
  

   
 
 
 

ผลสํารวจเรื่อง  พ.ร.บ. ความมั่นคง กับการชุมนุมของกลุม นปช. 
 

จากการที่รัฐบาลประกาศใช พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักรในพื้นที่เขตดุสิตระหวางวันที่ 29 ส.ค. 
– 1 ก.ย. 2552 ซ่ึงเปนชวงการนัดชุมนุมของกลุมแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ (นปช.) นํามาซึ่ง
เสียงวิจารณที่หลากหลายโดยมีทั้งฝายที่เห็นดวยและไมเห็นดวย  ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) 
จึงไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องดังกลาวขึ้น โดยเก็บขอมูลจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปที่
อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร จํานวน 1,027 คน เปนเพศชายรอยละ 49.9 และเพศหญิงรอยละ 50.1 เม่ือวันที่ 26-27 
สิงหาคม 2552 สรุปผลไดดังน้ี 

 
1. ความรูสึกตอสถานการณทางการเมืองไทยในปจจุบัน  

  - นาเปนหวงมาก  รอยละ  48.4 
  - นาเปนหวงคอนขางมาก รอยละ  35.4 
  - ไมคอยนาเปนหวง  รอยละ  12.2 
  - ไมนาเปนหวงเลย  รอยละ   4.0 
 
2. เปรียบเทียบผลดีและผลเสียจากการที่รัฐบาลประกาศใช พ.ร.บ. ความมั่นคงฯ ในพื้นที่เขตดุสิต 

ในชวงการชุมนุมของกลุม นปช. ระหวางวันที่ 29 ส.ค. – 1 ก.ย. 52 พบวา 
   

- เชื่อวาจะสงผลเสียมากกวา  รอยละ 37.8 
- เชื่อวาจะสงผลดีมากกวา  รอยละ 21.7 

 - ไมแนใจ    รอยละ 40.5 
 
3. เรื่องที่ประชาชนเปนหวงมากที่สุดจากการนัดชุมนุมของกลุม นปช. และการประกาศใช พ.ร.บ. 

ความมั่นคงฯ ในคร้ังน้ี คือ 
 
  - ผลกระทบตอเศรษฐกิจและการลงทุนของไทย   รอยละ 36.0 
  - การฉวยโอกาสสรางสถานการณโดยผูไมหวังดี    รอยละ 28.3 
  - การจราจรติดขัด       รอยละ 16.2 
  - การใชอํานาจเกินขอบเขตของเจาหนาที่ผูควบคุม   รอยละ 15.9 
  - อ่ืนๆ อาทิ การริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
        และการเสียเลือดเน้ือของคนไทยดวยกัน ฯลฯ   รอยละ 3.6 
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4. ความเชื่อมั่นตอความสามารถของรัฐบาลและหนวยงานที่เก่ียวของในการควบคุมสถานการณ 
    การชุมนุมของกลุม นปช. ไมใหยืดเยื้อบานปลาย  
 
  - เชื่อวาจะสามารถควบคุมได  รอยละ 35.8 
  - ไมเชื่อวาจะสามารถควบคุมได  รอยละ 31.7 
  - ไมแนใจ    รอยละ 32.5 

 
5. สิ่งที่ตองการใหนายกฯ อภิสิทธ์ิ ทํามากที่สุดในขณะนี้ คือ 

  - เดินหนาแกปญหาเศรษฐกิจและปากทองของประชาชน รอยละ 28.8 
  - ยุบสภา      รอยละ 22.2 
  - แกปญหาความขัดแยงในรัฐบาล   รอยละ 19.3 
  - แกปญหาการทุจริตคอรัปชั่น    รอยละ 12.9 
  - แกเกม พ.ต.ท. ทักษิณ และกลุม นปช.   รอยละ 7.1 
  - ปรับคณะรัฐมนตรี     รอยละ 3.3  
  - อ่ืนๆ อาทิ สรางความสามัคคีของคนในชาติ  

แกปญหาภาคใต แกปญหาเยาวชน ฯลฯ รอยละ 6.4 
   

6. สําหรับความเชื่อมั่นเก่ียวกับระยะเวลาในการอยูบริหารประเทศของรัฐบาลนายกฯ  อภิสิทธ  พบวา 
 
- เชื่อวารัฐบาลจะอยูไดเกิน 1 ป  รอยละ  58.2 
 

   (ทั้งน้ี เม่ือเปรียบเทียบกับผลสํารวจเม่ือเดือนมิถุนายนที่ผานมาพบวาความเชื่อม่ันวารัฐบาลจะ
อยูไดเกิน 1 ปลดลงรอยละ 6.3) 
  

  - เชื่อวารัฐบาลจะอยูไมครบ 1 ป    รอยละ  41.8 
 

     (ในจํานวนนี้เชื่อวาสาเหตุที่จะทําใหรัฐบาลอยูไมครบ 1 ป เน่ืองจาก  
 

- ผลงานไมเปนที่ยอมรับของประชาชน  รอยละ 12.9 
- ความขัดแยงกับพรรครวมรัฐบาล   รอยละ 9.6 
- ความขัดแยงภายในพรรคประชาธิปตย รอยละ 6.6 
- การชุมนุมเคลื่อนไหวของกลุม นปช. รอยละ 5.9 
- ปญหาการทุจริตคอรรัปชัน  รอยละ 5.5 
- อ่ืนๆ อาทิ นายกฯ ไมเด็ดขาด ฯลฯ รอยละ 1.3 

 
            

 
ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1770, 1776 

E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
 เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนผูไดรับผลกระทบจากการที่รัฐบาล

ประกาศใช พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักรในพื้นที่เขตดุสิตระหวางวันที่ 29 ส.ค. – 1 ก.ย. 2552 
ซ่ึงเปนชวงการนัดชุมนุมของกลุมแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ (นปช.) ทั้งนี้เพ่ือสะทอนให
สังคมและแตละฝายที่เกี่ยวของไดรับทราบและนําไปใชเพ่ือประโยชนตอสังคมสวนรวมตอไป 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

 การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนทั่วไปทุกสาขาอาชีพที่มีอายุ 18  ปขึ้นไปและอาศัยอยูในเขต
กรุงเทพมหานคร ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุมเขตการปกครองทั้งเขต
ชั้นนอก ชั้นกลาง และชั้นใน จํานวนทั้งสิ้น 26 เขต จากนั้นจึงสุมถนนและประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณอยาง
เปนระบบ และใชวิธีเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบพบตัว ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,027 คน เปนเพศชายรอยละ 
49.9 และเพศหญิงรอยละ 50.1 

       
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 4% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน 
โดยเปนขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมา
ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

   
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :   26-27 สิงหาคม 2552 

      
วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :    28 สิงหาคม 2552 
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ขอมูลประชากรศาสตร 

 
 จํานวน รอยละ 
เพศ    
                       ชาย 512 49.9 
                       หญิง 515 50.1 

รวม 1,027 100.0 
อายุ    
                      18 - 25 ป 261 25.4 
                      26 - 35 ป 282 27.5 
                      36 - 45 ป 234 22.8 
                      46 ปขึ้นไป 250 24.3 

รวม 1,027 100.0 
การศึกษา   
               ต่ํากวาปริญญาตรี 593 57.7 
               ปริญญาตรี 389 37.9 
               สูงกวาปริญญาตรี 45 4.4 

รวม 1,027 100.0 
อาชีพ   
     ขาราชาร / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 113 10.9 
     พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 273 26.7 
     คาขาย / ประกอบอาชพีสวนตวั 298 29.0 
     รับจางทั่วไป 114 11.1 
     พอบาน แมบาน เกษียณอายุ 61 5.9 
     อ่ืนๆ อาทิ นักศึกษา อาชีพอิสระ วางงาน เปนตน 168 16.4 

รวม 1,027 100.0 
 
 
 


