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ผลสํารวจเร่ือง  “1 เดอืนหลังเหตุการณความรุนแรงกับแผนปรองดองแหงชาติ” 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) เผยผลสํารวจความคิดเห็นประชาชนจาก 27 จังหวัด 
ทั่วทุกภาคของประเทศ พบวา ประชาชนใหคะแนนความพึงพอใจตอการทําหนาที่ของรัฐบาลในการฟนฟู
ประเทศหลังผานเหตุการณความรุนแรงมาแลว 1 เดือนไดคะแนนเฉลี่ยรวม 4.28 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 10 คะแนน โดยพึงพอใจดานการเยียวยาผูที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากเหตุการณความรุนแรงมาก
ที่สุด แตพึงพอใจดานการแกปญหาความเหลื่อมล้ํา ไมเปนธรรม เพื่อลดเงื่อนไขความขัดแยงและ
แตกแยกในสังคมนอยที่สุด 

 
เมื่อถามความเห็นตอแผนปรองดองแหงชาติที่นายกฯ อภิสิทธ์ิ แถลงเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ที่ผานมา 

พบวา รอยละ 35.3 เห็นดวยกับแผนดังกลาว  ขณะที่รอยละ 24.1  ไมเห็นดวย และภายหลังการประกาศแผน
ปรองดองแลวมีเพียงรอยละ 18.4 ที่ระบุวามีคะแนนนิยมตอรัฐบาลเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่รอยละ 38.6 ระบุวา
มีคะแนนนิยมเทาเดิม และรอยละ 22.9 มีคะแนนนิยมลดลง  

 
สําหรับประเด็นการออกกฎหมายนิรโทษกรรมใหกับกลุมผูชุมนุม นปช. น้ัน รอยละ 39.8 ระบุวา เห็น

ดวย (โดยในจํานวนนี้รอยละ 26.9 เห็นวาควรนิรโทษกรรมเฉพาะผูชุมนุมที่ไมเก่ียวของกับคดีกอการราย  
สวนอีกรอยละ 12.9 เห็นวาควรนิรโทษกรรมใหทั้งหมด)  ขณะที่รอยละ 37.0  ไมเห็นดวย   และรอยละ 23.2  
ไมแนใจ  

  
ความคิดเห็นตอการยกเลิก พรก. ฉุกเฉินในพื้นที่ 24 จังหวัดที่ประกาศใชอยูในขณะนี้ รอยละ 55.9 เห็น

วาพิจารณาจากสถานการณที่เปนอยูในปจจุบันแลวเห็นวาควรยกเลิก พรก. ฉุกเฉิน ในขณะที่รอยละ 24.9 
เห็นวายังไมควรยกเลิก  

 
สวนสิ่งที่ตองการใหรัฐบาลทํามากที่สุดในขณะนี้เพื่อเปนการเร่ิมตนสรางความปรองดองของคนใน

ชาติ พบวา อันดับแรกคือใหรัฐบาลเปดใจรับฟงความเห็นจากทุกฝาย รองลงมาคือใหชวยเหลือคนจน สราง
งานสรางรายได แกปญหาความเหลื่อมล้ําและไมเปนธรรมในสังคม    ยุบสภาคืนอํานาจใหประชาชน  
หาคนกลางที่ทุกฝายยอมรับมาทําหนาท ี่สอบสวนหาความจริงในเหตุการณความรุนแรงที่ผานมา   และเรงจับ
ผูกอการรายมาดําเนินคดี รวมถึงหาตัวคนผิดมาลงโทษ ตามลําดับ 
 

ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
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1. ความคิดเห็นตอสถานการณความขัดแยงทางการเมืองในปจจุบันหลังผานเหตุการณความรุนแรงมา 1 
เดือน  

  - เห็นวาความขัดแยงเพ่ิมขึ้น รอยละ 13.5 
  - เห็นวาความขัดแยงเทาเดิม รอยละ 37.3 
  - เห็นวาความขัดแยงลดลง รอยละ 49.2 
 
2. ความพึงพอใจตอการทําหนาที่ของรัฐบาลในการฟนฟูประเทศหลังผานเหตุการณความรุนแรงทาง
การเมือง พบวา ประชาชนใหคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยรวม 4.28 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดย
พึงพอใจดานการเยียวยาผูที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากเหตุการณความรุนแรงมากที่สุด แตพึงพอใจดาน
การแกปญหาความเหลื่อมล้ํา ไมเปนธรรม เพื่อลดเงื่อนไขความขัดแยงและแตกแยกในสังคมนอยที่สุด 
ดังน้ี 

 
ความพึงพอใจการทําหนาที่ในดานตางๆ คะแนนที่ได 

(จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
ดานการเยียวยาผูที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากเหตุการณความรุนแรง 4.82 
ดานการกระตุนเศรษฐกิจและฟนฟูการทองเที่ยว 4.30 
ดานการสืบสวนหาขอเท็จจริงในชวงสลายการชุมนุมเพ่ือหาตัวผูกระทํา
ผิดมาลงโทษตามกฎหมาย 

4.14 

ดานการแกปญหาความเหลื่อมล้ํา ไมเปนธรรม เพ่ือลดเงื่อนไขความ
ขัดแยงและแตกแยกในสังคม 

3.86 

เฉลีย่รวม 4.28 
 
 
3. ความคิดเห็นตอแผนปรองดองของรัฐบาลที่นายกฯ อภิสิทธ์ิ แถลงเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ที่ผานมา พบวา 
 

- เห็นดวย            รอยละ 35.3 
      (โดยใหเหตุผลวา เปนทางออกท่ีดี ชวยลดปญหาความขัดแยง เปนแนวทางสันติวิธี อยากเห็นภาพความ
ปรองดองกัน คนไทยจะไดกลับมารักและสามัคคีกัน ฯลฯ) 

   
   - เห็นดวยแบบมีเง่ือนไข  รอยละ 16.0 
               (เชน จะตองแสดงใหเห็นวารัฐบาลตั้งใจจริงไมใชแคสรางภาพ จะตองมีความชัดเจนเปนรูปธรรม จะตองดําเนินการอยาง

ตอเนื่อง และจะตองสรางความรวมมือจากทุกฝาย ฯลฯ)    
  - ไมเห็นดวย   รอยละ 24.1 
 (โดยใหเหตุผลวา แกปญหาไมถูกจุด รัฐบาลไมจริงใจดีแตสรางภาพ เปนนามธรรมมากเกินไป และทําไมไดจริง ฯลฯ) 
 
  - ไมแนใจ    รอยละ 24.6 
       (เพราะ ขาดรายละเอียดที่ชัดเจน เปนรูปธรรม ฯลฯ) 
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4. คะแนนนิยมที่มีตอรัฐบาลหลังประกาศแผนปรองดองแหงชาติ 
   

- คะแนนนิยมเพ่ิมขึ้น  รอยละ 18.4 
  - คะแนนนิยมเทาเดิม  รอยละ 38.6 
  - คะแนนนิยมลดลง  รอยละ 22.9 
  - ไมแนใจ/ ไมแสดงความเห็น รอยละ 20.1 
 
5. ความคิดเห็นตอการออกกฎหมายนิรโทษกรรมใหกับกลุมผูชุมนุม นปช. 
 
  - เห็นดวย รอยละ 39.8 
    (โดยเห็นวา - ควรนิรโทษกรรมเฉพาะผูชุมนุมที่ไมเกี่ยวของกับคดีกอการราย   รอยละ 26.9 
    - ควรนิรโทษกรรมใหทั้งหมด     รอยละ 12.9 
  - ไมเห็นดวย รอยละ 37.0 
  - ไมแนใจ  รอยละ 23.2 
 
6. ความคิดเห็นตอสถานการณที่เปนอยูในปจจุบันวาควรยกเลิก พรก. ฉุกเฉินในพ้ืนที่ 24 จังหวัดที่
ประกาศใชอยูหรือไม 

 
  - ควรยกเลิก รอยละ 55.9 
  - ไมควรยกเลิก รอยละ 24.9 
  - ไมแนใจ รอยละ 19.2 
 
7. สิ่งที่ตองการใหรัฐบาลทํามากที่สุดในขณะนี้เพื่อเปนการเริ่มตนสรางความปรองดองของคนในชาติ  
   (5 อันดับแรก) คือ (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุคําตอบเองโดยอิสระ) 
 
  - เปดใจรับฟงความเห็นจากทุกฝาย       รอยละ 28.0 
  - ชวยเหลือคนจน สรางงานสรางรายได แกปญหาความเหลื่อมล้ําและไมเปนธรรมในสังคม รอยละ 24.9  

- ยุบสภา คืนอํานาจใหประชาชน        รอยละ 16.6 
      - หาคนกลางที่ทุกฝายยอมรับมาทําหนาท ี่สอบสวนหาความจริงในเหตุการณความรุนแรงที่ผานมา รอยละ 9.5 
  - จับผูกอการรายมาดําเนินคดี หาตัวคนผิดมาลงโทษ     รอยละ 6.6 
 
8. ความคิดเห็นตอประเด็นที่วาเหตุการณความรุนแรงทางการเมืองจะเกิดข้ึนอีกหรือไม  
 
 - เชื่อวาจะเกิดข้ึนอีก รอยละ 45.9 
       (โดยใหเหตุผลวา  รัฐบาลไมจริงใจในการแกปญหาความเหลื่อมลํ้าในสังคม ความขัดแยงทางความคิดและ  
                     อิทธิพลของ พ.ต.ท. ทักษิณ ยังคงมีอยู ) 
  
 - เชื่อวาจะไมเกิดขึ้นอีก รอยละ 10.7 

      (โดยใหเหตุผลวา ทุกคนไดเห็นแลววาประเทศชาติบอบช้ํา คงไมมีใครอยากทํารายประเทศชาติอีก แกนนํากลุม นปช.
ถูกควบคุมตัวอยู) 

 
 - ไมแนใจ  รอยละ 43.4 
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รายละเอียดในการสํารวจ 

 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 

      เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของประชาชนจากทั่วประเทศ เกี่ยวกับแผนปรองดองแหงชาติของรัฐบาล เพ่ือ
สะทอนใหสังคม และผูที่เกี่ยวของไดรับทราบและนําไปใชประกอบการตัดสินใจเพ่ือประโยชนตอประเทศชาติและ
สังคมสวนรวมตอไป 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

     การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนทั่ วไปทุกสาขาอาชีพอายุ  18  ปขึ้นไปที่อาศัยอยู ใน
กรุงเทพมหานครและ จังหวัดตางๆ ในแตละภาคทั่วประเทศ จํานวน 27 จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร จันทบุรี 
ฉะเชิงเทรา ระยอง ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม นครสวรรค ลําปาง เชียงใหม เชียงราย พะเยา แมฮองสอน 
อุตรดิตถ กําแพงเพชร เพชรบูรณ ขอนแกน นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร กาฬสินธุ อุบลราชธานี หนองคาย 
นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ตรัง และสงขลา ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) และใช
วิธีการสัมภาษณแบบพบตัวและการสัมภาษณทางโทรศัพท ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,628 คน เปนเพศชาย รอยละ 
52.1 และเพศหญิงรอยละ 47.9 

       
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) และสุมสัมภาษณทางโทรศัพท โดยเครื่องมือที่ใช
ในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List 
Nominal) และคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุคําตอบเองโดยอิสระ (Open Form) และไดนําแบบสอบถามทุกชุดมา
ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  15-16 มิถุนายน 2553 
      

วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :   17 มิถุนายน 2553 
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ขอมูลประชากรศาสตร 

 
 จํานวน รอยละ 
เพศ    
                       ชาย 848 52.1 
                       หญิง 780 47.9 

รวม 1,628 100.0 
อายุ    
                      18 - 25 ป 370 22.7 
                      26 - 35 ป 457 28.1 
                      36 - 45 ป 405 24.9 
                      46 ปขึ้นไป 396 24.3 

รวม 1,628 100.0 
การศึกษา   
               ต่ํากวาปริญญาตรี 957 58.8 
               ปริญญาตรี 620 38.1 
               สูงกวาปริญญาตรี 51 3.1 

รวม 1,628 100.0 
อาชีพ   
     ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 243 14.9 
     พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 350 21.5 
     คาขาย / ประกอบอาชพีสวนตวั 410 25.2 
     รับจางทั่วไป 246 15.1 
     พอบาน แมบาน เกษียณอายุ 93 5.7 
     อ่ืนๆ อาทิ เกษตรกรรม อาชีพอิสระ วางงาน ฯลฯ 286 17.6 

รวม 1,628 100.0 
 
 
 
 

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 
 

 


