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เรียน  บรรณาธิการขาวหนา 1/ สังคม/ การเมือง            รวม  5 หนา 
 

ผลสํารวจเรื่อง  
คนกรุงคิดอยางไรกับการชัตดาวนกรุงเทพฯ ของกลุม กปปส. 

 

คนกรุงเทพฯ กวา 60% กังวลมากตอสถานการณบานเมืองหากปดพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ โดยเรื่องการจราจรจะ
สงผลกระทบมากที่สุด สวนใหญอยากใหรัฐบาลท่ีมาจากคนกลางปฏิรูปบานเมืองกอนการเลือกต้ัง และไม
เห็นดวยกับการรัฐประหาร 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) ไดสํารวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “คนกรุงคิดอยางไรกับ
การชัตดาวนกรุงเทพฯ ของกลุม กปปส.” โดยเก็บขอมูลกับประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ไดกลุม
ตัวอยางท้ังส้ินจํานวน 1,021 คนพบวา คนกรุงเทพฯ สวนใหญรอยละ 60.4 กังวลมากถึงมากท่ีสุดตอสถานการณ
บานเมือง หากกลุม กปปส. ปดพื้นท่ีกรุงเทพฯ ขณะท่ีรอยละ 39.6 กังวลนอยถึงนอยท่ีสุด 
 

สวนความเห็นตอเร่ืองท่ีจะสงผลกระทบมากท่ีสุดหากปดพื้นท่ีกรุงเทพฯ คือ การจราจรและการเดินทาง  
(รอยละ 37.3) รองลงมาคือ ผลกระทบดานเศรษฐกิจ การลงทุน การทองเท่ียว (รอยละ 22.5) และการปะทะกันของผู
ชุมนุม กลุม กปปส. กลุม นปช. เจาหนาท่ีตํารวจ และอาจทําใหมีผูเสียชีวิต (รอยละ 19.3) ท้ังนี้เม่ือถามตอวาการ
ประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน จะชวยลดเหตุการณความรุนแรงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการปดพื้นท่ีกรุงเทพฯ ไดหรือไม สวนใหญ
รอยละ 50.2 เห็นวาชวยไมได  มีเพียงรอยละ 14.8 ท่ีเห็นวาชวยได และรอยละ 35.0 ไมแนใจ  

 
  สําหรับความเห็นตอขอคาํถามท่ีวา “การลาออกจากการเปนนายกฯ ของนางสาวย่ิงลักษณ จะชวยลดความขดัแยง
และความรุนแรงทางการเมืองไดมากนอยเพียงใด” รอยละ 45.0 เชือ่วาจะไมมีอะไรเปล่ียนแปลง ขณะท่ีรอยละ 38.9 เช่ือวา
ชวยไดมาก และรอยละ16.1 เช่ือวาจะแยลงกวาเดิม และเม่ือถามตอวา “หากยงัมีการเลือกตัง้ในวันท่ี 2 ก.พ. สถานการณ
ทางการเมืองไทยหลังจากการเลือกตัง้จะเปนอยางไร” รอยละ 44.4 เห็นวาไมแตกตางไปจากปจจุบัน รองลงมารอยละ 25.5 
เหน็วาจะแยลงกวาปจจุบัน มีเพียงรอยละ 14.4 ท่ีเห็นวาจะดข้ึีนกวาปจจุบัน ท่ีเหลือรอยละ 15.7 ยงัไมแนใจ   
 
 ดานความเห็นในเร่ืองการปฏิรูป สวนใหญรอยละ 41.7 อยากใหปฏิรูปกอนในประเด็นหลักๆ ใหแลวเสร็จใน 1 ป 
แลวคอยจัดการเลือกตั้ง ในจํานวนนี้รอยละ 34.2 อยากไดรัฐบาลท่ีมาจากคนกลางมาบริหารประเทศไปพลางๆ กอน 
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และรอยละ 7.5 อยากไดรัฐบาลรักษาการของนางสาวยิ่งลักษณ ขณะท่ีรอยละ 27.3 อยากใหเลือกต้ังกอนแลวคอยปฏิรูป
ในประเด็นหลักๆ ใหแลวเสร็จตามเวลาท่ีท้ัง 2 ฝายตกลงกัน ท้ังนี้รอยละ 14.4 ยังไมเห็นรูปแบบการปฏิรูปท่ีเหมาะสม
ในตอนนี้ และรอยละ 16.6 ท่ียังไมแนใจ 
 
 สุดทายเมื่อถามวา “หากสถานการณความขัดแยงรุนแรงจนถึงท่ีสุด ทานเห็นดวยหรอืไมกับการรัฐประหารของ
ทหาร” รอยละ 42.1 ไมเห็นดวย ขณะท่ีรอยละ 38.5 เหน็ดวย และรอยละ19.4 ยังไมแนใจ    
 

รายละเอียดดังตอไปนี ้
 
1. ความกังวลตอสถานการณบานเมือง หากกลุม กปปส. ปดพื้นท่ีกรุงเทพฯ  
 

มากถึงมากท่ีสุด 
(โดยแบงเปนมากที่สุดรอยละ 24.2 และมากรอยละ 36.2) 

รอยละ 60.4 

 

นอยถึงนอยท่ีสุด 
(โดยแบงเปนนอยรอยละ 24.7 และนอยท่ีสุดรอยละ 14.9) 

 

รอยละ 
 

39.6 

 

2. ความเห็นตอเร่ืองท่ีจะสงผลกระทบมากท่ีสุด หากปดพื้นท่ีกรุงเทพฯ 
 

การจราจรและการเดินทาง  รอยละ 37.3
ผลกระทบดานเศรษฐกิจ การลงทุน การทองเท่ียว รอยละ 22.5
การปะทะกันของผูชุมนุม กลุม กปปส. กลุม นปช. เจาหนาท่ีตํารวจ และอาจทําใหมีผูเสียชีวิต รอยละ 19.3
การขาดรายได ท่ีจะเล้ียงชีพ   รอยละ 11.7 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รอยละ 6.7 
เกิดการปฏิวัติ รอยละ 2.5

 

3. ความเห็นตอการประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน จะชวยลดเหตุการณความรุนแรงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการปดพื้นท่ีกรุงเทพฯ ได
หรือไม 
 

เห็นวาได รอยละ 14.8 
เห็นวาไมได รอยละ 50.2 
ไมแนใจ รอยละ 35.0 
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4. ความเห็นตอขอคําถามท่ีวา “การลาออกจากการเปนนายกฯ ของนางสาวยิ่งลักษณ จะชวยลดความขัดแยงและความ
รุนแรงทางการเมืองไดมากนอยเพียงใด”    
 

เช่ือวาชวยไดมาก   รอยละ 38.9 
เชื่อวาไมมีอะไรเปล่ียนแปลง รอยละ 45.0
เช่ือวาจะแยลงกวาเดิม รอยละ 16.1

 
5. ความเห็นตอขอคําถามท่ีวา “หากยังมีการเลือกตั้งในวันท่ี 2 ก.พ. สถานการณทางการเมืองไทยหลังจากการเลือกตั้งจะ
เปนอยางไร”    
 

ดีข้ึนกวาปจจุบัน      รอยละ 14.4
ไมแตกตางจากปจจุบัน  รอยละ 44.4
แยลงกวาปจจุบัน รอยละ 25.5 
ไมแนใจ      รอยละ 15.7 

 
6. ความเห็นตอขอคําถามท่ีวา “ทานเห็นดวยกับแนวทางการปฏิรูปรูปแบบใดตอไปนี้ ”    
 
 

ปฏิรูปกอนในประเด็นหลักๆ ใหแลวเสร็จใน 1 ป แลวคอยจัดการเลือกตั้ง 
 โดย รัฐบาลที่มาจากคนกลาง  รอยละ 34.2 

         รัฐบาลรักษาการของนางสาวยิ่งลักษณ  รอยละ  7.5 

รอยละ 41.7 

เลือกต้ังกอนแลวปฏิรูปในประเด็นหลักๆ ใหแลวเสร็จตามเวลาท่ีท้ัง 2 ฝายตกลงกัน รอยละ 27.3 
ยังไมเห็นรูปแบบท่ีเหมาะสมในตอนน้ี รอยละ  14.4
ไมแนใจ รอยละ 16.6

 
7. ความเห็นตอขอคําถามท่ีวา “หากสถานการณความขดัแยงรุนแรงจนถึงท่ีสุด ทานเห็นดวยหรือไมกับการรัฐประหาร
ของทหาร”    
 

เห็นดวย   รอยละ 38.5 
ไมเห็นดวย รอยละ 42.1 
ไมแนใจ รอยละ 19.4 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
1. เพื่อสะทอนความกังวลและผลกระทบตอสถานการณบานเมือง หากกลุม กปปส. ปดพื้นท่ีกรุงเทพฯ 
2. เพื่อสะทอนความเห็นตอการประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน จะลดเหตุการณความรุนแรงจากการปดพื้นท่ี

กรุงเทพฯ ไดหรือไม 
3. เพื่อสะทอนความเห็นตอการลาออกจากการเปนนายกฯ ของนางสาวยิ่งลักษณ จะชวยลดความรุนแรงทาง

การเมืองไดมากนอยเพียงใด 
4. เพื่อสะทอนความเห็นท่ีมีตอการปฏิวัติรัฐประหารเพ่ือยุติความขัดแยง 
5. เพื่อสะทอนความเห็นตอแนวทางการปฏิรูป  

 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนอายุ 18 ปข้ึนไปในทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 

24 เขต จาก 50 เขต ท้ังเขตช้ันใน ช้ันกลาง และช้ันนอก ไดแก คลองเตย จตุจักร จอมทอง ดอนเมือง ตล่ิงชัน  
ทวีวัฒนา ทุงครุ ธนบุรี บางกอกนอย บางกะป บางขุนเทียน บางแค บางบอน บางรัก บึงกุม ปทุมวนั พระนคร   
ภาษเีจริญ ยานาวา  ราษฎรบูรณะ วัฒนา  สะพานสูง สาทรและหลักส่ี ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน 
(Multi-Stage Sampling) จากนั้นใชวิธีเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบพบตัว ไดกลุมตัวอยางท้ังส้ินจํานวน 1,021 
คน เปนชายรอยละ 51.4 และหญิงรอยละ 48.6 

 

 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   4% ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% 
 

วิธีการรวบรวมขอมูล  
ใชการสัมภาษณแบบพบตัว โดยเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามท่ีมีโครงสรางแนนอน  

ซ่ึงเปนขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคําถามแบบปลายเปด (Open – ended Questions) 
จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :   3 - 6 มกราคม 2557 
       

        วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :   7 มกราคม 2557 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ   
 ชาย 525 51.4 
 หญิง 496 48.6 

รวม 1,021 100.0 
อายุ    
 18 – 25 ป 246 24.1 
 26 – 35 ป 279 27.3 
  36 – 45 ป 231 22.6 
  46 ปข้ึนไป 265 26.0 

รวม 1,021 100.0 
การศึกษา   
 ตํ่ากวาปริญญาตรี 492 48.2 
 ปริญญาตรี 451 44.2 
 สูงกวาปริญญาตรี 78 7.6 

รวม 1,021 100.0 
อาชีพ   
 ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 103 10.1 
 พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 315 30.8 
 คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 212 20.8 
 เจาของกิจการ 60 5.9 
 รับจางท่ัวไป 147 14.4 
 พอบาน แมบาน เกษยีณอายุ 50 4.9 
 นักศึกษา 120 11.8 
 อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ วางงาน เปนตน 14 1.3 

รวม 1,021 100.0 
 

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

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
 


