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ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) 
 

ผลสํารวจเรื่อง : ความเหน็ของประชาชนตอการกระทําและการแสดงออกของกลุมตางๆ  
 

 จากปญหาความขัดแยงทางการเมืองของไทยที่ดําเนนิมาอยางตอเนื่อง และไดทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น   
โดยฝายที่เกี่ยวของไดมีการดาํเนินการและแสดงออกตอเหตุการณทีเ่กดิขึ้นในแนวทางที่แตกตางกนัออกไป   ศูนยวิจยั
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงไดดําเนนิการสาํรวจความคดิเห็นประชาชนตอการกระทําและการแสดงออกของ
กลุมตางๆ เพื่อเปนแนวทางในการพิจารณาหาทางออกของวิกฤตการณความขัดแยงรวมกันอยางเหมาะสม สอดคลองกับ
ความตองการของประชาชน โดยเก็บขอมลูจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปทุกกลุมอาชีพที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร 
จํานวนทั้งสิ้น 1,180 คน เปนเพศชายรอยละ 46.2 และเพศหญิงรอยละ 53.8  เมื่อวันที ่27 พฤศจิกายน 2551 สรุปผลได ดังนี ้
  

1. ความคิดเหน็ของประชาชนตอการกระทําและการแสดงออกของฝายตาง ๆ ในเหตุการณท่ีเกิดขึ้น 
                  เหมาะสม         ไมเหมาะสม        ไมมีความเห็น 
  - การกระทําและการแสดงออกของกลุมพันธมิตรฯ   11.2  69.3   19.5  

- การกระทําและการแสดงออกของรัฐบาล   22.2  46.4  31.4 
- การกระทําและการแสดงออกของประธานรัฐสภา  21.6  29.0  49.4 
- การกระทําและการแสดงออกของพรรคประชาธิปตย 23.7  37.7  38.6 
- การกระทําและการแสดงออกของทหาร   42.6  26.7  30.7 
- การกระทําและการแสดงออกของตํารวจ   37.3  35.6  27.1 
- การกระทําและการแสดงออกของสื่อมวลชน  40.9  32.2  26.9 
- การกระทําและการแสดงออกของกลุมแนวรวม นปช. 18.6  48.8  32.6 
- การกระทําและการแสดงออกของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวตัร 17.2  48.7  34.1 

 
 โดยใหเหตุผลของการกระทาํที่ไมเหมาะสมของฝายตางๆ ดังนี้ (เปนคาํถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 

- การกระทําและแสดงออกของกลุมพันธมิตรฯ   
   เห็นวาไมเหมาะสม รอยละ 69.3 
    โดยใหเหตุผลวา  กอใหเกดิความวุนวาย รุนแรงเกนิเหตุ สรางความเดือดรอน  

เกิดการบาดเจบ็และเสียชีวิต  ไมเคารพกฎหมาย  ยึดสถานที่สําคัญทําใหเกิดความเสยีหาย 
แกสวนรวม 
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- การกระทําและแสดงออกของรัฐบาล 

   เห็นวาไมเหมาะสม รอยละ 46.4 
โดยใหเหตุผลวา ละเลยและวางเฉยไมจริงจังในการแกปญหา  ไมรับผิดชอบตอเหตกุารณ 
ที่เกิดขึ้น  เปนตนเหตุของความรุนแรง  ยึดผลประโยชนและรักษาผลประโยชนของตน   
ควรลาออกเพือ่ใหบานเมืองสงบ 

 
- การกระทําและแสดงออกของประธานรัฐสภา (นายชัย ชิดชอบ) 

   เห็นวาไมเหมาะสม รอยละ 29.0 
    โดยใหเหตุผลวา  ไมเปนกลาง  ควบคุมการประชุมไมได  ใชคําพูดไมเหมาะสม 
    

- การกระทําและแสดงออกของพรรคประชาธิปตย 
   เห็นวาไมเหมาะสม รอยละ 37.7 
    โดยใหเหตุผลวา  ไมเปนกลาง  เอนเอียงเขาขางพันธมิตร  อยากเปนรัฐบาล  ไมกลา 
    แสดงออกใหชัดเจน  ไมมีบทบาท  ไมชวยแกปญหาอยางจริงจัง 
    

- การกระทําและแสดงออกของทหาร 
   เห็นวาไมเหมาะสม รอยละ 26.7 
 โดยใหเหตุผลวา  ไมเด็ดขาด  เพิกเฉย ไมดําเนินการใดๆ เพื่อปองกันเหตุรุนแรง เชน เขา

ไปตรึงกําลังในสนามบินเพือ่ปองกันการบุกยึด และตรวจคนอาวุธของผูชุมนุม เปนตน 
    

- การกระทําและแสดงออกของตํารวจ 
   เห็นวาไมเหมาะสม รอยละ 35.6 
    โดยใหเหตุผลวา  ทําการเกนิกวาเหตุ  ใชความรุนแรง  ทาํตามคําสั่งรัฐบาลมากเกินไป 
    

- การกระทําและแสดงออกของสื่อมวลชน 
   เห็นวาไมเหมาะสม รอยละ 32.2 
    โดยใหเหตุผลวา  เสนอขาวไมเปนกลาง เสนอขาวใหเกดิการทะเลาะแตกแยก  

เสนอขาวไมครบถวน 
    

- การกระทําและแสดงออกของกลุมแนวรวม นปช. 
   เห็นวาไมเหมาะสม รอยละ 48.8 
    โดยใหเหตุผลวา  ไมควรออกมาประกาศสงคราม กอเหตปุะทะ ปลุกระดม ทําใหเกิดเหต ุ
 ความรุนแรงมากขึ้น  และทําเพื่อปกปองผลประโยชนของพวกพองโดยไมคิดถึง

ประเทศชาติสวนรวม 
    

 



 3

- การกระทําและแสดงออกของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
   เห็นวาไมเหมาะสม รอยละ 48.7 
 โดยใหเหตุผลวา  ไมยอมรับความผิดแลวกลับมาสูคดีตามกระบวนการของกฎหมาย   

ยุยงปลุกกระแสความขัดแยง ไมหยดุใหขาวหรือใหสัมภาษณในทางเสยีหายแกประเทศ   
ไมยอมวางมือทางการเมือง 

    
2. ความเชื่อม่ันของประชาชนตอสถานการณในประเทศในขณะนี้ (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) พบวา 

  -  ความเชื่อม่ันดานความปลอดภัยในการใชชีวิต   ไดคะแนน  4.31  
  -  ความเชื่อมัน่ในการแกปญหาดวยกระบวนการทางกฎหมาย ไดคะแนน  3.58 
  -  ความเชื่อมัน่ในความรัก ความสามัคคีของคนในชาต ิ  ไดคะแนน  3.50 
  -  ความเชื่อมัน่ในความสามารถรับมือกับวิกฤตเศรษฐกจิโลก ไดคะแนน  3.24 
  -  ความเชื่อมัน่ในความสามารถยุติปญหาความขัดแยงไดดวยสันตวิิธี ไดคะแนน  3.17 
  -  ความเชื่อมัน่ศรัทธาในระบบการเมืองไทย   ไดคะแนน  2.82 
 

3. ทางออกที่เหมาะสมมากที่สุดในการแกปญหาความขดัแยงท่ีเกิดขึน้ในขณะนี้   
 ใหแตละฝายสงผูแทนมาเจรจากัน   รอยละ  39.2 
 ยุบสภา      รอยละ 24.3 
 ใชกําลังตํารวจ ทหารเขาสลายการชุมนุม  รอยละ 16.1 
 จัดตั้งรัฐบาลประชาภวิัฒน   รอยละ 12.3 
 ทหารทํารัฐประหาร    รอยละ 7.2 
 ปลอยใหกลุมผูชุมนุมดําเนนิกิจกรรมตอไป รอยละ 0.9 

 

4. ผลกระทบท่ีประชาชนไดรับจากเหตุการณท่ีเกิดขึ้นในขณะนี้   
ไดรับผลกระทบ  รอยละ 72.2 

โดยผลกระทบที่ไดรับ คือ - การจราจรติดขัด  เดินทางไมสะดวก  
- โรงเรียนบุตรหลานตองหยุดการเรยีนการสอน   
- ลูกคายกเลิกการสั่งซื้อสินคา ยอดขายตก รายไดตก กลัวตกงาน   
- เกิดความเครยีด 
- เกิดความแตกแยกในครอบครัวและกลุมเพื่อน ฯลฯ 

ไมไดรับผลกระทบ รอยละ 27.8 
 
 

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 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครในประเด็นตอไปนี้  

1. ความคิดเหน็ตอการกระทําและการแสดงออกของฝายตางๆ ในเหตกุารณความขัดแยงที่เกิดขึ้น  
2. ความเชื่อมั่นตอสถานการณภายในประเทศ    
3. ทางออกที่เหมาะสมในการแกปญหาความขัดแยงจากเหตุการณที่เกิดขึน้ 
4. ผลกระทบที่ไดรับจากเหตุการณที่เกิดขึน้             

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 
 การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปจากทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

       ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุมเขตการปกครอง จากนั้น 
       สุมถนน แลวจึงสุมประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,180 คน  

        เปนเพศชาย  รอยละ 46.2  และเพศหญิง รอยละ 53.8 
 
  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
  ในการประมาณการขนาดตวัอยางมีความคลาดเคลื่อน ± 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 

วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
  ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถาม 
ที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคําถามปลายเปด  
(Open Form) จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูล 
และประมวลผล 
 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :    27 พฤศจิกายน 2551  
 

             วันท่ีเผยแพรผลการสํารวจ   :    28 พฤศจิกายน 2551 
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ตาราง ขอมูลประชากรศาสตร 

 
 จํานวน รอยละ 

เพศ :   
            ชาย 545 46.2 
            หญิง 635 53.8 
อายุ   
            18-25 ป 372 31.5 
            26-35 ป 433 36.7 
            36-45 ป 230 19.5 
            46 ปขึ้นไป 145 12.3 
การศึกษา   
           ต่ํากวาปริญญาตรี 455 38.5 
           ปริญญาตรี 622 52.8 
           สูงกวาปริญญาตรี 103 8.7 
อาชีพ   
           ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ 58 4.9 
           พนักงาน/ลูกจางบริษทัเอกชน 357 30.3 
           คาขาย/ธุรกิจสวนตวั 310 26.3 
           รับจางทั่วไป 200 16.9 
           พอบาน แมบาน เกษยีณอาย ุ 25 2.1 
           นิสิต นักศึกษา 182 15.5 
           อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ  วางงาน 48 4.0 

รวม 1,180 100.0 
   
 
 
 
 


