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ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) 
 

ผลสํารวจเร่ือง : ความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ ตอสถานการณการเมืองในปจจุบัน 
 

จากปญหาความขัดแยงทางการเมืองของไทยที่ดําเนินมาระยะหนึ่ง และจนถึงขณะนี้ยังไมมีขอสรุปในการยุติ
ปญหาที่ชัดเจนเปนที่ยอมรับรวมกัน ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงไดจัดทําโครงการสํารวจเรื่อง  
“ความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ ตอสถานการณการเมืองในปจจุบัน” โดยเก็บขอมูลจากประชาชนอายุ 18 ป 
ขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานคร  จํานวน 1,042 คน  เม่ือวันที่ 4 กันยายนที่ผานมา  สรุปผลไดดังน้ี 
 

1. ความคิดเห็นตอการที่รัฐบาลประกาศใชพระราชกําหนดบริหารราชการแผนดินในสถานการณ
ฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 2 กันยายน ที่ผานมา พบวา  

- เห็นดวย  รอยละ 49.8 
- ไมเห็นดวย  รอยละ 50.2 
  

2. ความคิดเห็นตอการแสดงจุดยืนของ พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา ผบ.ทบ. ในฐานะหัวหนา
คณะทํางานแกไขสถานการณฉุกเฉนิ ในการปฎิบัติตาม พรก.ฉุกเฉินเฉพาะที่จําเปน โดยเนน 
การเจรจา และปองกันมิใหประชาชนปะทะกัน 

- เห็นดวย  รอยละ 83.8 
- ไมเห็นดวย  รอยละ 16.2 

 
3. ความคิดเห็นตอการที่ สส. พรรคพลังประชาชนออกแถลงการณให ผบ.ทบ. ปฎิบัติตาม พรก.

ฉุกเฉินอยางเครงครัด โดยเฉพาะการหามชุมนุมเกิน 5 คน และใหมีการเซน็เซอรสื่อ 
- เห็นดวย  รอยละ 41.7 
- ไมเห็นดวย  รอยละ 58.3 

 
4. การตัดสินใจแกปญหาทางการเมืองของนายกรัฐมนตรี ที่ประชาชนตองการ 

- ลาออก       รอยละ 35.6 
- บริหารประเทศตอไป      รอยละ 31.4 
- ยุบสภา       รอยละ 26.8 
- อ่ืนๆ เชน ให ครม.ลาออก  ใหสูถึงที่สุด และใหเลิกเลนการเมือง    รอยละ 6.2 
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5. ความคิดเห็นตอการนําเสนอขาวของสื่อมวลชนไทยเกี่ยวกับสถานการณการเมืองที่เกิดข้ึน ไดแก 

 
5.1 สื่อโทรทัศน 

- เห็นวานําเสนอขาวไดเหมาะสมเปนกลางดีแลว รอยละ 63.3 
- เห็นวานําเสนอขาวเขาขางรัฐบาลมากเกินไป  รอยละ 22.4  
- เห็นวานําเสนอขาวเขาขางฝายพันธมิตรฯ มากเกินไป รอยละ 14.3 
 

5.2 หนังสือพิมพ 
- เห็นวานําเสนอขาวไดเหมาะสมเปนกลางดีแลว รอยละ 64.5 
- เห็นวานําเสนอขาวเขาขางรัฐบาลมากเกินไป  รอยละ 15.0 
- เห็นวานําเสนอขาวเขาขางฝายพันธมิตรฯ มากเกินไป รอยละ 20.5 
 

5.3 วิทย ุ
- เห็นวานําเสนอขาวไดเหมาะสมเปนกลางดีแลว รอยละ 64.5 
- เห็นวานําเสนอขาวเขาขางรัฐบาลมากเกินไป  รอยละ 19.4 
- เห็นวานําเสนอขาวเขาขางฝายพันธมิตรฯ มากเกินไป รอยละ 16.1 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1770-6 
E-mail: research@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 
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รายละเอียดในการสํารวจ 

 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครในประเด็นตอไปน้ี  

1. การประกาศใชพระราชกาํหนดบริหารราชการแผนดินในสถานการณฉุกเฉิน 
2. การแสดงจุดยืนของ พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา ผบ.ทบ. ในฐานะหวัหนาคณะทํางานแกไขสถานการณฉุกเฉนิ         
    ในการปฎิบัตติาม พรก.ฉุกเฉินเฉพาะที่จําเปน โดยเนนการเจรจา และปองกันมิใหประชาชนปะทะกัน 
3. การที่ สส. พรรคพลงัประชาชนออกแถลงการณให ผบ.ทบ. ปฎิบตัิตาม พรก.ฉกุเฉินอยางเครงครัด 
4. แนวทางการตัดสินใจแกปญหาของนายกรัฐมนตรทีีต่องการ 
5. การนําเสนอขาวของสื่อมวลชน 
 

ระเบียบวิธีในการสํารวจ  
การสํารวจใชวิธีสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุมเขตการ 

ปกครองจํานวน 25 เขต จาก 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ทั้งเขตชัน้ใน  เขตชั้นกลาง  และเขตชั้นนอก  ไดแก 
คลองเตย คลองสาน คลองสามวา ดอนเมือง ดินแดง บางกะป บางเขน บางนา บางรัก บึงกุม ปทุมวัน ประเวศ  
ปอมปราบ พญาไท พระโขนง มีนบุรี ราชเทวี ลาดพราว วังทองหลาง สวนหลวง สัมพันธวงศ สาทร สายไหม  
หลักสี่ และหวยขวาง  จากนั้นสุมถนน และประชากรเปาหมายอายุ 18 ปขึ้นไป ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,042 คน  
เปนเพศชาย รอยละ 52.5 และเพศหญิง รอยละ 47.5 

 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 4% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปน 
แบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และ 
คําถามปลายเปด (Open Form)    จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความ 
ถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

  
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  4 กันยายน 2551 
 

 วันที่เผยแพรผลสํารวจ   :  5 กันยายน 2551 
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ตารางขอมูลประชากรศาสตร 

  
 

 
 
 
 
 

 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 547 52.5 
            หญิง 495 47.5 
อายุ   
            18-25 ป 255 24.5 
            26-35 ป 362 34.7 
            36-45 ป 249 23.9 
            46 ปขึ้นไป  176 16.9 
การศึกษา   
            ต่ํากวาปริญญาตรี 455 43.7 
            ปริญญาตรี 519 49.8 
            สูงกวาปริญญาตรี 68 6.5 
อาชีพ   
           ขาราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกจิ  114 10.9 
           พนักงาน  ลูกจางบริษัทเอกชน 392 37.6 
           คาขาย  ธุรกิจสวนตัว 267 25.6 
           รับจางทั่วไป 132 12.7 
           พอบาน แมบาน เกษียณอายุ  35 3.4 
           อ่ืนๆ อาทิ นิสิตนักศึกษา อาชีพอิสระ วางงาน 102 9.8 

รวม 1,042 100.0 


