และสูงกวาปรญิญาตรรีอยละ 8.3 

กลุมตวัอยางประกอบอาชีพรบัราชการและพนักงานรัฐวสิาหกิจรอยละ 7.5     พนักงานลูกจางบริษัทเอกชนรอยละ 48.7 คาขาย
และธรุกิจสวนตัวรอยละ 22.7    รับจางทัว่ไปรอยละ 8.2    พอบาน แมบาน และเกษียณอายรุอยละ 5.1   และอ่ืนๆ รอยละ 7.8 
  ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตวัอยางใชความคลาดเคลื่อน ± 3% ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% 
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วธิีเก็บรวบรวมขอมลู 
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถามปลายเปดสมัภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได  
ระยะเวลาในการเก็บขอมลู   :       24 มกราคม 2549 

              วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :      25 มกราคม 2549 
              โดย  ศนูยวิจัยกรุงเทพโพลล  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   โทร. 0-2350-3500 ตอ 1776      http://research.bu.ac.th/poll/poll_list.php 
 

สรุปผลการสํารวจ 
1. ความคิดเห็นตอคําถามที่วาคดิวาการขายหุนในเครือชินคอรปของตระกลูชินวัตรใหกบับริษัทเทมาเส็กจาก ประเทศ

สิงคโปรเปนไปอยางโปรงใสหรือไม รอยละ 51.4 เชื่อวาไมโปรงใส  รอยละ 34.1 ไมแนใจ  ขณะที่รอยละ 14.5 เชื่อวา
โปรงใส 

2. ประเด็นที่ประชาชนใหความสนใจมากที่สดุจากการขายหุนชินคอรป  อันดับแรกรอยละ 33.6 สนใจประเดน็เรื่องการแก
กฎหมายเพื่อเปดทางใหตางชาติเขามาถือหุนในธรุกจิสือ่สารโทรคมนาคมไดไมเกนิ 49% จากเดิมไมเกิน 
25%  รองลงมารอยละ 30.7 สนใจประเด็นที่ตระกลูชินวตัรไมตองจายภาษีจากการขายหุน   รอยละ 13.6  สนใจจํานวนเงิน
ที่ตระกลูชินวตัรไดรับจากการขายหุน   รอยละ 12.9 สนใจธรุกจิตัวใหมที่ตระกลูชินวตัรจะนําเงินจากการขายหุนไปลงทุน  
รอยละ 2.2 สนใจประเด็นอ่ืนๆ นอกเหนือจากนี้    ขณะที่รอยละ 7.0 ไมไดสนใจประเด็นใดเปนพิเศษ 

3. ความเชื่อถือคาํพูดของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวตัร นายกรัฐมนตรีทีว่าการขายหุนชินคอรปเปนการตัดสนิใจของลูกๆ ท่ีตองการ
ใหพอไดทํางานเพื่อประเทศชาติอยางเต็มที่โดยไมถูกกลาวหาเรื่องการมผีลประโยชนทับซอนนั้น รอยละ 84.5 ไมเชื่อถือ
ในคําพูดดังกลาว มีเพียงรอยละ 15.5 ที่เชื่อถือ 

4. เมื่อถามวาการขายหุนชินคอรปจะทําใหภาพลักษณของ พ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตร หลุดพนจากเรื่องผลประโยชนทับซอนได
หรือไม รอยละ 81.4 เชื่อวาไมได  ขณะทีร่อยละ 18.6 เชื่อวาได 

5. สําหรับประเดน็เรื่องการแกกฎหมายใหตางชาติสามารถถือหุนในธรุกจิสื่อสารโทรคมนาคมไดไมเกิน 49% จากเดิมไมเกนิ 
25% นั้น รอยละ 62.9 เชื่อวาการแกกฎหมายดังกลาวเปนไปเพื่อเอ้ือประโยชนใหกบัการขายหุนชินคอรป  ขณะที่รอยละ 
14.6 เชื่อวาไมใช  และรอยละ 22.5 ไมแนใจ    

6. รอยละ 90.6 เห็นวาเปนการไมเหมาะสมที่จะใหตางชาติเขามาถือหุนในธรุกจิสื่อสารโทรคมนาคมไดถึง 49%  
มีเพียงรอยละ 9.4 ท่ีเห็นวาเหมาะสม  

7. สวนการแกกฎหมายใหมีการเรียกเก็บภาษจีากการขายหุนนั้น รอยละ 65.9 เห็นวาควรใหมีการเรียกเก็บภาษีจากการขายหุน  
ขณะทีร่อยละ 15.5 เห็นวาไมควร  และรอยละ 18.6 ไมแนใจ 

8. สวนความรูสึกของประชานที่มีตอ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวตัร นายกรัฐมนตรีน้ัน รอยละ 50.3 มีความรูสึกในทางที่ไมดี อาทิ 
เปนนักสรางภาพ และทําไดทุกอยางเพื่อผลประโยชน เปนตน  ขณะที่รอยละ 10.7 มีความรูสึกในทางที่ดี อาทิ กลาคิดกลา
ตัดสินใจ  และพูดจริงทําจริง   รอยละ 10.7 มีความรูสึกทั้งในทางที่ดแีละไมดีปนกนั เชน ปากไวใจกลา  สวนอีกรอยละ 
28.3 ไมแสดงความเห็น 
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ตารางแสดงการประมวลผลขอมูล 
ตารางที่ 1:  ขอมลูประชากรศาสตร 

 จํานวน รอยละ 
เพศ :   
            ชาย 626 45.8 
            หญิง 742 54.2 
อาย ุ:   
            22 – 35 ป 824 60.2 
            36 – 45 ป 338 24.7 
            46 ปขึ้นไป 206 15.1 
การศึกษา   
            ต่ํากวาปรญิญาตร ี 562 41.1 
            ปรญิญาตร ี 692 50.6 
            สูงกวาปรญิญาตร ี 114 8.3 
อาชีพ   
           ขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 102 7.5 
           พนักงาน/ลกูจางบริษัทเอกชน 666 48.7 
           คาขาย/ธุรกิจสวนตวั 310 22.7 
           รับจางทั่วไป 112 8.2 
           พอบาน/แมบาน/เกษยีณอาย ุ 70 5.1 
           อ่ืนๆ  108 7.8 

 
ตารางที่ 2: การขายหุนในเครอืชนิคอรปใหบริษัทเทมาเส็กของประเทศสิงคโปรเปนไปอยางโปรงใสหรือไม 

 จํานวน รอยละ 
โปรงใส 198 14.5 
ไมโปรงใส 704 51.4 
ไมแนใจ 466 34.1 
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ตารางที่ 3: ประเด็นที่ประชาชนใหความสนใจมากที่สดุในการขายหุนชินคอรปของตระกลูชนิวัตร 
 จํานวน รอยละ 
การแกกฎหมายเปดทางใหตางชาติเขามาถอืหุนในธรุกจิสื่อสาร
โทรคมนาคมไดไมเกนิ 49% จากเดิมไมเกิน 25% 

460 33.6 

การท่ีตระกูลชินวัตรไมตองจายภาษีจากการขายหุน 420 30.7 
จํานวนเงินที่ตระกูลชินวัตรไดรับจากการขายหุน 186 13.6 
ธุรกิจตวัใหมที่ตระกลูชินวตัรจะนําเงินจากการขายหุนไปลงทุน 176 12.9 
อ่ืนๆ 30 2.2 
ไมไดสนใจประเด็นใดเปนพิเศษ 96 7.0 

 
ตารางที่ 4: ความเชื่อถือคาํพดูของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ท่ีวาการขายหุนชินคอรปเปนการตัดสินใจของลูกๆ ท่ี

ตองการใหพอไดทํางานเพือ่ประเทศชาตอิยางเต็มท่ี 
 จํานวน รอยละ 
เชื่อ 212 15.5 
ไมเชื่อ 1,156 84.5 

 
ตารางที่ 5: การขายหุนดังกลาวจะทําใหภาพลกัษณของ พ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตร หลุดพนจากเรื่อง 

ผลประโยชนทับซอนไดหรอืไม 
 จํานวน รอยละ 
ได 254 18.6 
ไมได 1,114 81.4 

 
ตารางที่ 6: การแกกฎหมายใหตางชาติสามารถเขามาถือหุนในธุรกิจสือ่สารโทรคมนาคมไดไมเกนิ 49% จากเดิม ไม

เกิน 25% เปนไปเพื่อเอือ้ประโยชนใหกับการขายหุนชินคอรปใชหรอืไม 
 จํานวน รอยละ 
ใช 860 62.9 
ไมใช 200 14.6 
ไมแนใจ 308 22.5 
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ตารางที่ 7: เปนการเหมาะสมหรอืไมท่ีจะใหตางชาติเขามาถือหุนในธรุกิจสือ่สารโทรคมนาคมได 49% 
 จํานวน รอยละ 
เหมาะสม 126 9.4 
ไมเหมาะสม 1,242 90.6 

 
 ตารางที่ 8: ควรแกกฎหมายเพื่อใหมกีารเรยีกเก็บภาษีจากการขายหุนหรอืไม 

 จํานวน รอยละ 
ควร 902 65.9 
ไมควร 212 15.5 
ไมแนใจ 254 18.6 

 
ตารางที่ 9: ความรูสกึท่ีประชาชนมีตอ พ.ต.ท.ทักษิณ ชนิวตัร นายกรฐัมนตร ี

(เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบแบบสอบถามระบุเอง) 
 จํานวน รอยละ 
เปนความรูสึกในทางที่ดี เชน 

- พูดจริงทําจริง 
- กลาคิดกลาตัดสินใจ 

146 10.7 

เปนความรูสกึในทางที่ไมดี เชน 
- เปนนักสรางภาพ 
- ทําไดทุกอยางเพื่อผลประโยชน 

688 50.3 

เปนความรูสึกทั้งในทางที่ดแีละไมดีปนกัน เชน 
- ปากไวใจกลา 

146 10.7 

ไมแสดงความเห็น 388 28.3 
 


