
 
 
 

 
ผลสํารวจเร่ือง    ความเห็นประชาชนตอสถานการณทางการเมืองในปจจุบัน 

 
คนกรุงเทพฯ และปริมณฑลมั่นใจรัฐบาลสามารถควบคมุสถานการณไดและจะไมเกิดการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ทางการเมือง  พรอมฝากผูมีอํานาจยึดแนวทางการแกปญหาภายใตกรอบ
ประชาธิปไตย 
 
 ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)  เปดเผยผลสํารวจความเห็นประชาชนที่มีตอ
สถานการณทางการเมืองในปจจุบัน  โดยเฉพาะในประเด็นการชุมนุมใหญของกลุม นปช. โดย
ประชาชนสวนใหญรอยละ 57.8  เชื่อวารัฐบาลจะสามารถควบคุมสถานการณไดและจะไมเกิดการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ทางการเมือง   
 
 สําหรับแนวโนมสถานการณการเมืองในปหนา (พ.ศ. 2553) สวนใหญรอยละ  67.3 เชื่อวาจะ
รอนแรงกวาป 2552 โดยในจํานวนนี้รอยละ 19.6 เชื่อวาเหตุการณจะรุนแรงถึงข้ันสงครามกลางเมือง 
ขณะที่รอยละ  47.7 เชื่อวาแมวาสถานการณจะรอนแรงข้ึนแตจะไมถึงข้ันสงครามกลางเมือง โดยเสียง
สวนใหญรอยละ  73.1  เห็นวา ไมวาเหตุการณจะรุนแรงเพียงใดกย็ังควรยึดแนวทางการแกปญหาภายใตกรอบ
ประชาธิปไตยเปนหลัก   
 
 สวนแนวคิดท่ีคนไทยควรยดึถือปฏิบตัิในการดําเนินชีวิตภายใตสถานการณการเมืองในปจจุบัน  สวนใหญ 
รอยละ  77.2  เห็นวาไมวาจะเปนคนเสื้อแดงหรือเสื้อเหลืองก็เปนคนไทยเหมือนกัน  มีความเห็นตางกนัไดแตก็ไมควร
แตกแยก  และควรแสดงออกโดยยึดหลักไมใชความรุนแรง 
 
 ดังรายละเอยีดตอไปนี ้
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1. ความเห็นเกี่ยวกับเปาหมายในการชุมนุมของกลุม นปช. (คนเสื้อแดง) พบวา     
 รอยละ  36.0   เห็นวา  มีเปาหมายเพื่อใหมีการยุบสภาฯ แลวเลือกตัง้ใหม 
 รอยละ  24.0   เห็นวา  มีเปาหมายเพือ่หวังกดดันใหนายกฯ อภิสิทธิ์ ลาออก 
 รอยละ  11.2   เห็นวา  มีเปาหมายเพือ่หวังผลในคดยีึดทรัพย พ.ต.ท. ทกัษณิ 
 รอยละ  7.7     เห็นวา  มีเปาหมายเพือ่สะทอนความคิดเหน็ทางการเมืองของกลุม  นปช. 
 รอยละ  7.2     เห็นวา  มีเปาหมายเพือ่ลดความนาเชื่อถือของรัฐบาล 
 รอยละ  6.5     เห็นวา  มีเปาหมายเพือ่สรางความสนใจ/สรางผลงานใหเปนขาว 
 รอยละ  7.4    ไมแนใจ  ไมแสดงความเหน็ 
 
2.    ความเห็นเกี่ยวกับผลการชมุนุมเคล่ือนไหวทางการเมืองของกลุม นปช. พบวา   

รอยละ  57.8    เห็นวา  รัฐบาลจะสามารถควบคุมไดโดยไมเกิดความสูญเสียและไมเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ
ทางการเมือง 

รอยละ  24.1    เห็นวา รัฐบาลจะสามารถควบคุมไดแตความสูญเสียนาจะมากกวาเหตุการณการชุมนุมเมื่อ
เดือนเมษายนที่ผานมา 

รอยละ  12.2    เห็นวา รัฐบาลจะไมสามารถควบคุมไดและจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สําคัญคือ
การยุบสภาฯ 

รอยละ  5.9     ไมแนใจ ไมแสดงความเหน็ 
 
3. ความเห็นเกี่ยวกับทางออกที่เหมาะสมในกรณีท่ีเหตุการณชุมนุมรุนแรงบานปลายถงึขั้นเกิดการนองเลือด    
 รอยละ  73.1   เห็นวาควรแกปญหาภายใตกรอบประชาธปิไตย 
 รอยละ  14.8   เห็นวาควรใชการรัฐประหาร 
 รอยละ  12.1  เห็นวาควรใชวธีิการอื่นๆ เชน  การเจรจาตอรอง  การจับตัวกลุมแกนนาํที่ทําผิด  เปนตน 
 
4. การคาดการณของประชาชน  เก่ียวกับสถานการณทางการเมืองโดยรวมในปหนา (พ.ศ. 2553) เม่ือเปรียบเทียบ

กับปนี้ (พ.ศ. 2552)  พบวา  
 รอยละ  67.3  เชื่อวาสถานการณทางการเมืองจะรอนแรงมากขึ้น  โดยในจํานวนนี ้
  รอยละ 19.6  เชื่อวาจะถึงขั้นสงครามกลางเมือง  
  รอยละ 47.7  เชื่อวาจะไมถึงขั้นสงครามกลางเมือง 
 
   รอยละ  25.2  เชื่อวาสถานการณทางการเมอืงจะรอนแรงนอยลง   
 รอยละ  7.5   ไมแนใจ ไมแสดงความเห็น 
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5.    การคาดการณของประชาชน  เก่ียวกับการสิ้นสุดของปญหาการแบงฝกแบงฝายทางการเมืองของไทย  พบวา   
 รอยละ  16.1  คาดวาปญหาจะสิ้นสุดลงภายใน 3 ป (ภายในป พ.ศ. 2555) 
 รอยละ  13.9  คาดวาปญหาจะสิ้นสุดลงภายใน 1 ป (ภายในป พ.ศ. 2553) 
 รอยละ    5.4  คาดวาปญหาจะสิ้นสุดลงภายใน 5 ป (ภายในป พ.ศ. 2557) 
 รอยละ    3.9  คาดวาปญหาจะยังไมส้ินสุดภายใน 10 ปนี ้(ไมส้ินสุดภายในป พ.ศ. 2562) 
 รอยละ    2.4  คาดวาปญหาจะสิ้นสุดภายใน 10 ป (ภายในป พ.ศ. 2562) 
 รอยละ  58.3  ไมแนใจ/ไมสามารถตอบได 
 
6. แนวคิดท่ีเห็นวา  คนไทยควรยึดถือปฏิบตัใินการดําเนนิชีวิตภายใตสถานการณการเมืองในปจจุบัน  พบวา   
 รอยละ  77.2  เห็นวาไมวาจะเปนคนเสื้อแดงหรือเสื้อเหลืองก็เปนคนไทยเหมือนกัน  มีความเห็นตางกนัได 
                                        แตก็ไมควรแตกแยก  และควรแสดงออกโดยยึดหลกัไมใชความรนุแรง 
 รอยละ  13.6   เห็นวาควรมองเหตุการณทีเ่กิดขึ้นวาเปนเรื่องธรรมดาของโลก  ไมตองคิดมากหรือกังวลเกนิเหต ุ
 รอยละ  3.9     เห็นวาแตละฝายควรเดนิหนาทําทุกวิถีทางเพื่อใหเห็นผลแพชนะกันไปขางหนึ่ง 
 รอยละ  5.3    ไมแสดงความเห็น 
 
7.    เปรียบเทียบฐานเสียงสนับสนุนของประชาชนที่มีตอ  นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ  กับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร (หากมี  

การเลือกตั้งในป 2553) พบวา  
 รอยละ  30.1  สนับสนุนฝายนายอภิสิทธิ ์
 รอยละ  24.6  สนับสนุนฝาย พ.ต.ท. ทักษณิ 
 รอยละ  45.3  ไมสนับสนนุท้ังสองฝาย/ยังไมตัดสินใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปจากทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 26 เขต จาก 50 เขต ทั้งเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ไดแก ธนบุรี คลองสามวา  บางกอกใหญ   
บางซื่อ  ประเวศ  ภาษีเจรญิ  สะพานสูง  สัมพันธวงศ  คลองเตย     คันนายาว  จตุจักร  จอมทอง  ดินแดง   
บางกะป  บางขุนเทียน บางคอแหลม บางแค บางนา  พญาไท  พระนคร  ราชเทว ี ลาดพราว  วังทองหลาง  
วัฒนา สวนหลวง และหนองจอก  และจังหวัดในเขตปรมิณฑลรวม 3 จังหวัด ไดแก  นนทบุรี สมุทรปราการ 
และปทุมธานี ดวยวธิีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นใชวธิีเก็บขอมูลโดยการ
สัมภาษณแบบพบตวั  ไดกลุมตัวอยางทัง้สิ้นจํานวน 1,121 คน เปนชายรอยละ 49.9 และหญิงรอยละ 50.1  

     
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 
95% 

 
 วิธีการรวบรวมขอมูล  

     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสราง
แนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นคณะนักวิจัยไดนํา
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  21 – 22 พฤศจิกายน 2552 
 

     วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :  25 พฤศจิกายน 2552 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 559 49.9 
            หญิง 562 50.1 

รวม 1,121 100.00 
อายุ   
            18 ป – 25 ป 286 25.5 
            26 ป – 35 ป 332 29.6 
            36 ป – 45 ป 261 23.3 
            46 ปขึ้นไป 242 21.6 

รวม 1,121 100.0 
การศึกษา   
             ต่ํากวาปริญญาตรี 635 56.7 
             ปริญญาตรี 425 37.9 
             สูงกวาปริญญาตรี 61 5.4 

รวม 1,121 100.0 
อาชีพ   
            ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 97 8.7 
             พนักงาน / ลูกจางบรษิัทเอกชน 362 32.3 
             คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตวั 321 28.6 
             รับจางทั่วไป 133 11.9 
             พอบาน / แมบาน / เกษียณอาย ุ 61 5.4 
             อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ วางงาน  นกัศึกษา 147 13.1 

รวม 1,121 100.0 
 
 
 

 


