
  

   
 
 
 

ผลสํารวจเรื่อง 
ความคิดเหน็ของประชาชนเรื่องการออก พ.ร.บ. นิรโทษกรรมแกผูชุมนุมทางการเมือง 

 
  จากการที่พรรคภูมิใจไทยไดยื่นเสนอราง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมแกผูกระทําผิดเนื่องในการชุมนุมทางการเมือง
ระหวางวันที่ 26 พ.ค.- 3 ธ.ค. 51 และวันที่ 26 มี.ค.-1 เม.ย. 52   โดยประธานรัฐสภาไดบรรจุเร่ืองดังกลาวเขาสูวาระ
การประชุมเม่ือวันที่ 20 สิงหาคม ที่ผานมา กอใหเกิดกระแสวิพากษวิจารณในวงกวางโดยมีทั้งฝายที่เห็นดวยและไม
เห็นดวย  ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนใน
เรื่องดังกลาวขึ้น โดยเก็บขอมูลจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร จํานวน 1,206 คน เปน
เพศชายรอยละ 49.4 และเพศหญิงรอยละ 50.6 เม่ือวันที่ 20 สิงหาคม 2552 สรุปผลไดดังน้ี 

 
1. ความคิดเห็นหากจะมีการออก พ.ร.บ.นิรโทษกรรมแกผูกระทําความผิดเน่ืองในการชุมนุมทาง

การเมืองระหวางวันที่ 26 พ.ค.- 3 ธ.ค. 51 และวันที่ 26 มี.ค.-1 เม.ย. 52   พบวา 
 

  - เห็นดวย  รอยละ 33.4 
 (โดยใหเหตุผลวา  เพ่ือสรางความสมานฉันท ทําใหบานเมืองสงบสุข ใหความยุติธรรมกับผูกระทําผิดทุก
ฝายโดยไมเลือกปฏิบัติ คนไทยดวยกันควรอภัยใหกัน และอยากใหมาเริ่มตนนับหน่ึงกันใหม) 

   
  - ไมเห็นดวย  รอยละ 66.6 
 (โดยใหเหตุผลวา ไมควรมีใครอยูเหนือกฎหมาย คนทําผิดจะไดใจและทําผิดตอไปอีก เปนการชวยเหลือ
คนบางกลุมที่สรางความเดือดรอนเสียหายแกสวนรวม เสียภาพลักษณประเทศทําใหประเทศไทยไม
นาเชื่อถือในสายตาตางชาติ จะเปนประเด็นใหเกิดความขัดแยงวุนวายตามมา และเชื่อวามีผลประโยชน
แอบแฝงที่ไมชอบมาพากล)   

   
2. เมื่อถามวาใครนาจะเปนผูที่ไดรับประโยชนมากที่สุด หาก พ.ร.บ. นิรโทษกรรมฯ มีผลบังคับใช พบวา 
    - สําหรับผูที่เห็นดวยกับการออก พ.ร.บ. นิรโทษกรรมฯ ระบุวาผูที่จะไดรับประโยชนมากที่สุด คือ 

  - ประชาชน         รอยละ 66.7  
  - กลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.)  รอยละ 9.1   
  - พรรครัฐบาล          รอยละ 6.8 
  - กลุมแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ( นปช.) รอยละ 6.1 

   - ขาราชการ ทหาร ตํารวจที่เกี่ยวของ       รอยละ 3.8 
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 - พรรคฝายคาน                             รอยละ 1.5 
  - อ่ืนๆ อาทิ ทุกฝาย นักการเมืองทุกคน    รอยละ 6.0 

 
     - สําหรับผูที่ไมเห็นดวยกับการออก พ.ร.บ. นิรโทษกรรมฯ ระบุวาผูที่จะไดรับประโยชนมากที่สุด คือ 

  - กลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.)   รอยละ 22.1 
  - กลุมแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ( นปช.)  รอยละ 17.9 
  - พรรครัฐบาล           รอยละ 12.9 
  - ประชาชน          รอยละ 10.3 

    - ขาราชการ ทหาร ตํารวจที่เกี่ยวของ        รอยละ 8.4 
    - พรรคฝายคาน                             รอยละ 6.7 

            - อ่ืนๆ อาทิ ผูอยูเบื้องหลังเหตกุารณรุนแรง นักการเมืองบางกลุม 
               และเจาของความคิดเรื่อง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมฯ    รอยละ 21.7 
 
3. ผลที่นาจะเกิดข้ึนหาก พ.ร.บ.นิรโทษกรรมฯ ผานเปนกฎหมายออกมามีผลบังคับใช พบวา 

  -จะเปนการจดุชนวนและกอใหเกิดความขัดแยงในสังคมตามมา รอยละ 62.5 
 -จะชวยลดความขัดแยง และสรางความสมานฉันทปรองดองภายในชาต ิ รอยละ 37.5 
 
โดยผูที่เห็นดวยและไมเห็นดวยกับการออก พ.ร.บ. นิรโทษกรรมฯ มองเห็นผลที่จะเกิดขึ้นแตกตางกันดังน้ี 
     

 กลุมที่เห็นดวย 
กับการออกพ.ร.บ. 

กลุมที่ไมเห็นดวย 
กับการออก พ.ร.บ. 

เฉลีย่รวม 

จะเปนการจดุชนวนและกอใหเกิดความ
ขัดแยงในสังคมตามมา  11.9 89.4 62.5 

จะชวยลดความขัดแยงและสรางความ
สมานฉันทปรองดองภายในชาต ิ   

88.1 10.6 37.5 

รวม 100.0 100.0 100.0 
 

            
 
 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1770, 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 
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รายละเอียดในการสํารวจ 

 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 

 เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในเรื่องการเสนอราง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมแก
ผูซ่ึงกระทําความผิดเนื่องในการชุมนุมทางการเมืองของประชาชน ระหวางวันที่ 26 พ.ค.- 3 ธ.ค. 51 และระหวาง
วันที่ 26 มี.ค.-1 เม.ย. 52 รวมถึงผูที่ไดประโยชนและผลที่จะเกิดขึ้นตามมาหากมีการบังคับใช พ.ร.บ. ดังกลาว 
ทั้งน้ีเพ่ือสะทอนใหสังคมและผูที่เกี่ยวของไดรับทราบและนําขอมูลไปใชเพ่ือประโยชนตอสวนรวมตอไป 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

 การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนทั่วไปทุกสาขาอาชีพที่มีอายุ 18  ปขึ้นไปและอาศัยอยูในเขต
กรุงเทพมหานคร ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุมเขตการปกครองทั้งเขต
ชั้นนอก ชั้นกลาง และชั้นใน จากนั้นจึงสุมถนนและประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ และใชวิธีเก็บ
ขอมูลโดยการสัมภาษณแบบพบตัว ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,206 คน เปนเพศชายรอยละ 49.4 และเพศหญิงรอย
ละ 50.6 

       
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน 
โดยเปนขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมา
ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

   
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :   20 สิงหาคม 2552 

      
วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :    21 สิงหาคม 2552 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
                       ชาย 594 49.4 
                       หญิง 612 50.6 

รวม 1,206 100.0 
อายุ    
                      18 - 25 ป 306 25.5 
                      26 - 35 ป 312 25.9 
                      36 - 45 ป 285 23.7 
                      46 ปขึ้นไป 303 24.9 

รวม 1,206 100.0 
การศึกษา   
               ต่ํากวาปริญญาตรี 738 61.2 
               ปริญญาตรี 387 32.1 
               สูงกวาปริญญาตรี 81 6.7 

รวม 1,206 100.0 
อาชีพ   
     ขาราชาร / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 96 8.0 
     พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 354 29.3 
     คาขาย / ประกอบอาชพีสวนตวั 303 25.1 
     รับจางทั่วไป 180 15.0 
     พอบาน แมบาน เกษียณอายุ 63 5.2 
     อ่ืนๆ อาทิ นักศึกษา อาชีพอิสระ วางงาน เปนตน 210 17.4 

รวม 1,206 100.0 
 
 


