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 ผลสํารวจกรุงเทพโพลล  :   ประชาชนคิดอยางไรกับการนัดชุมนุมของกลุมพันธมิตร 
 

    ดวยวันที่ 28 มีนาคมที่จะถึงน้ี จะมีการนัดชุมนุมของกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ศูนยวิจัย
กรุงเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเรื่อง “ประชาชนคิดอยางไร
กับการนัดชุมนุมของกลุมพันธมิตร”  โดยเก็บขอมูลจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปในเขตกรงุเทพมหานคร  
จํานวนทั้งสิ้น 1,214 คน เม่ือวันที่ 15 -17 มีนาคมที่ผานมา  สรุปผลไดดังน้ี 
   

1. ความรูสึกตอสถานการณทางการเมอืงของประเทศไทยในปจจุบัน  
เห็นวานาเปนหวง     รอยละ 84.7  (โดยแบงเปน นาเปนหวงมาก รอยละ 43.2  คอนขางนาเปนหวง รอยละ 41.5) 

     เห็นวาไมนาเปนหวง  รอยละ 15.3   (โดยแบงเปน ไมนาเปนหวงเลย รอยละ 5.3   ไมคอยนาเปนหวง รอยละ 10.0) 
 
2. ความสนใจติดตามขาวสารการนัดชุมนุมของกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เพ่ือเคลื่อนไหว 
    ทางการเมอืง ในวันศกุรที่ 28 มีนาคมนี้ 
 สนใจติดตามขาว  รอยละ 42.3 
 ไมสนใจติดตามขาว  รอยละ 33.4 
 ไมทราบขาวนี้  รอยละ 24.3 

 
3. ความเห็นตอการนัดชุมนุมครั้งนี ้
 เห็นดวย  รอยละ 25.9 
   (เพราะ ชวยสอดสองและตรวจสอบการทํางานของรฐับาล ไดรูขอเท็จจรงิของปญหาตาง ๆ) 
 ไมเห็นดวย  รอยละ 57.4 
   (เพราะ สรางความวุนวาย ทําใหเกิดความแตกแยก ควรใหรัฐบาลทํางานนานกวานี้กอน)  
 ไมแสดงความเห็น รอยละ 16.7 
 
4. ความคิดในการไปรวมชุมนุมกับกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 
 ไปรวมชุมนุม  รอยละ 5.1 
 ไมไปรวมชุมนุม  รอยละ 80.8 
 ไมแนใจ   รอยละ 14.1 



 2

5. ประชาชนเชื่อวาสาเหตุหลักของการนัดชุมนุมของกลุมพันธมติรฯ ในครั้งนี้ เกิดจาก    
    (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 

  ความไมพอใจการดําเนินงานของรฐับาลในชวงที่ผานมา  รอยละ 20.5 
  ความไมพอใจการเดินทางกลับประเทศของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รอยละ 19.5 
  การแยงชิงผลประโยชนและตอบโตทางการเมือง   รอยละ 15.5 
  การสรางสถานการณ กอกวนทางการเมือง    รอยละ 6.3 
  ไมทราบ/ไมแสดงความเห็น     รอยละ 38.2 
 

6. ผูที่ไดรับประโยชนมากที่สุดจากการเคลื่อนไหวและนัดชุมนุมในครั้งนี้  
     (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 

ฝายพันธมิตร แกนนํา และผูชุมนุม  รอยละ 30.2 
ประชาชนและประเทศชาติ  รอยละ 21.9 
พรรคประชาธิปตย   รอยละ 3.0 
ผูที่เสียผลประโยชนทางการเมือง  รอยละ 1.4 
รัฐบาล     รอยละ 1.2 
ไมมีใครไดประโยชน   รอยละ 6.1 
ไมทราบ ไมมคีวามเห็น   รอยละ 36.2 

  
  7. ส่ิงที่อยากฝากถงึกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 

ยังไมควรมีการชุมนุม เพราะประเทศชาติเสียหาย   รอยละ 41.7 
ใหเจรจาอยางประนีประนอม สมานฉันท    รอยละ 13.4 
ใหชุมนุมโดยสงบ อยาใชความรุนแรง    รอยละ 12.1 
เปนกําลังใจให ชุมนุมตอไปเพื่อประชาธิปไตย   รอยละ 9.3 
ไมมีอะไรจะฝาก       รอยละ 5.1 
ไมทราบ ไมมคีวามเห็น      รอยละ 18.4 

   
8. ส่ิงที่รัฐบาลควรปฏิบัติตอเรื่องนี ้ (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 ติดตามสถานการณ และปฏิบัติตอผูชุมนุมอยางถูกตองเปนธรรม รอยละ 38.3 

รับฟงขอมูลจากการชุมนุมแลวนําไปปรับปรุงการทํางาน  รอยละ 13.2 
 ใชมาตรการที่เขมงวด เพื่อควบคุมการนัดชมุนุม   รอยละ 12.8 
 หาทางเจรจาตกลงกันโดยสันติวิธี      รอยละ 6.5 
 ใหอิสระในการชุมนุมตามวิถีทางประชาธิปไตย   รอยละ 4.4 
 ไมทราบ ไมมคีวามเห็น      รอยละ 24.8 
 
 
 
 ศูนยวิจัยกรงุเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ   โทร. 02-350-3500 ตอ 1776 
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รายละเอียดในการสํารวจ 

 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 
 เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครในประเด็นตอไปนี้  

1. ความรูสึกตอสถานการณทางการเมืองของประเทศไทยในปจจุบัน 
2. ความสนใจติดตามขาวสารการนัดชุมนุมของกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและองคกรเครอืขายภาค

ประชาชน เพื่อเคล่ือนไหวทางการเมือง ในวันศุกรที่ 28 มนีาคมนี ้
3. ความเห็นตอการเคลื่อนไหวและนัดชุมนุมดังกลาว 
4. แนวโนมในการไปรวมชุมนุมกับกลุมพันธมิตรฯ  
5. ความเห็นตอสาเหตุหลักของการเคลื่อนไหวและนัดชุมนุมครั้งนี ้
6. ผูที่ไดรับประโยชนมากที่สุดจากการเคลื่อนไหวและนัดชุมนุมครั้งนี ้
7. สิ่งที่อยากฝากถึงกลุมพันธมติรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 
8. ทาทีรัฐบาลควรปฏิบัติตอเรื่องนี ้
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
การสํารวจใชวิธีสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุมเขตการปกครองจํานวน 30 เขต

จาก 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ทั้งเขตชั้นใน เขตชัน้กลาง และเขตชั้นนอก ไดแก คลองเตย คันนายาว ดอนเมือง ดินแดง 
ตลิ่งชัน บางกอกนอย บางกะป บางขุนเทียน บางเขน บางแค บางซือ่ บางนา บางบอน บางพลัด บางรัก บึงกุม ปทุมวัน 
ประเวศ ปอมปราบฯ พญาไท พระนคร มนีบุรี ราชเทวี ลาดกระบัง ลาดพราว วัฒนา สวนหลวง สะพานสูง สาทร หลักสี่                 
จากนั้นสุมถนน และประชากรเปาหมายอายุ 18 ปขึ้นไป ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,214  คน เปนเพศชายรอยละ 46.4  และ 
เพศหญิงรอยละ 53.6 
 
  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีความคลาดเคลื่อน ± 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 

วิธีเกบ็รวบรวมขอมูล 
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถามสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได  
 
ระยะเวลาในการเก็บขอมลู   :       15-17 มีนาคม 2551 

 
             วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :        20 มีนาคม 2551 
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ตาราง ขอมูลประชากรศาสตร 

 
 จํานวน รอยละ 

เพศ :   
            ชาย 563 46.4 
            หญิง 651 53.6 
อายุ   
            18-25 ป 393 32.4 
            26-35 ป 351 28.9 
            36-45 ป 259 21.3 
            46 ปขึ้นไป 211 17.4 
การศึกษา   
             ตํ่ากวาปริญญาตรี 492 40.5 
           ปรญิญาตรี 626 51.6 
           สูงกวาปริญญาตรี 96 7.9 
อาชีพ   
           ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 123 10.1 
           พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน 377 31.1 
           คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 247 20.3 
           รับจางทั่วไป 180 14.8 
           นิสิต นักศึกษา 212 17.5 
           อืน่ ๆ เชน พอบานแมบาน เกษียณอายุ 75 6.2 

   


