
 
 

 
 

ผลสํารวจเรื่อง    ความเห็นประชาชนตอการเมืองไทยในชวงตัดสินคดียึดทรัพย พ.ต.ท. ทักษิณ 
 
 

  ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)  ระบุ ประชาชนสวนใหญไมเชื่อม่ันวารัฐบาลและฝาย
ความมั่นคงจะสามารถควบคมุสถานการณชวงกอนและหลังการตดัสินคดยีึดทรัพย พ.ต.ท. ทักษิณ ไมใหรุนแรงบาน
ปลายได  แตก็ไมเห็นดวยกับการรัฐประหารแมเหตุการณความขัดแยงจะรุนแรงบานปลายถึงขัน้นองเลือด โดยสิ่งท่ี
ตองการเห็นมากที่สุดหลังการตัดสินคดียดึทรัพยของ พ.ต.ท. ทักษิณ คือการท่ีคนไทยเลิกแบงสีแบงฝาย และทุกฝายท่ี
เก่ียวของยุตบิทบาทแทรกแซงการเมือง ดังรายละเอยีดตอไปนี ้

 
 

1. ความเชื่อม่ันตอรัฐบาลและฝายความมั่นคงในการควบคมุสถานการณชวงกอนและหลังการตดัสินคดยีึดทรัพย 
พ.ต.ท. ทักษิณ ไมใหรุนแรงบานปลาย            

 เชื่อมั่น   รอยละ  43.8 
 (โดยเชื่อมัน่มากรอยละ 11.3  และคอนขางเชือ่มั่นรอยละ 32.5)  
  
  ไมเชื่อม่ัน รอยละ 56.2  
  (โดยไมเชื่อมั่นเลยรอยละ 17.5 และไมคอยเช่ือมั่นรอยละ 38.7)       
 

2. ความเห็นตอทางออกโดยการทํารัฐประหาร ในกรณีท่ีเหตุการณความขดัแยงรุนแรงบานปลายถงึขัน้นองเลือด  
  เห็นดวย    รอยละ 15.1 
  ไมเห็นดวย   รอยละ 64.4 
  ไมแนใจ/ไมแสดงความเหน็ รอยละ   20.5 
   
3. สิ่งท่ีเปนหวงมากที่สุด (5 อันดับแรก) หากมีเหตุการณความรุนแรงในชวงตดัสินคดียดึทรัพย 76,000 ลานของ 
พ.ต.ท. ทักษิณ  

   
  อันดับ 1 หวงความแตกแยกของคนไทยดวยกัน    รอยละ 34.1 
  อันดับ 2 หวงผลกระทบดานเศรษฐกิจ การลงทุน การทองเที่ยว   รอยละ 23.5 
  อันดับ 3 หวงความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยสินของประชาชน  รอยละ 20.7   
  อันดับ 4 หวงภาพลักษณของประเทศไทย     รอยละ 10.9 
  อันดับ 5 หวงการเผชิญหนาและการใชอํานาจเกินขอบเขตของเจาหนาที ่ รอยละ  8.8 
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 4. สิ่งท่ีตองการเห็นมากที่สุด หลังการตัดสนิคดียึดทรัพยของ พ.ต.ท. ทักษิณ ในวันท่ี 26 กุมภาพันธ คอื 
 

คนไทยเลิกแบงสีแบงฝาย และทุกฝายท่ีเก่ียวของยตุิบทบาทแทรกแซงทางการเมือง รอยละ 43.4 
  ยุบสภาแลวเลือกตั้งใหม        รอยละ 30.7 
        พ.ต.ท. ทักษณิ ยอมรับในคําตดัสินของศาลและกลุมเสื้อแดงสลายการชุมนุม  รอยละ 25.9  
 
 

รายละเอียดในการสํารวจ 
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จํานวน 25 เขต จาก 50 เขต ทั้งเขตชั้นใน ช้ันกลาง และชั้นนอก ไดแก คลองเตย จตุจักร ดอนเมือง ดินแดง 
ดุสิต ตล่ิงชัน ทวีวัฒนา ทุงครุ บางกอกนอย บางคอแหลม บางซื่อ บางนา บางพลัด บางรัก ปทุมวนั ประเวศ 
พญาไท พระโขนง พระนคร ราชเทวี ลาดกระบัง สวนหลวง สะพานสูง สายไหม และหลักสี่ และจังหวดัใน
เขตปริมณฑลรวม 3 จังหวดั ไดแก  นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี ดวยวธีิการสุมตัวอยางแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนัน้ใชวิธีเก็บขอมลูโดยการสัมภาษณแบบพบตัว ไดกลุมตวัอยางทั้งสิ้น
จํานวน 1,250 คน เปนชายรอยละ 48.3 และหญิงรอยละ 51.7 

 
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 

 วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสราง

แนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และขอคําถามปลายเปด จากนั้นคณะ
นักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  17 – 19 กุมภาพันธ 2553 
 
วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :  20 กุมภาพันธ 2553 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 604 48.3 
            หญิง 646 51.7 

รวม 1,250 100.0 
อายุ   
            18 ป – 25 ป 313 25.0 
            26 ป – 35 ป 325 26.0 
            36 ป – 45 ป 292 23.4 
            46 ปขึ้นไป 320 25.6 

รวม 1,250 100.0 
การศึกษา   
             ต่ํากวาปริญญาตรี 691 55.3 
             ปริญญาตรี 509 40.7 
             สูงกวาปริญญาตรี 50 4.0 

รวม 1,250 100.0 
อาชีพ   
            ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 96 7.7 
             พนักงาน / ลูกจางบรษิัทเอกชน 410 32.8 
             คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตวั 359 28.7 
             รับจางทั่วไป 170 13.6 
             พอบาน / แมบาน / เกษียณอาย ุ 80 6.4 
             อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ วางงาน  นกัศึกษา 135 10.8 

รวม 1,250 100.0 
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