
  

   
 
 

ผลสํารวจเรื่อง    ประชาชนคิดอยางไรเรือ่งอดีตนายกฯ ทักษิณไปกัมพูชา 
 

 ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) ระบุคนกรุงเทพฯ และปริมณฑลสวนใหญ
ตองการใหรัฐบาลใชไมนวมในการแกปญหาเรื่องความสัมพันธกับประเทศกัมพูชา ไมเห็นดวยหาก
จะมีการปดดานชายแดน พรอมฝากใหรัฐบาลใชความสุขุมรอบคอบโดยคิดถึงผลประโยชน
สวนรวมของประเทศชาติมากกวาผลประโยชนทางการเมืองของพรรค  
 
 ดังรายรายละเอียดตอไปนี ้

 
1. ความคิดเห็นตอกรณีทีนิ่ตยสารไทม ออนไลน ไดนําเสนอเนื้อหาการใหสัมภาษณของ อดีต นายกฯ 

ทักษิณ โดยมีเน้ือหากระทบตอสถาบนัเบื้องสูง พบวา 
 

- เชื่อวา อดีตนายกฯ ทักษณิ ตั้งใจพูดตามเนื้อหาที่ปรากฏ  รอยละ 35.1 
- เชื่อวา อดีตนายกฯ ทักษณิ ไมไดตั้งใจพูด แตเปนความพลั้งเผลอ  รอยละ 20.0 
- ไมแนใจ         รอยละ 44.9 
         

2.  ความรูสึกในขณะนี้ทีม่ีตอ อดีตนายกฯ ทักษิณ  
 
      -  เฉยๆ ไมสนใจ ไมใหความสําคัญ รอยละ 29.3 

- ไมชอบ ไมพอใจ    รอยละ 26.6 
- เห็นใจ     รอยละ 18.0 
- ผิดหวัง     รอยละ 15.7 
- ชื่นชม ยกยอง    รอยละ 6.7 
- อ่ืนๆ อาทิ เบื่อ สับสน ไมแนใจ  รอยละ 3.7 

 
3. ความพึงพอใจตอการดําเนินงานในภาพรวมที่ผานมาของรัฐบาล นายกฯ อภิสิทธ์ิ ตอกรณีอดีตนายกฯ 

ทักษิณ ใหสัมภาษณนิตยสารไทม ออนไลน และเดินทางไปเปนที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจใหกัมพูชา  
 
- พอใจมาก    รอยละ 13.6 
- พอใจคอนขางมาก   รอยละ  27.8 
- ไมคอยพอใจ    รอยละ  39.0 
- ไมพอใจเลย    รอยละ  18.2 
- ไมมีความเห็น    รอยละ  1.4 
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4.   สิ่งที่ตองการใหรัฐบาลนายกฯ อภิสิทธ์ิ ยึดเปนแนวทางในการแกปญหาความสัมพันธระหวาง 
      ไทย – กัมพูชา คือ 
 

  - ใหใชไมนวม โดยเนนการเจรจาเพื่อรักษาความสัมพันธที่ดีตอกัน  รอยละ 61.5 
- ใหใชไมแข็งตอบโตทุกวิถทีางเพื่อเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของประเทศ  รอยละ 20.7 

  - ไมแนใจ ไมมีความเห็น        รอยละ 17.8 
 
5. ความคิดเห็นตอแนวทางการปฎิบัติในเรื่องตางๆ ของไทยหากจะมีการดําเนินการกับประเทศกัมพูชา 

ไดแก 
 

ยกเลิกโครงการและงบประมาณชวยเหลือประเทศกัมพูชา 
เห็นดวย   รอยละ 41.4 
ไมเห็นดวย   รอยละ 40.4 
ไมแนใจ    รอยละ 18.2 
 

ยกเลิกบันทกึความเขาใจ หรือ เอ็มโอยู เก่ียวกับพื้นที่ทับซอนทางทะเลไทย – กัมพูชา ที่ทําใน
สมัย อดีตนายกฯ ทักษิณ 

เห็นดวย   รอยละ 41.2   
ไมเห็นดวย   รอยละ  36.1 
ไมแนใจ    รอยละ  22.7 
 

ทําหนังสือขอตัวอดีตนายกฯ ทักษิณ ตามสนธิสัญญาสงตัวผูรายขามแดน 
เห็นดวย   รอยละ 55.2 
ไมเห็นดวย   รอยละ 29.0 
ไมแนใจ    รอยละ 15.8 
 

ปดดานชายแดนไทย – กัมพูชา 
เห็นดวย   รอยละ 19.8 
ไมเห็นดวย   รอยละ  68.6 
ไมแนใจ    รอยละ  11.6 

 
6. สิ่งที่ตองการฝากถึงรัฐบาลนายกฯ อภิสิทธ์ิ มากที่สุดในขณะนี้ คือ 
 

-  ขอใหคิดถึงผลประโยชนของประเทศชาติสวนรวมมากกวาผลประโยชนของพรรค รอยละ 32.3 
-  อยาละเลยการแกปญหาดานอ่ืน เชน ปญหาเศรษฐกิจ และการทจุริตคอรรัปชัน่       รอยละ 28.6 
-  ขอใหยุบสภาแลวเลือกตัง้ใหม             รอยละ 19.5 
-  ขอใหกําลังใจใหเดินหนาทํางานตอไป            รอยละ 15.7 
-  อ่ืนๆ อาทิ  ใหยึดหลักปรองดอง อยาใชความรุนแรง และ 
                 ใหใชความสุขมุรอบคอบโดยคิดถึงผลที่จะตามมาในทกุๆ ดาน         รอยละ  3.9 
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รายละเอียดในการสํารวจ 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปจากทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 
50 เขต และจังหวัดในเขตปริมณฑลรวม 3 จังหวัด ไดแก  นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธาน ี ดวยวิธีการสุม
ตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นใชวิธีเกบ็ขอมูลโดยการสัมภาษณแบบพบตวัและการ
สัมภาษณทางโทรศัพท ไดกลุมตัวอยางทัง้สิ้นจํานวน 1,218 คน เปนชายรอยละ 44.5 และหญิงรอยละ 55.5  

     
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 

 วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณแบบพบตัวและสัมภาษณทางโทรศัพท โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถาม

ที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นคณะนักวิจัยไดนํา
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  11 – 12 พฤศจิกายน 2552 
 

     วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :  13 พฤศจิกายน 2552 
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ขอมูลประชากรศาสตร 

 
 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 542 44.5 
            หญิง 676 55.5 

รวม 1,218 100.00 
อายุ   
            18 ป – 25 ป 258 21.1 
            26 ป – 35 ป 332 27.3 
            36 ป – 45 ป 304 25.0 
            46 ปขึ้นไป 324 26.6 

รวม 1,218 100.0 
การศึกษา   
             ต่ํากวาปริญญาตรี 656 53.8 
             ปริญญาตรี 498 40.9 
             สูงกวาปริญญาตรี 64 5.3 

รวม 1,218 100.0 
อาชีพ   
               ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 100 8.2 
                พนักงาน / ลูกจางบริษัทเอกชน 370 30.4 
             คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตวั 350 28.7 
             รับจางทั่วไป 158 13.0 
                พอบาน / แมบาน / เกษียณอายุ 90 7.4 
                อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ วางงาน  

นิสิตนักศึกษา 
150 12.3 

รวม 1,218 100.0 
 
 
 
 
 

       ศูนยวจิัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1770, 1772 และ 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 

 
 
 
 


