
  

   
 
 

ผลสํารวจเรื่อง  การเมืองไทยในชวงชุมนุมใหญของกลุม นปช. 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) ระบุ ประชาชนชาวกรุงเทพ ฯ รูสึกเบื่อหนาย และเซ็งกับ
การชุมนุมมากที่สุด โดยเห็นวาผูที่เปนตนเหตุทําใหการเมืองไทยมีความรอนแรงมากขึ้นในชวงระยะนี้คือ 
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร และ กลุม นปช. รองลงมาคือ กลุมมือที่สามที่ฉวยโอกาสสรางสถานการณ  

ทั้งน้ี คนกรุงเทพฯ สวนใหญ ไมมั่นใจวารัฐบาลและฝายความมั่นคงจะสามารถควบคุมสถานการณ
การชุมนุมไมใหเกิดความรุนแรงได แตรอยละ 46.6 ก็ไมเห็นดวยกับการรัฐประหารยึดอํานาจแมเหตุการณจะ
รุนแรงถึงข้ันนองเลือด โดยรอยละ 39.2 เชื่อวาการชุมนุมครั้งน้ีจะจบลงดวยการยุบสภาแลวเลือกตั้งใหม 
ขณะที่รอยละ 23.8 เชื่อวารัฐบาลชุดเดิมจะไดบริหารประเทศตอไป 

ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 
1. ความรูสึกตอการชุมนุมทางการเมืองของกลุมคนเสื้อแดงที่จะมีข้ึนปลายสัปดาหน้ี   

  - เบื่อหนาย เซ็ง     รอยละ  41.7 
- เฉยๆ ไมสนใจ      รอยละ  24.2 
- ตื่นเตน นาติดตาม     รอยละ  19.4 
- เครียดและกังวล     รอยละ  12.0  

  - อ่ืนๆ อาทิ ไมพอใจ รูสึกวุนวาย ไมชอบเลย เปนตน  รอยละ   2.7 
 
2. ความเชื่อมั่นวากลุมแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ (นปช.) จะชุมนุมอยางสงบ 
    ภายใตกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

 

  - เชื่อวาบางสวนจะชุมนุมอยางสงบแตบางสวนจะใชความรุนแรง    รอยละ 47.0 
- เชื่อวาจะชุมนุมอยางสงบทั้งหมด          รอยละ 15.2 

  - เชื่อวาจะใชความรุนแรงทั้งหมด          รอยละ 12.6 
  - ไมแนใจ                      รอยละ 25.2 
 
3. ประชาชนมองวาผูที่เปนตนเหตุ ทําใหการเมืองไทยมีความรอนแรงมากขึ้นในชวงระยะนี้ คือ 
   

  - พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร และ กลุม นปช. รอยละ 40.8 
  - มือที่สามที่ฉวยโอกาสสรางสถานการณ  รอยละ 20.4 

- สื่อตางๆ ที่นําเสนอขาวความขัดแยง  รอยละ 18.3 
  - รัฐบาล     รอยละ 14.3  
  - กลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย รอยละ 6.2 
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4. ความมั่นใจตอความสามารถของรัฐบาลและฝายความมั่นคงในการควบคุมสถานการณการชุมนุม 

ไมใหเกิดความรุนแรง  
  
  - ม่ันใจ    รอยละ 39.4 
        (โดยแบงเปน ม่ันใจมาก รอยละ 11.8   และคอนขางม่ันใจ รอยละ 27.6) 
 
  - ไมมั่นใจ   รอยละ 60.6 
  (โดยแบงเปน ไมม่ันใจเลย รอยละ 21.5  และไมคอยม่ันใจ รอยละ 39.1) 
   
5. ความคิดเห็นตอการรัฐประหารยึดอํานาจ หากสถานการณรุนแรงบานปลายถึงข้ันนองเลือด  

  - ไมเห็นดวย   รอยละ 46.6 
- เห็นดวย   รอยละ 19.9 

  - ไมแสดงความคิดเห็น  รอยละ 33.5 
   

6. ความคาดหมายตอบทสรุปสุดทายของการชุมนุมครั้งน้ีวาจะจบลงแบบใด  
  

- เชื่อวาจะจบลงดวยการยุบสภาแลวเลือกตั้งใหม รอยละ 39.2 
- เชื่อวารัฐบาลชุดเดิมจะไดบริหารประเทศตอไป  รอยละ 23.8 
- เชื่อวาจะมีการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองใหม  รอยละ 8.7 
- เชื่อวามีการรัฐประหารยึดอํานาจ   รอยละ 4.1 
- อ่ืน ๆ อาทิ จะมีการชุมนุมยืดเยื้อตอไป   รอยละ 1.5 
- ไมแนใจ      รอยละ 22.7 

           
 7. ถามีการยุบสภาแลวเลือกตั้งใหม และหากสามารถเลือกได บุคคลที่คนกรุงเทพฯ จะเลือกใหเปน 
                นายกรัฐมนตรีคนตอไป คือ  
    

- นายอภิสิทธ์ิ   เวชชาชีวะ    รอยละ  33.2 
- ยังมองไมเห็นใครที่เหมาะสม    รอยละ  23.0  

  - พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร     รอยละ  22.1 
  - นักการเมืองหนาใหมที่มีความเปนกลาง   รอยละ  7.1 
  - อ่ืนๆ อาทิ นายอานันท ปนยารชุน   ร.ต.อ.ปุรชัย เปยมสมบูรณ   
                  นายชวน หลีกภัย เปนตน    รอยละ  3.7 
  - ไมแสดงความเห็น     รอยละ  10.9 
   
 

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

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
      เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนผูไดรับผลกระทบโดยตรงจาก

การนัดชุมนุมของกลุมแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ (นปช.)  ทั้งนี้เพ่ือสะทอนใหสังคมและแต
ละฝายที่เกี่ยวของไดรับทราบและนําไปใชเพ่ือประโยชนตอสังคมสวนรวมตอไป 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

     การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนทั่วไปทุกสาขาอาชีพที่มีอายุ 18  ปขึ้นไปและอาศัยอยูในเขต
กรุงเทพมหานคร ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) และใชวิธีเก็บขอมูลโดยการ
สัมภาษณแบบพบตัวและสัมภาษณทางโทรศัพท ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,226 คน เปนเพศชายรอยละ 48.2 และ
เพศหญิงรอยละ 51.8 

       
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

     ใชการสัมภาษณแบบพบตัวและสัมภาษณทางโทรศัพท โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปน
แบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน โดยเปนขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นคณะนักวิจัย
ไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :   10 – 11 มีนาคม 2553 
      

วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :    12 มีนาคม 2553 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
                       ชาย 591 48.2 
                       หญิง 635 51.8 

รวม 1,226 100.0 
อายุ    
                      18 - 25 ป 279 22.8 
                      26 - 35 ป 368 30.0 
                      36 - 45 ป 282 23.0 
                      46 ปขึ้นไป 297 24.2 

รวม 1,226 100.0 
การศึกษา   
               ต่ํากวาปริญญาตรี 661 53.9 
               ปริญญาตรี 509 41.5 
               สูงกวาปริญญาตรี 56 4.6 

รวม 1,226 100.0 
อาชีพ   
     ขาราชาร / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 119 9.7 
     พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 365 29.8 
     คาขาย / ประกอบอาชพีสวนตวั 316 25.8 
     รับจางทั่วไป 198 16.1 
     พอบาน แมบาน เกษียณอายุ 66 5.4 
     อ่ืนๆ อาทิ นักศึกษา อาชีพอิสระ วางงาน เปนตน 162 13.2 

รวม 1,226 100.0 
 
 
 


