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ผลสํารวจกรุงเทพโพลล  :  อนาคตการเมืองไทยในทัศนะของประชาชน 
 

 นับตั้งแตมีการยึดอํานาจการปกครองเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 มาจนถึงปจจุบัน ไดมีเหตุการณความ
เคลื่อนไหวดานการเมืองหลายอยางเกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งลวนแลวแตสงผลสําคัญตออนาคตทางการเมืองของประเทศ
ไทยทั้งสิ้น นับตั้งแตการจดัทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมแทนฉบับป 2540 ที่ถูกยกเลิกไป การดาํเนินการเกี่ยวกับคดียบุ
พรรคการเมือง การดําเนินการเอาผิดเรื่องทุจริตคอรรัปชันของรัฐบาลชุดที่แลว และการเคลื่อนไหวของ พ.ต.ท.ทักษิณ 
ชินวตัร อดีตนายกรัฐมนตรี ศูนยวิจัยกรงุเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพจึงไดดําเนินโครงการสํารวจความ
คิดเห็นเรื่อง “อนาคตการเมืองไทยในทัศนะของประชาชน”  โดยเก็บขอมูลจากประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
ปริมณฑล และจังหวัดที่เปนหัวเมืองใหญในทุกภาคของประเทศ ไดแก ขอนแกน เชียงใหม สงขลา พระนครศรีอยุธยา 
นครปฐม และชลบุรี  จํานวน 1,321 คน เม่ือวันที่ 13-19 กุมภาพันธ 2550 สรปุผลไดดังน้ี 
 
 1. ความรูสึกที่ประชาชนมีตอสถานการณทางการเมืองของประเทศไทยในปจจุบัน 
  - รูสึกวานาเปนหวง รอยละ 88.2  

  (โดยเห็นวานาเปนหวงมากรอยละ 39.0 และคอนขางนาเปนหวงรอยละ 49.2) 
  - รูสึกวาไมนาเปนหวง รอยละ 11.8  
      (โดยเห็นวาไมนาเปนหวงเลยรอยละ 3.3 และไมคอยนาเปนหวงรอยละ 8.5) 
 
 2. ประเด็นทางการเมืองที่ประชาชนมองวานาเปนหวงมากทีสุ่ดในขณะนี ้ไดแก 
  - เร่ืองการรางรัฐธรรมนูญฉบบัใหม.................................................รอยละ 17.5 
  - เรื่องความขดัแยงระหวางผูมีอํานาจและการปฏิวตัิซอน......................รอยละ 16.6 

- เรื่องการเคลือ่นไหวของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวตัร.................................รอยละ 16.5 
  - เรื่องการทํางานของรัฐบาล................................................................รอยละ 15.9 
  - เรื่องการดําเนินการเอาผิดในคดีทุจริตคอรรัปชันของรัฐบาลทักษิณ.....รอยละ 15.7 
  - เรื่องการสืบทอดอํานาจของคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ................รอยละ 11.9 
  - เรื่องคดียุบพรรคการเมือง..................................................................รอยละ  3.5 
  - เรื่องอ่ืนๆ อาทิ เรื่องปญหาความไมสงบในภาคใต...............................รอยละ  2.4 
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3. ความเชื่อมั่นวารัฐบาลและคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ (คมช.) จะสามารถทําใหสถานการณ

ทางการเมืองของไทยคลีค่ลายลงได 
  - เชื่อม่ันวาจะทําได................รอยละ 46.3 
    (โดยเชื่อม่ันมากรอยละ 5.7 และคอนขางเชื่อม่ันรอยละ 40.6)  

- ไมเชื่อมั่นวาจะทําได..........รอยละ 53.7   
   (โดยไมเชื่อม่ันเลยรอยละ 10.1 และไมคอยเชื่อม่ันรอยละ 43.6) 

 
 4. การคาดการณเก่ียวกบัอนาคตการเมืองไทยในอีก 6 เดือนขางหนาเมื่อครบกําหนดที่รางรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหมแลวเสร็จ 
  - เชื่อวาจะดีขึน้กวาในปจจุบัน  รอยละ 24.6 
  - เชื่อวาจะไมแตกตางจากปจจุบัน รอยละ 31.9 
  - เชื่อวาจะแยลงกวาในปจจุบัน  รอยละ  8.2 
  - ไมแนใจ    รอยละ 35.3 
 
 5. ความตองการให พ.ต.ท.ทักษิณ ชนิวัตร กลับมาเปนนายกรัฐมนตรีอีก 
  - ตองการ รอยละ  29.1 
  - ไมตองการ รอยละ 69.8 
  - ไมแนใจ รอยละ   1.1 
 
 6. สิ่งที่อยากฝากถึงรัฐบาล และคณะมนตรีความมัน่คงแหงชาติ (คมช.) (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
  - เรงทํางานใหเต็มที่เพื่อบานเมือง.............................................................รอยละ 24.5 
  - ใหเขมแข็ง เด็ดขาด และกลาตัดสินใจทาํในสิ่งที่ถูกตอง................................รอยละ 17.8 
  - ทําดีแลวขอเปนกําลังใจให...........................................................................รอยละ 14.0 
  - แกปญหาความไมสงบในภาคใตใหไดเสียที..................................................รอยละ  9.3 
  - เรงดําเนินการเอาผิดกับผูเกี่ยวของในคดีทุจริตคอรรัปชันของรัฐบาลทักษิณ...รอยละ  8.2 
  - เรงแกปญหาความยากจน และคาครองชีพ...................................................รอยละ  8.0 
  - เรงคลี่คลายสถานการณทางการเมืองเพ่ือความสามัคคีของคนในชาติ............รอยละ  7.4 
  - ดูแลเรื่องการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมใหดีเพ่ือจะไดคืนอํานาจใหประชาชน....รอยละ  5.1 
  - ใหลาออกเพราะไมเห็นผลงานที่ชัดเจนเปนรูปธรรม......................................รอยละ  2.4 
  - ใหความเปนธรรมกับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และอนุญาตใหเดินทาง 

  กลับประเทศไทย.........................................................................................รอยละ  1.2 
- อ่ืนๆ อาทิ ใหยกเลิกกฎอัยการศึก แกปญหาเรื่องสนามบินสุวรรณภมิู 
  และชี้แจงทําความเขาใจกับตางประเทศใหชัดเจน.........................................รอยละ  2.1 

    
 

 
------------------------------------- 

  
 

ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร. 02-350-3500 ตอ 1776 



 3

  
 
 

รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีตออนาคตทางการเมืองของไทย ในประเด็นเกี่ยวกับ 
1. ความรูสึกตอสถานการณทางการเมืองของไทยในปจจุบัน 
2. ประเด็นทางการเมืองที่นาเปนหวงมากที่สุดในขณะนี้ 
3. ความเชื่อมั่นวารัฐบาลและคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ (คมช.) จะสามารถทําใหสถานการณทางการเมืองของ

ไทยคลี่คลายลงได 
4. การคาดการณอนาคตทางการเมืองของประเทศไทยในอีก 6 เดือนขางหนา เมื่อครบกําหนดที่รางรัฐธรรมนูญฉบับ

ใหมจะแลวเสร็จ 
5.   สิ่งที่อยากฝากไปถึงรฐับาล พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท และคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ (คมช.)  
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
 โครงการสํารวจความคิดเห็นเรื่อง “อนาคตการเมืองไทยในทัศนะของประชาชน” นี้ใชการสุมตัวอยางประชาชนอายุ 18 ป
ขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุร ีปทุมธานี สมุทรปราการ และจังหวัดที่เปนหัวเมืองใหญในแตละภาค ไดแก ขอนแกน 
เชียงใหม สงขลา พระนครศรอียุธยา นครปฐม และชลบรุี โดยการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) และ
กําหนดลักษณะของตัวอยางใหสอดคลองกับประชากรเปาหมาย ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,321 คน เปนเพศชายรอยละ 47.0  
และเพศหญิงรอยละ 53.0 
 
  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีความคลาดเคลื่อน ± 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

วิธีเกบ็รวบรวมขอมูล 
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถามสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได  
ระยะเวลาในการเก็บขอมลู   :       13-19 กุมภาพันธ 2550 

             วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :          22 กุมภาพันธ 2550 
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ตาราง ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ :   
            ชาย 621 47.0 
            หญิง 700 53.0 
อายุ   
            18-25 ป 328 24.8 
            26-35 ป 519 39.3 
            36-45 ป 294 22.3 
            46 ปขึ้นไป 180 13.6 
การศึกษา   
             ตํ่ากวาปริญญาตรี 547 41.4 
           ปรญิญาตรี 646 48.9 
           สูงกวาปริญญาตรี 128 9.7 
อาชีพ   
           ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 304 23.0 
           คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 226 17.1 
           พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน 467 35.4 
           รับจางทั่วไป 161 12.2 
           เกษตรกร ชาวประมง 41 3.1 
           อืน่ๆ อาทิ นิสิต นักศึกษา อาชีพอิสระ 

วางงาน ฯลฯ 
122 9.2 

 


