
    
 
 

ผลสํารวจกรุงเทพโพลล  :  ความคิดเห็นของประชาชนตอการชุมนุมทางการเมือง 
                                                     และการนิรโทษกรรม 

สืบเนื่องจากการที่ตุลาการรฐัธรรมนูญมีคาํวินิจฉัยใหยบุพรรคไทยรกัไทย และเพกิถอนสิทธิเลอืกตั้ง
กรรมการบริหารพรรคเปนเวลา 5 ป เปนผลใหกลุมผูสนับสนุนและแกนนําพรรคไทยรักไทยเดมิรวมถึงกลุมอ่ืนๆ ได
รวมตวัเปนแนวรวมประชาธิปไตยขับไลเผด็จการ (นปก.) เพ่ือชุมนุมเรียกรองใหคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ 
(คมช.) ลาออก โดยมีการชุมนุมและเคลือ่นไหวอยางตอเน่ืองในชวงที่ผานมา สงผลใหเกิดกระแสความวติกกังวลขึ้น
ในสังคมวาจะเปนสาเหตใุหเกิดเหตุการณลุกลามบานปลายได ทั้งมีกระแสเรื่องการออกกฎหมายนิรโทษกรรมแกผูถูก
ตัดสิทธทิางการเมืองจนเปนที่สนใจของประชาชนในวงกวาง ศูนยวจัิยกรุงเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลยั
กรุงเทพจึงไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนตอการชุมนุมทางการเมืองและการนิร
โทษกรรม” โดยเก็บขอมูลจากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรงุเทพมหานคร และปริมณฑล จํานวน 967 คน เม่ือ
วันที่ 18-20 มิถุนายน 2550 สรุปผลไดดังน้ี 

 

 1. ความเห็นตอการติดตามและรบัทราบขาวสารบานเมืองที่อยูในความสนใจ ณ ขณะน้ี พบวา 
                (เปนคําถามปลายเปด) 
      - ติดตามขาวสารการชุมนุมทางการเมือง.....................................รอยละ 54.8 
     - ติดตามขาวอ่ืนๆ อาทิ สังคม เศรษฐกิจ บันเทิง กีฬา.........................รอยละ 13.5 
         - ติดตามขาวการยึดทรพัยและการกลับเมืองไทยของอดีตนายกฯ........รอยละ 13.0 
     - ติดตามขาวความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต........................รอยละ 9.2 
     - ติดตามขาวการยุบพรรคและการตัดสิทธิทางการเมือง.......................รอยละ 4.0 
     - ติดตามขาวการรางรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง.................................รอยละ 3.9 
 
  

    - ไมสนใจติดตามขาวใดๆเลย.............................................................รอยละ 1.6 

 เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของกลุมตวัอยางตอการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองและการชุมนุมทาง
การเมืองที่ปรากฏเปนขาวในปจจุบัน โดยแยกเปนประเด็นตางๆ ดังน้ี 

1.1 ความเห็นและความเขาใจตอวัตถุประสงคของการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของกลุม
แนวรวมประชาธิปไตยขบัไลเผด็จการ (นปก.) 

   - เพื่อรักษาผลประโยชนทางการเมืองของกลุมหรือคณะบุคคล.....รอยละ 57.5 
   - เพ่ือเรียกรองประชาธิปไตยตอประชาชนสวนรวม..............................รอยละ 23.3 
   - ไมแนใจ...........................................................................................รอยละ 19.2 
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1.2 ความคิดเห็นตอประเดน็วาใครคือผูไดรับประโยชนมากที่สุดจากการชุมนุมของกลุมแนว
รวมประชาธิปไตยขับไลเผด็จการ (นปก.) (เปนคําถามปลายเปด) 

   - ไมแนใจวาใครคือผูไดรับประโยชน............รอยละ 24.8 
   - นักการเมืองผูเสียผลประโยชน........................รอยละ 23.9 
   - พ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตร....................................รอยละ 20.5 
   - ประชาชน.......................................................รอยละ 14.9 
   - แกนนําผูชุมนุมและผูเขาชมุนุม.......................รอยละ 10.7 
   - อ่ืนๆ ไดแก คมช. รัฐบาล คนจน และตํารวจ.....รอยละ 4.0 
   - ไมมีใครไดประโยชน.......................................รอยละ 1.2 
 

1.3 ความเห็นตอแนวทางทีอ่ยากใหกลุมแนวรวมประชาธิปไตยขับไลเผด็จการนําไปดําเนินการ 
   - สงตวัแทนเจรจากับรัฐบาลเพื่อหาขอยุติและสลายการชุมนุม......รอยละ 65.0 
   - ชุมนุมอยางสงบและตอเน่ือง..............................................................รอยละ 20.4 
   - อ่ืนๆ อาทิ ควรรอรัฐธรรมนูญฉบับใหมและใหมีการเลือกตั้งกอน..........รอยละ 14.6 
 

2. เมื่อถามความเห็นตอการอนุญาตใหอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร สามารถสื่อสารกับผู
ชุมนุมไดโดยตรง อาทิ ผานระบบวดีิโอคอนเฟอรเรนซ โดยไมควรมีการปดก้ัน พบวา 

       - เห็นดวย..........................รอยละ 53.9 
   เพราะ เปนสทิธิที่พึงกระทาํได, ไมควรปดกั้นการรับขาวสารของประชาชน 

- ไมเห็นดวย........................รอยละ 46.1 
 เพราะ อาจเกิดความวุนวาย สับสน 

        โดยกลุมที่ระบุวาไมเห็นดวยจํานวนรอยละ 46.1 เห็นวา  
    - ไมควรอนุญาตใหมีการสื่อสารโดยตรงกับผูชุมนุมเลย...............รอยละ 23.5 
    - ใหสื่อสารกับผูชุมนุมไดแตตองผานการตรวจสอบจากรัฐบาลกอน......รอยละ 20.2 
    - อ่ืนๆ อาทิ ควรมีการควบคุมโดยใหเผยแพรไดเฉพาะสื่อบางประเภท,  

  ควรอนุญาตหลังจากมีการเลือกตั้งไปแลว.........................................รอยละ 2.4 
 
3. ความเห็นตอการปดก้ันสื่อชนดิอ่ืนๆ อาทิ Website Hi-Taksin หรือ Youtube ที่มีคําปราศรัยและ 

เทปคําปราศรัย ของอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวัตร  
      - ไมควรปดก้ันแตใหผานการตรวจสอบเนื้อหาจากรัฐบาลกอน......รอยละ 41.7 
     - ไมควรมีการปดกั้นเลย........................................................................รอยละ 32.6 
     - ควรใหมีการปดกั้นตอไป.....................................................................รอยละ 18.0 
     - ไมแนใจ..............................................................................................รอยละ 7.7 
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4. ความเห็นตอการออกกฎหมายนิรโทษกรรมแกผูถูกตัดสิทธิทางการเมือง ใหไดรับการคืนสิทธิและ

สามารถดําเนินกิจกรรมทางการเมืองไดตามเดิม  
           - เห็นดวย..........................รอยละ 38.7 

เพราะ เชื่อวาผูถูกตัดสิทธิบางคนไมไดกระทําผิดและเปนผูมีความรูความสามารถ 
       - ไมเห็นดวย.....................รอยละ 61.3 
   เพราะ ศาลมคีําตัดสินไปแลวตองใหความเคารพคําตัดสินของศาล, เห็นวากระทําผิดจริง  
   และตองการใหเปนบรรทดัฐานของสังคม 
 
5. ความเห็นตอการที่กลุมผูสนับสนุนพรรคไทยรักไทยดําเนินการลารายชื่อประชาชน เพื่อยื่นถวาย 

ฎีกากรณีคดียุบพรรค พบวา 
      - เห็นดวย..........................รอยละ 30.6 

เพราะ เปนสทิธิที่พึงกระทาํได 
           - ไมเห็นดวย.....................รอยละ 69.4 
   เพราะ เปนการกระทําที่ไมสมควรและไมเหมาะสมอยางยิ่ง, ศาลมีคําตัดสินไปแลว 

               และไมเชื่อม่ันในที่มาของรายชื่อ 
 
6. ความเห็นตอการเดินทางกลับประเทศไทยของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เพื่อชี้แจงตอศาลในคดีซกุหุน 

และอายัดทรพัย 
      - เห็นดวย..........................รอยละ 71.4 

เพราะ เพ่ือเปดโอกาสใหชี้แจงและพิสูจนตัวเอง 
         - ไมเห็นดวย........................รอยละ 28.6 
   เพราะ เหตุการณยังไมสงบอาจกอใหเกิดความวุนวายในบานเมืองเพ่ิมขึ้น 

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

  
ศูนยวิจัยกรงุเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ   โทร. 02-350-3500 ตอ 1776 
E-mail: research@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 
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รายละเอียดในการสํารวจ 

 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 

เพ่ือสะทอนขอมูลความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกบัการชุมนุมทางการเมืองและความเห็นตอการนิรโทษกรรม
แกนักการเมืองใหสาธารณชนและหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 
 การสํารวจใชวิธีสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุมเขตการปกครองจํานวน 27 
เขต จาก 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ทั้งเขตชั้นใน เขตชั้นกลาง และเขตชั้นนอก ไดแก เขตคลองเตย คลองสาน ดุสิต 
ทววีัฒนา บางกอกนอย บางกะป บางเขน บางคอแหลม บางซื่อ บางนา บางพลัด บางรัก บึงกุม ปทุมวัน ประเวศ พญาไท 
ภาษีเจริญ มีนบุรี ราชเทว ี ราษฎรบูรณะ วังทองหลาง สวนหลวง สัมพันธวงศ สาทร สายไหม หนองจอก หลักสี่ และ
ปริมณฑล 3 จังหวัด ไดแก นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ จากนั้นสุมถนน และประชากรเปาหมายที่มีอายุ 18 ปขึ้น
ไป ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 967 คน เปนเพศชายรอยละ 54.2 และเพศหญิงรอยละ 45.8 
 
  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีความคลาดเคลื่อน ± 5% ที่ระดบัความเชื่อม่ัน 95% 

 
วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถามสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได  
 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :       18-20 มิถุนายน 2550 

             
 วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :       21 มิถุนายน 2550 
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ตาราง ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ :   
            ชาย 524 54.2 
            หญิง 443 45.8 
อายุ   
            18-25 ป 372 38.5 
            26-35 ป 284 29.4 
            36-45 ป 181 18.7 
            46 ปขึ้นไป 130 13.4 
การศึกษา   
             ต่ํากวาปริญญาตรี 393 40.6 
           ปริญญาตรี 491 50.8 
           สูงกวาปริญญาตรี 83 8.6 
อาชีพ   
           ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 110 11.4 
           พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน 296 30.6 
           คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 194 20.1 
           รับจางทั่วไป 105 10.8 
           พอบาน แมบาน เกษียณอายุ 39 4.0 
           อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ เกษตรกร  
                  นิสิตนักศึกษา ฯลฯ 

223 23.1 
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