
 
 

 
 

ผลสํารวจกรุงเทพโพลล : ประชาชนคิดอยางไรกับเรื่องคารบอม 
 

 ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเรื่อง “ประชาชน
คิดอยางไรกับเรื่องคารบอม” โดยเก็บขอมูลเม่ือวันที่ 25-26 สิงหาคมที่ผานมา จากประชาชนในกรุงเทพมหานคร
จํานวน 25 เขตและปริมณฑลจํานวน 3 จังหวัด ตามหลักเกณฑการวิจัย ไดกลุมตวัอยางทั้งสิ้นจํานวน 1,174 คน 
เปนเพศชายรอยละ 49.1 และเพศหญิงรอยละ 50.9 สรุปผลไดดังน้ี 
 

1. ประชาชนรอยละ 85.8 ใหความสนใจติดตามขาวเรื่องคารบอม ขณะที่รอยละ 14.2 ไมสนใจติดตาม 
2. มีเพียงรอยละ 20.5 ที่เชื่อวาเหตุการณที่เกิดข้ึนเปนการมุงปองรายตอ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรจรงิ 

ขณะที่รอยละ 49.8 เชื่อวาเปนการสรางสถานการณ (โดยในจํานวนนี้รอยละ 60.6 เชื่อวากระทํา
โดยฝายรัฐบาล   รอยละ 20.3 เชื่อวากระทําโดยฝายตอตานรัฐบาล  และรอยละ 19.1 เชื่อวากระทําโดย
ฝายอ่ืนหรือมือที่สาม)  รอยละ 29.6 ไมแนใจ 

3. รอยละ 56.7 ระบุวาเหตุการณดังกลาวไมสงผลตอความรูสึกปลอดภัยในชวีิต  ขณะที่รอยละ 43.3 
ระบุวาเหตุการณดังกลาวสงผลใหรูสึกวามีความปลอดภัยในชีวตินอยลง 

4. ผูที่ประชาชนเห็นวานาเห็นใจที่สุดจากเหตุการณดังกลาวไดแก 
- พล.อ. พัลลภ ปนมณี (รอยละ 22.7)   
- พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวตัร (รอยละ 20.3)    
- ประชาชนคนไทยทั้งประเทศ (รอยละ 12.1)   
- ร.ท. ธวัชชัย กลิ่นชนะ (รอยละ 11.8) 
- ไมมีใครนาเห็นใจเลย (รอยละ 33.1) 

5. รอยละ 47.5 เห็นวาเรื่องที่เกิดข้ึนไมสงผลตอคะแนนนิยมในตัว พ.ต.ท. ทกัษิณ ชินวัตร   
ขณะที่รอยละ 27.0 เห็นวาจะสงผลใหคะแนนนิยมเพ่ิมขึ้น  และรอยละ 25.5 เห็นวาจะสงผลให 
คะแนนนิยมลดลง 
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รายละเอียดในการสํารวจ 

 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 
 เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนกรงุเทพมหานครและปริมณฑลในประเด็นตอไปนี้ 

1. ความสนใจติดตามขาวการจับกุมรถยนตขนระเบิดไดที่ใกลบานพักของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 
2. เรื่องดังกลาวสงผลตอความรูสึกปลอดภัยในชีวิตของประชาชนหรือไม 
3. คิดวาเรื่องดังกลาวเปนการมุงปองราย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรจริง หรือเปนการสรางสถานการณ 
4. ใครคือผูที่ประชาชนรูสึกเหน็ใจมากที่สุดจากเหตุการณดังกลาว 
5. เรื่องที่เกิดขึ้นสงผลตอคะแนนนิยมในตัว พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร หรือไมอยางไร 
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
การสํารวจใชวิธีสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุมเขตการปกครองจํานวน 25 เขต

จาก 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ทั้งเขตชั้นใน เขตชัน้กลาง และเขตชั้นนอก ไดแก เขตคันนายาว คลองเตย คลองสามวา  
ดินแดง ดอนเมือง ตลิ่งชัน บางกะป บางคอแหลม บางพลดั บางนา บางรัก ปทุมวัน ประเวศ พญาไท พระโขนง มีนบุรี  
ยานนาวา ราชเทวี ลาดกระบัง ลาดพราว วังทองหลาง วัฒนา สาทร หลักสี่ หวยขวาง และปริมณฑล 3 จังหวัด ไดแกนนทบุร ี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ จากนั้นสุมถนน และประชากรเปาหมายอายุ 18 ปขึ้นไป ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,174 คน  
เปนเพศชายรอยละ 49.1  และเพศหญิงรอยละ 50.9 
  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตัวอยางใชความคลาดเคลื่อน ± 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

วิธีเกบ็รวบรวมขอมูล 
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถามสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได  
ระยะเวลาในการเก็บขอมลู   :       25-26 สิงหาคม 2549 

            วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :        27 สิงหาคม 2549 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
ตารางที่ 1: ขอมูลประชากรศาสตร 

 จํานวน รอยละ 
เพศ :   
            ชาย 576 49.1 
            หญิง 598 50.9 
อายุ   
            18-25 ป 298 25.4 
            26-35 ป 408 34.8 
            36-45 ป 307 26.1 
            46 ปขึ้นไป 161 13.7 
การศึกษา   
            ตํ่ากวาปริญญาตร ี 352 30.0 
         ปรญิญาตรี 706 60.1 
         สูงกวาปริญญาตร ี 116 9.9 
อาชีพ   
         ขาราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิจ 278 23.7 
         พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน 428 36.5 
         คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 174 14.8 
         รับจางทั่วไป 107 9.1 
         นิสิต/นักศึกษา 127 10.8 
         อืน่ๆ อาทิ อาชีพอิสระ พอบาน แมบาน 

และเกษียณอายุ 
60 5.1 

รวม 1,174 100.0 
  

ตารางที่ 2 : ความสนใจติดตามขาวการจับกุมรถยนตขนระเบิดไดที่ใกลบานพักของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร  
 จํานวน รอยละ 
สนใจติดตาม 1,007 85.8 
ไมสนใจติดตาม 167 14.2 

  
ตารางที่ 3 : คิดวาเหตุการณที่เกิดขึน้เปนการมุงปองรายตอชีวิตของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรจริง  

หรือเปนเพียงการสรางสถานการณ 
 จํานวน รอยละ 
คิดวามุงปองราย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรจรงิ 241 20.5 
คิดวาเปนการสรางสถานการณ 
  โดยในจํานวนนี้เชื่อวาเปนการสรางสถานการณของ 

- ฝายรัฐบาล.....................รอยละ  60.6 
- ฝายตอตานรัฐบาล..........รอยละ 20.3 
- ฝายอื่น/ มือทีส่าม...........รอยละ 19.1 

585 49.8 

ไมแนใจ 348 29.6 



  
 
 
ตารางที่ 4 : เหตุการณดังกลาวสงผลตอความรูสึกปลอดภัยในชีวิตหรือไม 

 จํานวน รอยละ 
สงผลใหรูสึกวามีความปลอดภัยในชีวิตนอยลง 508 43.3 
ไมสงผล 666 56.7 

 
ตารางที่ 5 : ผูที่นาเห็นใจมากที่สุดจากเหตุการณที่เกดิขึ้น  

 จํานวน รอยละ 
พล.อ. พัลลภ ปนมณี 267 22.7 
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 238 20.3 
ประชาชนคนไทยทั้งประเทศ 142 12.1 
ร.ท. ธวัชชัย กลิ่นชะนะ 138 11.8 
ไมมีใครนาเหน็ใจเลย 389 33.1 

 
ตารางที่ 6 : เรื่องทีเ่กิดขึ้นสงผลตอคะแนนนิยมในตัว พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรหรือไมอยางไร  

 จํานวน รอยละ 
สงผลใหคะแนนนิยมเพิ่มขึน้ 317 27.0 
สงผลใหคะแนนนิยมลดลง 299 25.5 
ไมสงผลตอคะแนนนิยม 558 47.5 

 


