
 
 
 

 
คนกรุงเทพฯ คิดอยางไรเมื่อ พ.ต.ท.ทักษิณ ประกาศไมรับตําแหนงนายกรัฐมนตร ี

 
วัตถุประสงคในการสํารวจ    
 เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกี่ยวกับกรณีท่ี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  
หัวหนาพรรคไทยรักไทย ประกาศไมรับตําแหนงนายกรัฐมนตรี ในประเด็นตอไปนี้ 

1. ความรูสึกตอการประกาศไมรับตําแหนงนายกรัฐมนตรีของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
2. ความคิดเห็นตอการนัดชุมนุมของกลุมพันธมติรเพื่อประชาธิปไตยในวันที่ 7 เมษายน  และหลังวันที่ 30 เมษายน 
3. บุคคลในพรรคไทยรักไทยที่เหมาะสมจะมาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีแทน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
4. ความคิดเห็นตอแนวโนมสถานการณการเมืองไทยหลังจาก พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ประกาศไมรับตําแหนงนายกรัฐมนตรี 
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
 การสุมตัวอยาง 

การสํารวจใชวธิีสุมตัวอยางประชาชนที่มีอายุต้ังแต 18 ปข้ึนไปในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชวธิีสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน 
(Multi-Stage Sampling) โดยการสุมเขตการปกครองจํานวน 30 เขตจาก 50 เขต  จากนั้นสุมถนน และประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณ  
ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 1,309  คน  เปนชายรอยละ 45.6   และหญิงรอยละ 54.4 

กลุมตัวอยางมอีายุ 18-25 ปรอยละ 26.9    อายุ 26-35 ปรอยละ 29.1   อายุ 36-45 ปรอยละ 28.0   และอายุ 46 ปข้ึนไปรอยละ 16.0  
 กลุมตัวอยางมกีารศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีรอยละ 36.4   ปริญญาตรีรอยละ 55.3    และสูงกวาปริญญาตรีรอยละ 8.3 

กลุมตัวอยางประกอบอาชีพรบัราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจรอยละ 17.0     คาขายและธุรกิจสวนตวัรอยละ 15.2      
รับจางทั่วไปรอยละ 12.6     พนักงานลูกจางบริษัทเอกชนรอยละ 32.4    พอบาน แมบาน และเกษียณอายุรอยละ 2.4   
นิสิตนักศึกษารอยละ 16.0     และอื่นๆ รอยละ 4.4 
  ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตัวอยางใชความคลาดเคลื่อน ± 5% ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% 

วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถามสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได  
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :       5 เมษายน 2549 

              วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :      6 เมษายน 2549 
              โดย  ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   โทร. 0-2350-3500 ตอ 1776      http://research.bu.ac.th/poll/poll_list.php
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สรุปผลการสํารวจ 
1. ความรูสึกที่มีตอการประกาศไมรับตําแหนงนายกรัฐมนตรีของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร พบวา  

รอยละ 27.5 รูสกึเฉยๆ/ไมแปลกใจ   รองลงมารอยละ 26.9 รูสึกกังวลและยังไมกลาวางใจ    
รอยละ 22.6 รูสึกชื่นชมยกยอง   รอยละ 12.2 รูสึกโลงใจ   และรอยละ 10.8 รูสึกผิดหวังและเสียดาย 

2. สวนความคิดเห็นตอประเด็นการนัดชุมนุมของกลุมพันธมติรเพ่ือประชาธิปไตยในวันที่ 7  เมษายน เพ่ือชี้แจงแนวทาง
ผลักดันเรื่องการปฏิรูปการเมืองนั้น รอยละ 45.1 ไมเห็นดวยกบัการนัดชุมนุมดังกลาว   
ขณะที่รอยละ 38.5 เห็นดวย   และรอยละ 16.4 ไมแสดงความเห็น 

3.    นอกจากนีก้ารที่กลุมพันธมิตรเพ่ือประชาธิปไตยประกาศจะนัดชุมนุมใหมหากหลังวันที่ 30 เมษายน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
ยังคงดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีรักษาการอยู   รอยละ 52.7 ไมเห็นดวยหากจะมีการนัดชมุนุมอีก  
 ขณะที่รอยละ 29.3 เห็นดวย   และรอยละ 18.0 ไมแสดงความเห็น 

4.    สําหรับบุคคลในพรรคไทยรักไทยที่คนกรุงเทพฯ เห็นวาเหมาะสมจะมาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีแทน พ.ต.ท.ทักษิณ  
ชินวัตรนั้น เรียงลําดับคะแนนจากมากไปนอยไดดังนี ้

1. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ (รอยละ 37.3)    
2. นายโภคิน พลกุล (รอยละ 10.3)   
3. นายสุรเกียรต์ิ เสถียรไทย (รอยละ 8.8) 
4. คุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธุ (รอยละ 8.6) 
5. พล.ต.อ. ชิดชัย วรรณสถิตย (รอยละ 5.0) 
6. นายจาตุรนต ฉายแสง (รอยละ 4.4) 
7. อื่นๆ อาทิ น.พ. พรหมมินทร เลิศสุริยเดช นายพงษเทพ เทพกาญจนา (รอยละ 2.7) 
8. ใครก็ไดท่ีไมใช พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร (รอยละ 1.1) 
9. ไมมีใครที่เหมาะสม (รอยละ 12.3) 
10. ไมแสดงความเห็น (รอยละ 9.5) 

5.    เมื่อถามถึงความคิดเห็นตอแนวโนมของสถานการณการเมืองไทยหลัง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ประกาศไมรับตําแหนง
นายกรัฐมนตรีนั้น  รอยละ 63.6 เชื่อวาการเมอืงไทยจะยังคงมีปญหาความขัดแยงอยู   มีเพยีงรอยละ 25.7 ท่ีเชื่อวา
สถานการณจะดีข้ึนจนกลับเขาสูภาวะปกติ   และอีกรอยละ 10.7 ไมแนใจ 
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ตารางแสดงการประมวลผลขอมูล 
ตารางที่ 1:  ขอมูลประชากรศาสตร 

 จํานวน รอยละ 
เพศ :   
            ชาย 597 45.6 
            หญิง 712 54.4 
อาย ุ:   
            18 - 25 ป 352 26.9 
            26 – 35 ป 381 29.1 
            36 – 45 ป 367 28.0 
            46 ปข้ึนไป 209 16.0 
การศึกษา   
            ต่ํากวาปริญญาตรี 477 36.4 
            ปริญญาตรี 724 55.3 
            สูงกวาปริญญาตรี 108 8.3 
อาชีพ   
           ขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 223 17.0 
           คาขาย/ธุรกิจสวนตวั 199 15.2 
           รับจางทั่วไป 165 12.6 
           พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน 424 32.4 
           พอบาน/แมบาน/เกษียณอาย ุ 31 2.4 
           นิสิตนักศึกษา 210 16.0 
           อื่นๆ 57 4.4 
รวม 1,309 100 

 
ตารางที่ 2: ความรูสึกที่มีตอการตัดสินใจไมรับตําแหนงนายกรัฐมนตรีของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  

 จํานวน รอยละ 
รูสึกเฉยๆ/ไมแปลกใจ 360 27.5 
รูสึกกังวลยังไมกลาวางใจ 352 26.9 
รูสึกชื่นชมยกยอง 295 22.6 
รูสึกโลงใจ 160 12.2 
รูสึกผิดหวังและเสียดาย 142 10.8 
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ตารางที่ 3: ความคิดเห็นตอการนัดชุมนุมชั่วคราวของกลุมพันธมิตรเพ่ือประชาธิปไตยในวันที่ 7 เมษายนนี้                
 จํานวน รอยละ 
เห็นดวย 504 38.5 
ไมเห็นดวย 590 45.1 
ไมแสดงความเห็น 215 16.4 

 
  ตารางที่ 4: ความคิดเห็นตอการที่กลุมพันธมติรเพ่ือประชาธิปไตยจะนัดชุมนุมใหมหากหลังวันที่ 30 เมษายน 
                                             พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ยังคงดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีรักษาการอยู 

 จํานวน รอยละ 
เห็นดวย 384 29.3 
ไมเห็นดวย 690 52.7 
ไมแสดงความเห็น 235 18.0 

  
ตารางที่ 5: บุคคลในพรรคไทยรักไทยที่เหมาะสมจะมาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีคนตอไป 

 จํานวน รอยละ 
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ 488 37.3 
นายโภคิน พลกุล 135 10.3 
นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย 115 8.8 
คุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธุ 113 8.6 
พล.ต.อ. ชิดชัย วรรณสถิตย 65 5.0 
นายจาตุรนต ฉายแสง 58 4.4 
อื่นๆ อาทิ น.พ.พรหมมินทร เลศิสุริยเดช   
                นายพงษเทพ เทพกาญจนา ฯ 

35 2.7 

ไมมีใครเหมาะสม 161 12.3 
ใครก็ไดท่ีไมใช พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 14 1.1 
ไมแสดงความเห็น 125 9.5 

 
ตารางที่ 6: ความคิดเห็นตอสถานการณการเมอืงไทยหลัง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ประกาศไมรับตําแหนงนายกรัฐมนตรี 

 จํานวน รอยละ 
จะดีข้ึนจนกลับเขาสูภาวะปกติ 337 25.7 
จะยังคงมีปญหาความขัดแยงตอไป 832 63.6 
ไมแนใจ 140 10.7 
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