
 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) 
 

ผลสํารวจเร่ือง : ความเชื่อมั่นตออนาคตประเทศไทยหลังการชุมนุมเคลื่อนไหวของกลุม นปช. 
 

 จากเหตุการณการชุมนุมเคลื่อนไหวของกลุมแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ (นปช.) ที่ปด
ลอมสถานที่ตางๆ  โดยประกาศจะยกระดับการชุมนุมเพ่ือกดดันใหรัฐบาลและองคมนตรีปฏิบัติตามเงื่อนไขขอ
เรียกรอง ลาสุดไดปดเสนทางการจราจรหลายแหง ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงไดดําเนินการ
สํารวจความคิดเห็นเรื่อง “ความเชื่อมั่นตออนาคตประเทศไทยหลังการชุมนุมเคลื่อนไหวของกลุม นปช.” โดย
เก็บขอมูลจากประชาชนชาวกรุงเทพมหานครทุกสาขาอาชีพ จํานวน 1,097 คน เปนเพศชายรอยละ 33.2  และเพศ
หญิงรอยละ 66.8  เม่ือวันที่ 9 เมษายน ที่ผานมา สรุปผลไดดังน้ี 

        
 1. ความคิดเห็นเก่ียวกับการชุมนุมและการปดลอมสถานที่ตางๆ ของกลุม นปช.  

    - เห็นดวย   รอยละ 17.4 
  - ไมเห็นดวย   รอยละ 82.6 
   

 2. สิ่งที่ประชาชนเปนหวงมากที่สุดจากสถานการณที่เกิดข้ึน คือ 
 
  - ผลกระทบตอเศรษฐกิจและภาพลักษณของประเทศ....................รอยละ 51.4 
  - การเผชิญหนา และการแตกแยกในหมูคนไทยดวยกนั................รอยละ 24.8 

- ผลกระทบตอสถาบันพระมหากษตัริย........................................รอยละ 14.3 
  - การปฏิวัติรัฐประหาร.................................................................รอยละ 3.6 
  - ไมมีสิ่งใดนาเปนหวง.................................................................รอยละ 3.3 
  - อ่ืนๆ อาทิ หวงความปลอดภัยของประชาชนผูเดินทาง  
      และหวงวาจะมีการทําลายทรัพยสินของทางราชการ...................รอยละ 2.6 
 

3. ทางออกที่ประชาชนตองการเห็นมากที่สุดในขณะนี้ คือ   
- ให พ.ต.ท. ทักษิณ เลิกยุงเกี่ยวการเมอืง และกลุม นปช. เลิกการชุมนุม...รอยละ 43.4 
- ยุบสภาแลวเลือกตั้งใหม.........................................................................รอยละ 27.2 
- ใชกําลังตํารวจ ทหาร เขาสลายการชุมนุม...............................................รอยละ 9.4 

 - ใหองคมนตรีและนายกฯ ลาออกตามคําเรียกรองของกลุม นปช...............รอยละ 7.8 
- ปลอยใหมีการชุมนุมตอไป.....................................................................รอยละ 4.1  

 - อ่ืนๆ อาทิ ใหแตละฝายสงผูแทนมาเจรจา และนําเสนอขาวการชมุนุม 
  ใหนอยลง ฯลฯ......................................................................................รอยละ 8.1 
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4.  คะแนนความเชื่อมั่นตออนาคตของประเทศไทยหลังเกิดการชุมนุมเคลือ่นไหวของกลุม นปช. 
พบวา ความเชื่อม่ันศรัทธาตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขมี
คะแนนสูงที่สดุ ขณะที่ความเชื่อม่ันตอรัฐบาล นายอภสิิทธิ์  เวชชาชีวะ ในการนาํพาประเทศใหผานพน               
วิกฤติมีคะแนนต่ําที่สุด ดังน้ี (จากคะแนนเต็ม 10) 

 

  - ความเชื่อม่ันศรัทธาตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริยเปนประมุข .................................................................ไดคะแนน 8.68  

- ความเชื่อม่ันตอการเปนเจาภาพจัดการประชุมผูนําอาเซียนที่พัทยา 
  ใหสําเร็จลุลวงดวยดี...............................................................................ไดคะแนน 6.18 
- ความเชื่อม่ันตอศักยภาพของประเทศไทยในการแขงขันกับประเทศ 
  อ่ืนในภูมิภาคเดียวกัน ..........................................................................ไดคะแนน 5.65 
- ความเชื่อม่ันตอรัฐบาล นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ ในการนําพาประเทศ                                    
ใหผานพนวิกฤต ิ..................................................................................ไดคะแนน 5.28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
  เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ในประเด็นตอไปน้ี 

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการชุมนุมและการปดลอมสถานที่ตางๆ ของ นปช.  
2. เรื่องที่เปนหวงมากที่สุดจากสถานการณที่เกิดขึ้น 
3. ทางออกที่ตองการเห็นมากที่สุดในขณะนี้ 
4. ความเชื่อม่ันตออนาคตของประเทศไทยหลังเกิดการชุมนุมเคลื่อนไหวของกลุม นปช. 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

 การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปจากทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดวยวธิีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุมเขตการปกครอง จากนั้นจึงสุม
ประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ โดยใชทั้งวธิีการลงพื้นที่เก็บขอมูลภาคสนาม และการสุม
หมายเลขโทรศัพทสัมภาษณ ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,097 คน เปนเพศชาย รอยละ 33.2 และเพศหญิง 
รอยละ 66.8 

 
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 4% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 

 วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถาม 

ที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal)   และคําถามปลายเปด  
(Open Form) จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูล 
และประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  9 เมษายน 2552 
 

     วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :  9 เมษายน 2552 
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ตารางที่ 1  ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 364 33.2 
            หญิง 733 66.8 

รวม 1,097 100.0 
อายุ   
            18-25 ป 228 20.8 
            26-35 ป 368 33.5 
            36-45 ป 270 24.6 
            46 ปขึ้นไป  231 21.1 

รวม 1,097 100.0 
การศึกษา   
            ตํ่ากวาปริญญาตรี 426 38.8 
            ปริญญาตรี 618 56.4 
            สูงกวาปริญญาตรี 53 4.8 

รวม 1,097 100.0 
อาชีพ   
           ขาราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  76 6.9 
           พนักงานบริษัทเอกชน 492 44.8 
           คาขาย  ประกอบอาชีพสวนตัว 230 21.0 
           รับจางทั่วไป 100 9.1 
           พอบาน แมบาน เกษียณอายุ 61 5.6 
           อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ วางงาน และนิสิตนักศึกษา 138 12.6 

รวม 1,097 100.0 
 

 


