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ครม.ชุดทักษิณ 2/2 ในมมุมองประชาชน 

 
วตัถุประสงคของการสํารวจ    

เพ่ือทราบความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกี่ยวกับการปรับคณะรฐัมนตรีชุดใหม ใน
ประเด็นตอไปนี้ 

1. ความเหมาะสมของรัฐมนตรีแตละคนที่ไดรับการปรับเปลี่ยนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหม 
2. ความพึงพอใจตอภาพรวมของการปรับเปลี่ยนและแตงตัง้บุคคลขึ้นดํารงตําแหนงตางๆ ในคณะรัฐมนตรีชุดใหม 
3. คะแนนนยิมทีม่ีตอนายกรัฐมนตรจีากการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี ้
4. ความเชื่อมั่นตอคณะรัฐมนตรีชุดใหมในการแกปญหาสําคัญของชาติ 3 ประการ 
 

ระเบียบวธิีการสํารวจ 
                การสุมตวัอยาง 

การสํารวจใชวิธีสุมตวัอยางประชาชนที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
โดยใชวิธกีารสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยสุมเขตการปกครอง/อําเภอ จากนั้นสุมถนน  
และประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณ  ไดตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 1,602 คน 
  ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตวัอยางใชความคลาดเคลื่อน ± 3% ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% 

วธิีเก็บรวบรวมขอมลู 
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถาม และสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายท่ีสุมได  

              ระยะเวลาในการเก็บขอมลู   :    3 สิงหาคม 2548 
              วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :    4 สิงหาคม 2548   
              โดย  ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   โทร. 0-2350-3500 ตอ 1776      

http://research.bu.ac.th/poll/poll_list.php 
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สรุปผลการสํารวจ 
 1. กลุมตัวอยางที่สุมไดมีจํานวน 1,602 คน   เปนชายรอยละ 53.0   หญิงรอยละ 47.0   มีอายุระหวาง 18-25 ป  
รอยละ 34.9   อายุ 26-35 ป รอยละ 28.9   อายุ 36-45 ป รอยละ 18.4   และอายุ 46 ปข้ึนไป รอยละ 17.8 
     กลุมตวัอยางมีการศกึษาในระดับประถมศึกษารอยละ 10.9  มัธยมศกึษารอยละ 22.3    ปวส./อนปุรญิญารอยละ 10.5    
ปรญิญาตรรีอยละ 51.3  และสูงกวาปรญิญาตรรีอยละ 5.0 
    กลุมตวัอยางประกอบอาชพีรับราชการรอยละ 12.9    พนักงานรัฐวสิาหกิจรอยละ 8.3    พนักงาน/ลกูจางบริษัทเอกชน
รอยละ 21.8    คาขาย/ธรุกจิสวนตวัรอยละ 18.1    รับจางทั่วไปรอยละ 9.7     พอบาน/แมบาน/เกษยีณอาย ุ
รอยละ 5.0    นิสิต/นักศึกษารอยละ 16.9    อาชีพอิสระรอยละ 6.6    และประกอบอาชีพอ่ืนๆ อีกรอยละ 0.7 
 2. เมื่อถามถึงความเหมาะสมของรัฐมนตรีแตละคนที่ไดรับการปรับเปลี่ยนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหม พบวา 
นายสมคดิ จาตุศรพีิทักษ ซ่ึงไดรบัแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวีาการกระทรวงพาณิชยเปนผูท่ี
ประชาชนเห็นวามคีวามเหมาะสมกับตําแหนงมากที่สุด (รอยละ 71.1)  รองลงมาไดแก นายจาตรุนต ฉายแสง รัฐมนตรวีาการ
กระทรวงศกึษาธิการ (รอยละ 68.8)   และนายประชา มาลีนนท รัฐมนตรีวาการกระทรวงทองเที่ยวและกีฬา (รอยละ 66.4) 
ตามลําดับ 
     ขณะที่นายสุริยะ จึงรุงเรอืงกจิ ซ่ึงไดรบัแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองนายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรวีาการกระทรวง
อุตสาหกรรมถูกมองวาไมเหมาะสมมากที่สุด (รอยละ 43.0)   รองลงมาไดแกนายเนวิน ชิดชอบ รัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตร ี(รอยละ 32.9)   และ พล.อ.อ.คงศักดิ์ วนัทนา รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (รอยละ 23.1)  ตามลําดับ 
 3. สําหรับความพึงพอใจตอภาพรวมของการปรับเปลี่ยนและแตงตั้งบุคคลขึ้นดาํรงตําแหนงตางๆ ในคณะรัฐมนตรชีุด
ใหมนั้น ประชาชนรอยละ 60.2  ระบุวาพอใจ   ขณะท่ีรอยละ 39.8 ไมพอใจ  

โดยกลุมที่ไมพอใจสวนใหญใหเหตุผลวา เนื่องจากการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนีไ้มมีอะไรใหมเปนแคการสลับตําแหนง
กันของรฐัมนตรีคนเดิมๆ เทานั้น   ไมไดจดัสรรคนตามความสามารถแตยึดผลประโยชนของบุคคลใกลชิดเปนหลัก   รฐัมนตรีที่
พัวพันกับการทุจริตคอรรัปชันยังคงอยูในคณะรัฐมนตรชุีดใหม   มีการปรับคณะรฐัมนตรีบอยเกนิไปจนทําใหงานไมตอเนื่อง   
และไมเชื่อวาคณะรัฐมนตรชุีดใหมจะทํางานไดดกีวาชดุเดิม 
 4. เมื่อถามถึงคะแนนนยิมในตัวนายกรัฐมนตรี  ประชาชนรอยละ 45.4  คิดวาการปรับคณะรัฐมนตรคีรั้งนี้ไมมีผลตอ
คะแนนนิยมในตวันายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร      รอยละ 29.3 คิดวามผีลทําใหคะแนนนิยมในตัวนายกรัฐมนตรีลดลง   
ขณะทีร่อยละ 25.3 คิดวามผีลทําใหคะแนนนิยมเพิ่มขึ้น 
 5. สวนความเชื่อมั่นตอคณะรัฐมนตรีชุดใหมในการแกปญหาสําคัญของชาติ 3 ประการ คือปญหาความไมสงบใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต ปญหาดานเศรษฐกิจ และปญหาการทจุริตคอรรัปชันนั้น พบวา ประชาชนสวนใหญ (รอยละ 57.4 และรอย
ละ 57.3) เชื่อวา คณะรัฐมนตรีชดุใหมจะไมสามารถแกปญหาความไมสงบในภาคใต และปญหาการทุจรติคอรรปัชันได  สวน
ปญหาดานเศรษฐกิจนั้น รอยละ 42.1 เชื่อวาคณะรัฐมนตรีชุดใหมจะสามารถแกไขได    รอยละ 29.5 เชื่อวาแกไมได    
และรอยละ 28.4 ไมแนใจ 
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ตารางแสดงการประมวลผลขอมูล 
 

          ตารางที่ 1:  ขอมูลประชากรศาสตร 
 จํานวน รอยละ 

เพศ :   
            ชาย 849 53.0 
            หญิง 753 47.0 
อายุ :   
            18 – 25 ป  559 34.9 
            26 – 35 ป 463 28.9 
            36 – 45 ป 295 18.4 
            46ปขึ้นไป 285 17.8 
การศึกษา   
            ประถมศึกษา 175 10.9 
            มัธยมศึกษา/ปวช. 357 22.3 
            ปวส./อนุปรญิญา 168 10.5 
            ปรญิญาตร ี 822 51.3 
            สูงกวาปรญิญาตร ี 80 5.0 
 อาชีพ :   
            ขาราชการ 207 12.9 
            พนักงานรัฐวิสาหกิจ 133 8.3 
            พนักงาน/ลกูจางบรษิัทเอกชน 349 21.8 
            คาขาย/ธรุกิจสวนตวั 290 18.1 
            รับจางท่ัวไป 156 9.7 
            พอบาน/แมบาน/เกษยีณอาย ุ 80 5.0 
            นิสิต/นักศึกษา 271 16.9 
            อาชีพอิสระ 105 6.6 
            อ่ืนๆ 11 0.7 
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ตารางที่ 2:  ความเหมาะสมของรัฐมนตรแีตละคนที่ไดรับการปรับเปลี่ยนและแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงใหม 
 เหมาะสม ไมเหมาะสม ไมแนใจ 
นายสมคิด จาตศุรีพิทักษ เปน รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย 71.1   (1,139) 12.6   (202) 16.3   (261) 
นายสุริยะ จึงรุงเรืองกิจ เปนรองนายกฯ และ รมว.อุตสาหกรรม 40.1   (642) 43.0   (689)      16.9   (271) 
พล.ต.อ.ชิดชัย วรรณสถิตย เปนรองนายกฯ และ รมว.ยุติธรรม 53.2   (852) 20.7   (332) 26.1   (418) 
นายสุวัจน ลิปตพัลลภ เปนรองนายกฯ 65.2   (1,045) 21.1   (338) 13.7   (219) 
นายเนวิน ชิดชอบ เปน รมต.สํานักนายกรัฐมนตร ี 48.2   (772) 32.9   (527) 18.9   (303) 
นายทนง พิทยะ เปน รมว.คลัง 52.7   (844) 18.1   (290) 29.2   (468) 
นายประชา มาลนีนท เปน รมว.ทองเที่ยวและกีฬา 66.4   (1,064) 18.3   (293) 15.3   (245) 
นายวัฒนา เมืองสุข เปน รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 47.9   (767) 22.6   (362) 29.5   (473) 
นายพงษศักดิ์ รกัตพงษไพศาล เปน รมว.คมนาคม 43.9   (703) 21.4   (343) 34.7   (556) 
นายสรอรรถ กลิน่ประทุม เปน รมว.สารสนเทศและการสื่อสาร 55.3   (886) 19.9   (319) 24.8   (397) 
พล.อ.อ.คงศักดิ์ วันทนา เปน รมว.มหาดไทย 45.0   (721) 23.1   (370) 31.9   (511) 
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน เปน รมว.แรงงาน 56.3   (902) 21.1   (338) 22.6   (362) 
นายประวิช รัตนเพียร  เปน รมว.วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 48.2   (772) 16.2   (260) 35.6   (570) 
นายจาตรุนต ฉายแสง เปน รมว.ศกึษาธิการ 68.8   (1,102) 17.6   (282) 13.6   (218) 
นายอดศิร เพียงเกษ เปน รมช.เกษตรและสหกรณ 59.6   (955) 19.6   (314) 20.8   (333) 
พล.อ.ชัยนันท เจริญศิริ เปน รมช.คมนาคม 42.5   (681) 20.5   (328) 37.0   (593) 
นายปรีชา เลาหพงศชนะ เปน รมช.พาณิชย 50.5   (809) 14.3   (229) 35.2   (564) 
   
 ตารางที่ 3: ความพึงพอใจตอภาพรวมของการปรับเปลี่ยนและแตงตั้งบุคคลข้ึนดํารงตําแหนงตางๆ ใน คณะรัฐมนตรีชุดใหม  

 จํานวน รอยละ 
พอใจ 964 60.2 
ไมพอใจ 
    เนื่องจาก 
- ไมมีอะไรใหมเปนแคการสลับตําแหนงกนัของรัฐมนตรีคนเดิมๆ เทานั้น 
- ไมไดจัดสรรคนตามความสามารถแตยดึผลประโยชนของบุคคลใกลชิดเปนหลัก 
- รัฐมนตรีท่ีพวัพันกับการทจุริตคอรรัปชนัยังคงอยูในคณะรัฐมนตรีชุดใหม 
- มีการปรับคณะรัฐมนตรีบอยเกินไปจนทาํใหงานไมตอเนื่อง 
- ไมเชื่อวาคณะรฐัมนตรีชุดใหมจะทํางานไดดีกวาชุดเดิม 

638 39.8 
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  ตารางที่ 4: การปรับคณะรัฐมนตรีครั้งน้ีสงผลตอคะแนนนิยมในตัวนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อยางไร 

 จํานวน รอยละ 
คะแนนนิยมเพิ่มขึ้น 405 25.3 
คะแนนนิยมลดลง 470 29.3 
คะแนนนิยมเทาเดิม 727 45.4 

 
  ตารางที่ 5: ความเช่ือม่ันตอคณะรัฐมนตรีชุดใหมในการแกปญหาสําคัญท่ีประเทศชาติประสบอยู 

 แกได แกไมได ไมแนใจ 
ปญหาความไมสงบใน 3 จังหวัดภาคใต 16.6 

(266) 
57.4 
(920) 

26.0 
(416) 

ปญหาดานเศรษฐกิจ 42.1 
(674) 

29.5 
(473) 

28.4 
(455) 

ปญหาการทุจริตคอรรัปชัน 20.8 
(333) 

57.3 
(918) 

21.9 
(351) 

 


