
 
ความคิดเห็นของคน กทม. กับ  1 ป 6 เดือน การปรับโครงสรางกระทรวง ทบวง กรม 

 
วตัถุประสงคของการสํารวจ 

             การสํารวจครั้งนี้  เพือ่ตองการทราบความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในประเด็น 
การเปลีย่นแปลงดานตาง ๆ ระยะเวลา  1 ป 6 เดือน หลังจากการปรับโครงสรางกระทรวง ทบวง กรม  และกระทรวง 
ที่กลุมตวัอยางพอใจผลงานมากที่สุด  ตลอดจนมาตรการสรางขวญัและกําลังใจตอขาราชการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

 
ระเบียบวธิกีารสํารวจ 
            การสุมตวัอยาง 
                         การสํารวจ ใชวิธีสุมตวัอยางประชากรท่ีมอีายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูในเขตปกครองของ 
                 กรงุเทพมหานคร ใชวธิีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling)  กลาวคือ  

ข้ันแรก     แบงเขตปกครองกรุงเทพมหานครเปน เขตชั้นใน ช้ันกลาง และชั้นนอก หลังจากนัน้สุมเขต      
                 ปกครองในแตละชัน้ ไดเขตตาง ๆ จํานวน 32 เขต ดังนี ้

ปอมปราบฯ  พระนคร  ดุสติ ปทุมวัน  พญาไท  พระโขนง  ยานนาวา  ดินแดง  วัฒนา  
ประเวศ  คลองเตย  หวยขวาง  ลาดพราว  บึงกุม  บางกอกนอย  บางพลดั  จตุจักร  
ดอนเมือง  สะพานสูง  บางเขน  บางซื่อ    คลองสาน  บางแค  ภาษเีจรญิ  คันนายาว 
มีนบุร ี ทุงคร ุ ตลิ่งชัน  หนองแขม  หนองจอก  บางบอน  ทวีวัฒนา 

 ข้ันที่สอง   จากแตละเขตที่สุมได  สุมถนน  ซอย และที่อยูอาศัย 
                        ข้ันท่ีสาม   สุมประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณ  ไดตัวอยางท้ังสิ้นจํานวน 1,262 คน 
    ความคลาดเคลือ่น  (Margin  of  Error) 
               ในการประมาณการขนาดตัวอยางใชความคลาดเคลื่อน  +5%  ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95%  
วธิีเก็บรวบรวมขอมูล 

   การเก็บขอมลูใชแบบสอบถาม และสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายท่ีสุมได ในเรือ่ง  
                  “ ความคิดเห็นของคน กทม. กบั  1 ป 6 เดือน การปรับโครงสรางกระทรวง ทบวง กรม ” 
ระยะเวลาในการเก็บขอมลู  :   30 เมษายน - 2  พฤษภาคม  2547 
วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :  4  พฤษภาคม  2547 
โดย  ศูนยวจิัยกรุงเทพโพลล  มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
โทร. 0-2350-3500 ตอ 1776   http://research.bu.ac.th 
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ผลการสํารวจ 
 
1. การเก็บรวบรวมขอมูลใชวธิกีารสํารวจภาคสนาม จากประชากรในกรงุเทพมหานคร ที่มีอายุตั้งแต 18 ปข้ึนไป   

จํานวน  1,262  คน  รอยละ 45.2  เปนชาย  และรอยละ 54.8   เปนหญิง  
กลุมตวัอยางรอยละ 31.8  มีอายุระหวาง 18-25 ป  รอยละ 28.2  มีอายุระหวาง 26-35 ป    

      รอยละ 21.9  มีอายุระหวาง 36-45 ป  และรอยละ 18.1  มีอายุ 45 ปข้ึนไป  
  ระดับการศึกษาของกลุมตวัอยางรอยละ 10.2  ระดับประถมศึกษา รอยละ 24.5  ระดับมัธยมศกึษา  

 รอยละ 7.1  ระดับปวช. รอยละ 13.5  ระดบัปวส./อนุปรญิญา  รอยละ 38.3  ระดับปรญิญาตรี  และรอยละ 6.3 
      สูงกวาปรญิญาตรี     

 อาชีพของกลุมตัวอยางรอยละ 23.7 พนักงานบรษัิทเอกชน  รอยละ 21.6  นักศึกษา  รอยละ 14.8   
 คาขาย  รอยละ 9.6 รับจางทัว่ไป  รอยละ 8.2  เจาของกิจการ  รอยละ 6.7  พอบาน/แมบาน  รอยละ 6.7   
 รับราชการ  และรอยละ 6.3 พนังงานรัฐวิสาหกิจ  
2. เมื่อถามวา  1 ป 6 เดือน หลงัจากการปรับโครงสรางกระทรวง ทบวง กรม คิดวาเปนอยางไร   
 กลุมตวัอยางใหความเห็นวาดีขึ้น 

- ดานการอํานวยความสะดวกในการขอรับบริการจากหนวยงานราชการ (รอยละ 56.1) 
- ดานการลดขั้นตอนการใหบริการของหนวยงานราชการ  (รอยละ 50.5) 
-    ดานความรวดเรว็ในการใหบริการของหนวยงานราชการ (รอยละ 50.2) 

กลุมตวัอยางใหความเห็นวาเหมือนเดิม 
- ดานความชดัเจนหรือโปรงใสในขั้นตอนการใหบรกิารของหนวยงานราชการ (รอยละ 48.4) 
- ดานการแกไขระบบอุปถัมภเปนระบบคุณธรรมในหนวยงานราชการ (รอยละ 48.3) 
-    ดานการควบคุมและปราบปรามทุจริตคอรรัปชัน่ในหนวยงานราชการ (รอยละ 44.2) 

3. สําหรับคําถามวาการเปลี่ยนแปลงโดยรวม ตอการใหบรกิารของหนวยงานราชการเปนอยางไร  กลุมตัวอยาง 
 รอยละ 47.7 ระบวุาดขีึ้น  รอยละ 40.9 ระบุวาเหมือนเดิม  รอยละ 4.3 ระบุวาแยลง  และรอยละ 7.2 ระบวุาไมมีความเห็น 
4.  สวนคําถามวา ภายหลังจากการปรับโครงสรางกระทรวง ทบวง กรม  กลุมตัวอยางรอยละ 12.5 ระบุวาพอใจ 
     ผลงานกระทรวงสาธารณสุขมากท่ีสดุ รองลงมารอยละ 12.0  ระบวุากระทรวงการทองเที่ยวและการกีฬา  รอยละ 9.3   
     ระบุวากระทรวงพาณิชย  รอยละ 7.9  ระบุวากระทรวงมหาดไทย  รอยละ 7.6  ระบุวากระทรวงการตางประเทศ       
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5.   เม่ือถามวาเหตุการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต อาจจะทําใหขาราชการในพืน้ที่ 3 จังหวัดมีการขอยาย 
ออกจากพืน้ทีจ่ํานวนมาก คิดวารัฐบาลควรมีมาตรการสรางขวญัและกาํลังใจอยางไรบาง  กลุมตวัอยางรอยละ 26.9   
ระบวุาควรเพิม่เงินเดือน/โบนัส  รอยละ 15.5 ระบวุาควรเพ่ิมจํานวนคนรกัษาความปลอดภัย  รอยละ 14.6 ระบวุา 
ควรเพิ่มสวัสดกิารดานประกนัชีวิต  รอยละ 7.1 ระบวุาควรปราบปรามอยางจริงจัง  รอยละ 6.3 ระบวุาควรมีเจาหนาท่ี 
ท่ีเกี่ยวของ เชน นายกรฐัมนตรี  รัฐมนตรี ทหาร และตํารวจ ลงตรวจเยี่ยมพืน้ที ่
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ตารางแสดงการประมวลผลขอมลู 
              ตารางที่ 1:  ขอมลูประชากรศาสตร 

 จํานวน รอยละ 
เพศ :   
            ชาย 571 45.2 
            หญิง 691 54.8 
อายุ :   
            18 – 25 ป 401 31.8 
            26 – 35 ป 356 28.2 
            36 – 45 ป 277 21.9 
            45 ปข้ึนไป 228 18.1 
 การศกึษา:   
            ประถมศึกษา   129 10.2 
            มัธยมศึกษา 309 24.5 
            ปวช.       90 7.1 
            ปวส./อนุปรญิญา 171 13.5 
            ปรญิญาตร ี 483 38.3 
            สูงกวาปรญิญาตร ี 80 6.3 
 อาชีพ :   
            พนักงานบรษิัทเอกชน 299 23.7 
            นักศึกษา 272 21.6 
            คาขาย 187 14.8 
            รับจางท่ัวไป 121 9.6 
            เจาของกิจการ 103 8.2 
            พอบาน/แมบาน 85 6.7 
            รับราชการ        84 6.7 
            รัฐวิสาหกิจ 79 6.3 
            อ่ืน ๆ         32 2.5 
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ตารางที่ 2:  1 ป 6 เดือน หลงัจากการปรับโครงสรางกระทรวง ทบวง กรม ทานคิดวาเปนอยางไร 
       ดีขึ้น  เหมือนเดิม แยลง ไมมีความเห็น 
การอํานวยความสะดวกในการขอรับบรกิาร 
จากหนวยงานราชการ 

56.1 36.5 3.0 4.4 

ดานการลดขั้นตอนการใหบริการของหนวยงาน
ราชการ 

50.5 40.6 3.6 5.3 

ความรวดเรว็ในการใหบรกิารของหนวยงาน
ราชการ 

50.2 41.2 4.8 3.8 

ความชัดเจนหรือโปรงใสในขั้นตอนการใหบริการ
ของหนวยงานราชการ 

35.0 48.4 8.3 8.2 

การแกไขระบบอุปถัมภเปนระบบคณุธรรมใน
หนวยงานราชการ 

29.3 48.3 10.6 11.7 

การควบคุมและปราบปรามทจุริตคอรรัปชัน่ 
ในหนวยงานราชการ 

35.6 44.2 10.2 10.0 

 
ตารางที่ 3:  ทานคิดวา การเปลี่ยนแปลงโดยรวม ตอการใหบรกิารของหนวยงานราชการเปนอยางไร 

 จํานวน รอยละ 
ดีขึ้น 602 47.7 
เหมือนเดิม 516 40.9 
แยลง 54 4.3 
ไมมีความเห็น 90 7.2 

 
ตารางที่ 4:  ทานพอใจผลงานของกระทรวงใดมากที่สดุ ภายหลังจากการปรับโครงสรางกระทรวง ทบวง กรม  

 จํานวน รอยละ 
กระทรวงสาธารณสขุ  158 12.5 
กระทรวงการทองเที่ยวและการกีฬา         152 12.0 
กระทรวงพาณิชย        117 9.3 
กระทรวงมหาดไทย            100 7.9 
กระทรวงการตางประเทศ      96 7.6 
กระทรวงอื่น ๆ  639 50.6 
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ตารางที่ 5:  เหตุการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต อาจจะทําใหขาราชการในพื้นท่ี 3 จังหวัด 
มีการขอยายออกจากพื้นท่ีจาํนวนมาก  ทานคิดวารัฐบาลควรมีมาตรการสรางขวญัและกําลังใจ      
อยางไรบาง 

 จํานวน รอยละ 
ควรเพิ่มเงินเดอืน/โบนัส 339 26.9 
ควรเพิ่มจํานวนคนรกัษาความปลอดภัย 196 15.5 
ควรเพิ่มสวัสดกิารดานประกนัชีวิต 184 14.6 
ควรปราบปรามอยางจริงจัง 89 7.1 
ควรมีเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของ เชน นายกรฐัมนตรี  รัฐมนตรี 
ทหาร และตํารวจ ลงตรวจเยี่ยมพืน้ที ่

80 6.3 

อ่ืน ๆ 374 29.6 
 
  
       
  
  
  
  
  
  
  
  
 


