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ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) 
 

ผลสํารวจเร่ือง : อารมณความรูสึกของคนกรุงเทพฯ ตอกรณีสลายม็อบพันธมิตรฯ 
 

จากปญหาความขัดแยงทางการเมืองของไทยที่ดําเนินมาอยางตอเน่ือง จนกระทั่งเกิดเหตุการณที่ตํารวจ 
ทําการสลายกลุมผูชุมนุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่บรเิวณหนารัฐสภาเมื่อวันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2551 
ซ่ึงรัฐบาลมีกําหนดการแถลงนโยบายตอสภาฯ ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงไดจัดทําโครงการ 
สํารวจเรื่อง “อารมณความรูสึกของคนกรุงเทพฯ ตอกรณีสลายม็อบพันธมิตรฯ”   โดยเก็บขอมูลจากประชาชน 
อายุ 18 ปขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานคร  จํานวน 1,180 คน  เม่ือวันที่ 8 ตุลาคมทีผ่านมา  สรุปผลไดดังน้ี 

 
1. ความคิดเห็นตอการที่ตาํรวจใชแกสนํ้าตาเขาสลายกลุมผูชุมนุมฝายพันธมิตรฯ ที่บริเวณรัฐสภา  

เพื่อเปดทางใหรัฐบาลนายสมชาย วงศสวัสดิ์ ไดแถลงนโยบาย 
 

- เห็นดวย   รอยละ 44.9   
 โดยใหเหตุผลวา   - ตํารวจทําตามหนาที่ 
     - เปนวิธีการที่ใชกันเปนสากล 

  - พันธมิตรชมุนุมยืดเยื้อเกินไป ไมมีจุดยนืที่ชัดเจนวาตองการอะไรกนัแน 
     - การกระทําของพันธมิตรสรางความวุนวาย / สรางความเสียหายตอประเทศชาติ 
     - การเขายึด / ปดลอมสถานที่ราชการเปนการกระทําที่ไมสมควร  
     - ควรใหรฐับาลที่มาจากการเลือกต้ังไดทํางานตามหนาที่ 
     - มองไมเหน็วิธีการอื่นที่เหมาะสมกวานี้ ฯลฯ  
   
- ไมเห็นดวย    รอยละ 55.1 
 โดยใหเหตุผลวา      - เปนการกระทําท่ีรุนแรงเกินกวาเหตุ 
       - ตํารวจไมมีสิทธิทํารายประชาชน 

    - ควรใชวิธีการที่นุมนวลกวาน้ี เชน ใชการเจรจา ฉีดนํ้า หรือเลื่อนการแถลง
นโยบายออกไปกอน 

       - ควรแกปญหาดวยสมองมากกวาใชกําลงั 
       - ทําใหสถานการณความขัดแยงรุนแรงบานปลายมากยิ่งข้ึน 
       - ทําใหภาพลักษณประเทศไทยเสียหาย ฯลฯ 
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2. ความคิดเห็นตอการลาออกจากตําแหนงรองนายกรัฐมนตรี ของ พล.อ.ชวลติ ยงใจยทุธ 
 

- เห็นวาเหมาะสมแลว  รอยละ 64.6  
 โดยใหเหตุผลวา  -  เปนการแสดงความรับผิดชอบ    - รัฐบาลไมใหเกียรติ 
   - ไมสามารถทํางานรวมกับรัฐบาลได - ไมมีอํานาจสั่งการท่ีแทจริง 
   - อยูตอไปก็แกปญหาไมได  - ไมมีทางเลือกอ่ืนท่ีดีกวาน้ีแลว 
   - อายุมากแลว ควรเปดทางใหคนรุนใหม ฯลฯ 
 
- เห็นวาไมเหมาะสม  รอยละ 35.4  
 โดยใหเหตุผลวา - การลาออกไมไดชวยแกปญหา      - ลาออกเร็วเกินไป ยังไมไดเริ่มตนทํางานเลย 
   - เปนการเอาตัวรอด ขาดภาวะผูนํา       - ควรอยูชวยกันแกปญหาไปกอน ฯลฯ 
 

3. ความเชื่อมั่นที่มีตอนายสมชาย วงศสวัสดิ์ ในการปฏิบัติหนาทีน่ายกรัฐมนตรี หลังเกิดเหตุการณ
สลายกลุมผูชุมนุม พบวา 

 
  - เชื่อม่ันมาก   รอยละ 6.6     

- คอนขางเชื่อม่ัน   รอยละ 26.3     
- ไมคอยเชื่อมั่น  รอยละ 40.2                      
- ไมเชื่อม่ันเลย   รอยละ 26.9    

 
4.    ทางออกที่เหมาะสมและเปนไปไดมากที่สุดในการแกปญหาความขัดแยงที่เกิดข้ึนในขณะนี้   

- ใชการเจราจาพูดคุย      รอยละ 28.0  
โดยผูที่ประชาชนเห็นวาเหมาะสมจะเปนคนกลางในการเจรจา ไดแก - ผูบัญชาการกองทัพบก 
          - พล.อ. เปรม ติณสูลานนท 
          - สสร.3 
          - ผูแทนของทั้งสองฝาย ฯลฯ 

- ยุบสภาแลวเลือกตั้งใหม  รอยละ 46.8 
- ทํารัฐประหาร           รอยละ 11.0 
- ยังมองไมเห็นทางออกที่เหมาะสม รอยละ  4.8 
- อ่ืนๆ     รอยละ  9.4 

        เชน - ใชหลักกฎหมายมาตัดสิน  
            - ดําเนินการทางกฎหมายกับผูเกี่ยวของทั้งสองฝาย 
        - ถอยคนละกาวโดยใหรัฐบาลยุติเรื่องการแกรัฐธรรมนูญและพันธมิตรยุติการชุมนุม 
        - จัดตั้งรัฐบาลแหงชาติ 
         - ใหรัฐบาลไดบริหารประเทศไปกอน 
         - ใหพรรคประชาธิปตยมาเปนรัฐบาล  
         - ทําอยางไรก็ไดใหบานเมืองสงบ  ฯลฯ 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (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. การที่ตํารวจใชนํ้าตาเขาสลายกลุมผูชุมนุมฝายพันธมิตรฯ ที่รัฐสภา เพ่ือเปดทางใหรัฐบาลนายสมชาย  
วงศสวัสดิ์ ไดแถลงนโยบาย 

2. ความเห็นตอการลาออกจากตําแหนงรองนายกรัฐมนตรี ของ พล.อ.ชวลติ ยงใจยทุธ                 
3. ความเชื่อม่ันที่ม่ีตอนายสมชาย วงศสวัสดิ์ ในการปฏิบตัิงานตําแหนงนายกรฐัมนตรี หลังเกิดเหตุการณ

ดังกลาว 
4. ทางออกที่เหมาะสมในการแกปญหาความขัดแยงจากเหตุการณที่เกดิขึ้น 
 

ระเบียบวิธีในการสํารวจ  
 การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปจากทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานครและ 

ปริมณฑล ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุมเขตการปกครอง จากนั้น 
สุมถนน แลวจึงสุมประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 1,180 คน 
เปนเพศชายรอยละ 53.2  และเพศหญงิรอยละ 46.8 
 

 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ±3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

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

  
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  8 ตุลาคม 2551 
 

 วันที่เผยแพรผลสํารวจ   :  9 ตุลาคม 2551 
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ตารางขอมูลประชากรศาสตร 
  
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 627 53.2 
            หญิง 553 46.8 
อายุ   
            18-25 ป 272 23.1 
            26-35 ป 353 29.9 
            36-45 ป 318 26.9 
            46 ปขึ้นไป  237 20.1 
การศึกษา   
            ต่ํากวาปริญญาตรี 583 49.4 
            ปริญญาตรี 567 48.1 
            สูงกวาปริญญาตรี 30 2.5 
อาชีพ   
           ขาราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกจิ  220 18.6 
           พนักงาน  ลูกจางบริษัทเอกชน 315 26.7 
           คาขาย  ธุรกิจสวนตัว 235 19.9 
           รับจางทั่วไป 190 16.2 
           พอบาน แมบาน เกษียณอายุ  70 5.9 
           นิสิต / นักศึกษา 133 11.2 
           อ่ืนๆ อาทิ นิสิตนักศึกษา อาชีพอิสระ วางงาน 17 1.5 

รวม 1,180 100 


