
 
หนวยขาวกรอง...คุมครองหรือขมขู 

 
วตัถุประสงคของการสํารวจ   
 เพ่ือตองการทราบความคดิเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานคร กรณีขาวของนายเอกยุทธ  อัญชนับุตร  
ในประเด็นตอไปนี ้

• การมีขอมลูการปนหุนของบคุคลในคณะรฐับาล  และประโยชนของการออกมาเปดเผยเรื่องการปนหุนของ
นายเอกยุทธ    

• ความเชื่อถือในถอยแถลงของคณะกรรมการกํากับตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) กรณกีาร
ปนหุนธนาคารนครหลวงไทย (SCIB-C1) 

• การทํางานของเจาหนาที่สํานักขาวกรองแหงชาติ รวมทัง้การเปดเผยวดีีโอเทปของเจาหนาที่สํานักขาวกรองฯ 
• คะแนนนยิมของพรรคไทยรกัไทยจากกรณีขาวนายเอกยุทธ   

ระเบียบวธิีการสํารวจ 
                การสุมตวัอยาง 
  การสํารวจใชวิธีสุมตวัอยางประชากรที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป ที่อาศยัอยูในเขตกรงุเทพมหานคร ไดตวัอยาง
ทั้งสิ้นจํานวน 1,197   คน เปนชายรอยละ 52.6    หญิงรอยละ 47.4  
  กลุมตวัอยางรอยละ 24.6   มีอายุระหวาง  18 - 25 ป      รอยละ 29.8  มีอายุระหวาง 26 – 35 ป    รอยละ 33.1   
มีอายุระหวาง 36 – 45 ป   และรอยละ 12.4  มีอายุ 46 ปข้ึนไป    

 สําหรับระดับการศกึษาของกลุมตวัอยาง รอยละ 4.7  มีการศึกษาระดับประถมศกึษา   รอยละ 11.7  มัธยมศกึษา    
รอยละ 5.7  ปวช.     รอยละ 16.7  ปวส./อนุปริญญา     รอยละ 49.1 ปรญิญาตรี    และรอยละ 12.1  สูงกวาปริญญาตรี   

 กลุมตวัอยางรอยละ 6.9  มีอาชีพรับราชการ    รอยละ 10.2   พนักงานรฐัวิสาหกิจ    รอยละ 27.5  พนักงาน 
บริษัทเอกชน    รอยละ 13.2  เจาของกิจการ    รอยละ 9.9  รับจางทัว่ไป    รอยละ 10.3  คาขาย     รอยละ 14.9 นกัศกึษา    
รอยละ 5.8   พอบาน/แมบาน  และรอยละ 1.4  อาชีพอ่ืน ๆ 
              ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตวัอยางใชความคลาดเคลื่อน ± 5 % ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% 

วธิีเก็บรวบรวมขอมลู 
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถาม และสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได ในเรือ่ง  “หนวยขาว
กรอง...คุมครองหรือขมขู” 

              ระยะเวลาในการเกบ็ขอมลู    :  16  กันยายน  2547 วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :  17  กันยายน  2547   
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              โดย  ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   โทร. 0-2350-3500 ตอ 1776  http://research.bu.ac.th/ 
 
 
 

ผลการสํารวจ 
 

กลุมตวัอยางทีส่ํารวจไดเปนบุคคลท่ีเคยเลนหุน รอยละ 27.4 และไมเคยเลนหุน รอยละ 72.6 ผลการสํารวจ
พบวา กลุมตวัอยางรอยละ 71.8  เชื่อวานายเอกยุทธ  มีขอมูลเรื่องการปนหุนของบุคคลในคณะรัฐบาลจริง   ขณะที่รอย
ละ 28.2  ไมเชือ่วามีขอมูล    โดยในการเปดเผยขอมูลเรื่องการปนหุนครั้งนี้ รอยละ 70.4 เห็นวา เปนประโยชนตอ
ประชาชนคนไทย   อีกรอยละ 29.6 เห็นวา ไมเปนประโยชน  สําหรับกรณีที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรพัย (ก.ล.ต.) ออกมาแถลงวาไมพบความผดิปกติท่ีเขาขายการปนหุนของหุนธนาคารนครหลวงไทย หรือ SCIB-
C1 ตามที่นายเอกยุทธ  กลาวอางนั้น  กลุมตัวอยางรอยละ 65.8  ไมเชื่อขอมูลท่ี ก.ล.ต. ออกมาแถลง  ขณะทีร่อยละ 34.2 
เชื่อ    

เมื่อเปรยีบเทียบความคิดเห็นใน 3 ประเดน็ขางตนระหวางกลุมผูเคยเลนหุนกับไมเคยเลนหุน พบวามีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยกลุมผูเคยเลนหุนถงึ รอยละ 83.5 เชื่อวานายเอกยุทธ มีขอมูลเรื่องการปนหุนของบุคคล
ในคณะรัฐบาลจริง  สวนที่ไมเชื่อวานายเอกยุทธ  มีขอมลู รอยละ 16.5   ในกลุมผูที่ไมเคยเลนหุนเชื่อวานายเอกยทุธ มี
ขอมูล รอยละ 67.3 และไมมขีอมูล รอยละ 32.7 

สําหรับประโยชนตอประชาชนคนไทยนั้น กลุมผูเคยเลนหุน รอยละ 79.9 เห็นวาการออกมาเปดเผยขอมูลเรื่อง
การปนหุนของนายเอกยุทธ เปนประโยชนตอประชาชน แตรอยละ 20.1 เห็นวาไมเปนประโยชน  สวนกลุมที่ไมเคยเลน
หุนเห็นวาการออกมาเปดเผยขอมูลของนายเอกยุทธ เปนประโยชน รอยละ 66.9 และไมเปนประโยชน รอยละ 33.1 

สวนความเชื่อถือตอคําแถลงของ ก.ล.ต. นัน้ กลุมตัวอยางที่เคยเลนหุน รอยละ 73.5 ไมเชื่อในคําแถลงของ 
ก.ล.ต. ทีว่าไมพบความผิดปกติท่ีเขาขายการปนหุนของธนาคารนครหลวงไทย (SCIB-C1) ขณะที่ รอยละ 26.5 เชื่อ  
สวนผูทีไ่มเคยเลนหุน รอยละ 62.9 ไมเชื่อในคําแถลงของ ก.ล.ต. และรอยละ 37.1 เชื่อ 

สําหรับกรณีท่ี พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ  รองนายกรัฐมนตร ีออกมายอมรบัวาไดสั่งการใหเจาหนาที่สํานักขาว
กรองแหงชาติติดตามนายเอกยุทธ  เพ่ือใหการคุมครองความปลอดภยันั้น กลุมตัวอยาง รอยละ 74.4  ไมเชื่อวาเปนการ
ติดตามเพื่อคุมครองความปลอดภัย แตคิดวาเหตุผลทีแ่ทจริงของการติดตาม คือ เพื่อตรวจสอบความเคลื่อนไหวของนาย
เอกยุทธ  (รอยละ 52.2)   และเพื่อขมขูนายเอกยุทธ  (รอยละ 22.2)  มีเพยีงรอยละ 25.6 ท่ีเชื่อวาเปนการติดตามเพื่อ
คุมครองความปลอดภัย  

นอกจากนี้ การท่ีรัฐบาลสงเจาหนาที่คอยติดตามบุคคลท่ีกําลังมีขาวเปนท่ีสนใจของสังคมโดยไมแจงใหผูถูก
ติดตามทราบลวงหนานั้น กลุมตัวอยางรอยละ 74.4    เห็นวาเปนการกระทําที่ไมเหมาะสม  เพราะ เปนการคุกคามและ
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ละเมดิสิทธิสวนบุคคล (รอยละ 35.3)   เปนการสรางความหวาดกลัวแกผูถูกตดิตาม (รอยละ 14.0)     ไมเชื่อวา
เจาหนาที่ที่สงมาจะคุมครองความปลอดภยัไดจริง (รอยละ 13.6)    และทําใหเกิดความเขาใจผิด (รอยละ 11.5)    
ในขณะทีร่อยละ 25.6 เห็นวาการไมแจงใหผูถูกตดิตามทราบลวงหนานั้นเปนเรื่องที่เหมาะสมแลว 
 สวนการพบวดีีโอเทปในรถของเจาหนาที่จากสํานักขาวกรองฯ ท่ีบันทึกขอมูลการตดิตามนายเอกยทุธ    กลุม
ตัวอยาง รอยละ 60.6  เห็นวา ควรนําภาพจากวิดโีอเทปมาเปดเผยตอสาธารณชน   ขณะท่ี รอยละ 39.4 เห็นวา ไมควร
นํามาเปดเผย 
 สําหรับผลกระทบตอคะแนนนิยมของพรรคไทยรกัไทย  กลุมตวัอยางรอยละ 49.5 คิดวากรณีดังกลาวสงผลให
คะแนนนยิมของพรรคไทยรกัไทยลดลง     ขณะที่ รอยละ 9.4  คิดวาทําใหคะแนนนยิมเพิ่มขึ้น    และรอยละ 41.1 คิดวา
กรณีดังกลาวไมสงผลตอคะแนนนิยมของพรรคไทยรกัไทย 
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ตารางแสดงการประมวลผลขอมลู 
 

              ตารางที่ 1:  ขอมลูประชากรศาสตร 
 จํานวน รอยละ 

เพศ :   
            ชาย 630 52.6 
            หญิง 567 47.4 
อายุ :   
            18 – 25 ป  295 24.6 
            26 – 35 ป 357 29.8 
            36 – 45 ป 396 33.1 
            46ปข้ึนไป 149 12.4 
 กําลังศกึษา:   
            ประถมศึกษา 56 4.7 
            มัธยมศึกษา 140 11.7 
            ปวช.  68 5.7 
            ปวส./อนุปรญิญา  200 16.7 
            ปรญิญาตร ี  588 49.1 
            สูงกวาปรญิญาตร ี 145 12.1 
 อาชีพ :   
            รับราชการ  82 6.9 
            รัฐวิสาหกิจ 122 10.2 
            พนักงานบรษิัทเอกชน  329 27.5 
            เจาของกิจการ  158 13.2 
            รับจางท่ัวไป  118 9.9 
            คาขาย 123 10.3 
            นักศึกษา  178 14.9 
            พอบาน /แมบาน 70 5.8 
            อ่ืน ๆ 17 1.4 
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  ตารางที่ 2: ทานเคยเลนหุนหรอืไม 
 จํานวน รอยละ 

เคย 328 27.4 
ไมเคย 869 72.6 

 
  ตารางที่ 3: ทานคิดวานายเอกยุทธ มีขอมลูเรื่องการปนหุนของบุคคลในคณะรัฐบาลจริงหรอืไม 

 จํานวน รอยละ 
มีขอมลู 859 71.8 
ไมมีขอมูล 338 28.2 

    
  ตารางที่ 4: เปรียบเทียบความคิดเห็นระหวางผูเคยเลนหุนกับไมเคยเลนหุนตอประเด็นทีว่า นายเอกยุทธ มี       
        ขอมลูเรือ่งการปนหุนของบุคคลในคณะรัฐบาลจริงหรอืไม 

มีขอมลู ไมมีขอมูล  
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ผูเคยเลนหุน 274 83.5 54 16.5 
ผูไมเคยเลนหุน 585 67.3 284 32.7 

 
 ตารางที่ 5:  ทานคิดวาการออกมาเปดเผยขอมลูเรื่องการปนหุนของนายเอกยุทธ เปนประโยชนตอประชาชนคน 
              ไทยหรือไม 

 จํานวน รอยละ 
เปนประโยชน 843 70.4 
ไมเปนประโยชน 354 29.6 

 
 
 ตารางที่ 6: เปรียบเทียบความแตกตางระหวางผูเคยเลนหุนกับไมเคยเลนหุน ตอประเด็นท่ีวาการออกมา 
 
       เปดเผยขอมูลเรือ่งการปนหุนของนายเอกยุทธ เปนประโยชนตอประชาชนคนไทยหรอืไม 
 

เปนประโยชน ไมเปนประโยชน  
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ผูเคยเลนหุน 262 79.9 66 20.1 
ผูไมเคยเลนหุน 581 66.9 288 33.1 
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 ตารางที่ 7: ทานเชื่อในขอมลูท่ีคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยและตลาดหลกัทรัพย (ก.ล.ต.) ออกมาแถลงวา  
                   ตรวจสอบแลวไมพบความผิดปกติท่ีเขาขายการปนหุนของหุนธนาคารนครหลวงไทย (SCIB-C1)  
                   ตามที่นายเอกยุทธ กลาวอางหรอืไม 

 จํานวน รอยละ 
เชื่อ 409 34.2 
ไมเชื่อ 788 65.8 

 
 
 ตารางที่ 8: เปรียบเทียบความแตกตางระหวางผูเคยเลนหุนกับไมเคยเลนหุนตอประเด็นความเชือ่ถือในคําแถลง 
 
       ของ ก.ล.ต. ท่ีวาไมพบความผิดปกติท่ีเขาขายการปนหุนของหุนธนาคารนครหลวงไทย 
 

     (SCIB-C1) ตามที่นายเอกยุทธ กลาวอาง 
 

เชื่อ ไมเชื่อ   
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ผูเคยเลนหุน 87 26.5 241 73.5 
ผูไมเคยเลนหุน 332 37.1 547 62.9 

 
ตารางที่ 9: ทานเชื่อคําพดูของ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ  ท่ีระบวุาสั่งใหเจาหนาท่ีสํานกัขาวกรองแหงชาติตดิตาม 
                  นายเอกยุทธ เพื่อใหการคุมครองความปลอดภัย หรือไม 

 จํานวน รอยละ 
เชื่อ 307 25.6 
ไมเชื่อ 890 74.4 

  
    สําหรับทานที่ไมเชื่อ คดิวาเหตุผลท่ีแทจรงิของการที่เจาหนาที่สํานกัขาวกรองติดตามนายเอกยุทธ  คือ 

 จํานวน รอยละ 
เพื่อตรวจสอบความเคลือ่นไหวของนายเอกยุทธ  624 52.2 
เพ่ือขมขูนายเอกยุทธ  265 22.2 

  
 ตารางที่ 10: ทานคิดวาการที่รัฐบาลสงเจาหนาที่คอยตดิตามบุคคลท่ีเปนท่ีสนใจของสังคม (เชน  นายเอกยุทธ    
         และ นายเดน โตะมีนา) โดยไมแจงใหผูถูกติดตามทราบลวงหนา เปนการ เหมาะสมหรอืไม 

 จํานวน รอยละ 
เหมาะสม 307 25.6 
ไมเหมาะสม 890 74.4 

 



 

 

 

7

 สําหรับทานที่คิดวาเปนการไมเหมาะสมท่ีไมแจงใหผูถูกติดตามทราบลวงหนา   ไดใหเหตุผล ดังนี ้
 จํานวน รอยละ 

เปนการคกุคาม/ละเมิดสิทธสิวนบุคคล 616 35.3 
สรางความหวาดกลวัแกผูถกูติดตาม 243 14.0 
ไมเชื่อวาเจาหนาท่ีที่สงมาจะคุมครองความปลอดภัยไดจรงิ 237 13.6 
ทําใหเกิดความเขาใจผิด 201 11.5 

 
ตารางที่ 11: ทานคิดวาภาพถายในวดีีโอเทปที่พบในรถของเจาหนาที่หนวยขาวกรอง ซึ่งบันทึกขอมลูการ 
                    ติดตามนายเอกยุทธ  ควรนาํออกเปดเผยตอสาธารณชน หรอืไม 

 จํานวน รอยละ 
ควรเปดเผย 725 60.6 
ไมควรเปดเผย 472 39.4 

 
  ตารางที่ 12 : ทานคิดวา กรณีท่ีเกิดขึน้สงผลตอคะแนนนิยมของพรรคไทยรกัไทยหรอืไม อยางไร 

 จํานวน รอยละ 
คะแนนนิยมลดลง 592 49.5 
คะแนนนยิมเพิ่มขึ้น 113 9.4 
ไมมีผลตอคะแนนนิยม 492 41.1 

 


