ผลสํารวจเรื่อง “ประชาชนคิดอยางไร กรณีทหารไทยปะทะทหารกัมพูชา”
ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) เปดเผยผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชนใน
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบวา สาเหตุสําคัญที่ทําใหปญหาความขัดแยงระหวางไทย – กัมพูช า
ลุกลามจนเกิดเหตุการณปะทะกันขึ้นนั้น รอยละ 26.4 มองวาเกิดจากการยั่วยุของฝายกัมพูชา รองลงมา
รอยละ 25.6 เกิดจากรัฐบาลไทยขาดเอกภาพในการทํางาน รอยละ 21.4 มองวาเปนเพราะการเดินเกมที่
ผิดพลาดของรัฐบาลไทย และรอยละ 12.8 มองวาเกิดจากความเคลื่อนไหวกดดันของกลุมพันธมิตร
ตามลําดับ
สําหรับความพึงพอใจตอการปฏิบัติหนาที่ของฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ ประชาชนสวนใหญพอใจการ
ทําหนาที่ของกองทัพในการปกปองรักษาแผนดินไทย (พอใจรอยละ 67.5) แตไมพอใจการทําหนาที่ของ
รัฐบาลในการแกปญหาขอพิพาทบริเวณพื้นที่ทับซอน (ไมพอใจรอยละ 80.2) และการชี้แจงขอเท็จจริงให
ประชาชนไดรับทราบและเขาใจ (ไมพอใจรอยละ 74.9) สวนการเตรียมพรอมในการอพยพและดูแล
ชาวบานที่ไดรับผลกระทบมีกลุมผูที่ระบุวาพอใจและไมพอใจในสัดสวนใกลเคียงกัน (พอใจรอยละ 50.6
ไมพอใจรอยละ 49.4)
เมื่อถามถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพและความพรอมของกองทัพไทยในการรับมือกับปญหาความ
ขัดแยงที่อาจลุกลามบานปลาย พบวาสวนใหญรอยละ 67.4 ระบุวาเชื่อมั่นคอนขางมากถึงมากที่สุด สวน
ความเชื่อมั่นในศักยภาพดานการเจรจาของกระทรวงการตางประเทศเพื่อยุติปญหาความขัดแยง สวน
ใหญรอยละ 75.3 ระบุวาไมคอยเชื่อมั่นถึงไมเชื่อมั่นเลย
สํา หรั บ สิ่ ง ที่ อ ยากให รัฐ บาลนายกฯ อภิสิ ท ธิ์ ทํา มากที่ สุ ด ในขณะนี้ เ พื่ อแก ปญ หาความขั ดแย ง
ระหว า งไทย – กั ม พู ช า พบว า อั น ดั บ แรกต อ งการให รั ฐ บาลเป ด โต ะ เจรจากั บ กั ม พู ช า ร อ ยละ 46.6
รองลงมาใหเรงชี้แจงขอเท็จจริงตอสหประชาชาติ (UN) รอยละ 25.3 และใหอาเซี่ยนมาเปนคนกลาง
แกปญหา รอยละ 10.4 ทั้งนี้ มีเพียงรอยละ 6.0 ที่ตองการใหใชกําลังทหารเขาตอสูจนรูแพรูชนะ
ดังรายละเอียดตอไปนี้
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1. สาเหตุสําคัญที่สุดที่ทําใหปญหาความขัดแยงระหวางไทย – กัมพูชา ลุกลามจนเกิดเหตุการณปะทะกัน
ขึ้น คือ
- การยั่วยุจากฝายกัมพูชา
- รัฐบาลขาดเอกภาพในการทํางาน
- การเดินเกมที่ผิดพลาดของรัฐบาล
- ความเคลื่อนไหวกดดันของกลุมพันธมิตร
- ความออนแอของกองทัพไทย
- อื่นๆ อาทิ ผูนําทั้งสองฝายขาดการพูดคุยทําความเขาใจกัน และ
เปนเรื่องการเมืองภายในของทั้งสองประเทศ ฯลฯ

รอยละ 26.4
รอยละ 25.6
รอยละ 21.4
รอยละ 12.8
รอยละ 4.9
รอยละ 8.9

2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ของฝายตางๆ จากเหตุการณความขัดแยงระหวาง ไทย – กัมพูชา
จนถึงขณะนี้
ประเด็น
พอใจ
ไมพอใจ
(รอยละ)
(รอยละ)
การทํ า หน า ที่ ข องกองทั พ ไทยในการปกป อ งรั ก ษา
32.5
67.5
แผนดินไทย
การเตรียมพรอมในการอพยพ และดูแลชาวบานที่ไดรับ
49.4
50.6
ผลกระทบ
การชี้แจงขอเท็จจริงของรัฐบาลใหประชาชนไดรับทราบ
25.1
74.9
และเขาใจ
การทําหนาที่ของรัฐบาลไทยในการแกปญหาขอพิพาท
19.8
80.2
บริเวณพื้นที่ทับซอน
3. ความเชื่อมั่นในศักยภาพและความพรอมของกองทัพไทย ในการรับมือกับปญหาความขัดแยงที่อาจ
ลุกลามบานปลาย พบวา
- เชื่อมั่น

รอยละ 67.4

(โดยแบงเปน เชื่อมั่นมากที่สุด รอยละ 23.8 เชื่อมั่นคอนขางมาก รอยละ 43.6 )

- ไมเชื่อมั่น

รอยละ 32.6

(โดยแบงเปน ไมเชื่อมั่นเลย รอยละ 7.2

ไมคอยเชื่อมั่น รอยละ 25.4 )

4. ความเชื่อมั่นในศักยภาพดานการเจรจาเพื่อยุติปญหาความขัดแยงของกระทรวงการตางประเทศ พบวา
- เชื่อมั่น

รอยละ 24.7

(โดยแบงเปน เชื่อมั่นมากที่สุด รอยละ 3.3 เชื่อมั่นคอนขางมาก รอยละ 21.4 )

- ไมเชื่อมั่น

รอยละ 75.3

(โดยแบงเปน ไมเชื่อมั่นเลย รอยละ 31.0 ไมคอยเชื่อมั่น รอยละ 44.3 )
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5. สิ่งที่อยากใหรัฐบาลนายกฯ อภิสิทธิ์ ทํามากที่สุดในขณะนี้เพื่อแกปญหาความขัดแยงระหวางไทย –
กัมพูชา คือ
- เปดโตะเจรจากับกัมพูชา
- เรงชี้แจงขอเท็จจริงตอสหประชาชาติ (UN)
- ใหอาเซี่ยนมาเปนคนกลางแกปญหา
- ยกเลิก MOU 43 ระหวางไทย – กัมพูชา
ตามขอเรียกรองของกลุมพันธมิตร
- ใชกําลังทหารเขาตอสูจนรูแพรูชนะ
- อื่นๆ อาทิ ยุบสภา

รอยละ 46.6
รอยละ 25.3
รอยละ 10.4
รอยละ 8.1
รอยละ 6.0
รอยละ 3.6

รายละเอียดในการสํารวจ
ระเบียบวิธีการสํารวจ
การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,075 คน เปน
เพศชายรอยละ 55.0 และเพศหญิงรอยละ 45.0
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)
ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน ± 4% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
วิธีการรวบรวมขอมูล
ใชการสุมสัมภาษณทางโทรศัพท โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสราง
แนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุ
คําตอบเองโดยอิสระ (Open Form) และไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอน
บันทึกขอมูลและประมวลผล
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล

: 7 กุมภาพันธ 2554

วันที่เผยแพรผลสํารวจ

: 8 กุมภาพันธ 2554

3

ขอมูลประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง
จํานวน

รอยละ

รวม

591
484
1,075

55.0
45.0
100.0

รวม

267
313
243
252
1,075

24.8
29.1
22.7
23.4
100.0

465
502
108
1,075

43.3
46.7
10.0
100.0

132
367
282
93
61
140
1,075

12.3
34.1
26.2
8.7
5.7
13.0
100.0

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
18 ป - 25 ป
26 ป – 35 ป
36 ป – 45 ป
46 ปขึ้นไป
การศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
รวม
อาชีพ
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว
รับจางทั่วไป
พอบาน / แมบาน / เกษียณอายุ
อื่นๆ เชน นิสิตนักศึกษา อาชีพอิสระ วางงาน
รวม

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (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

4

