
 
     

ผลสํารวจเร่ือง วันนี้คนกรุงเทพฯ คิดอยางไรกับ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 
 
 ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลลไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเรื่อง “วันนี้คนกรุงเทพฯ คิดอยางไรกับ  
พ.ต.ท. ทักษณิ ชินวัตร” โดยสอบถามความคิดเห็นของชาวกรุงเทพมหานคร ใน 40 เขต จาก 50 เขต  
จํานวน 1,503 คน เม่ือวันที่ 14-17 กรกฎาคม ที่ผานมา สรุปผลไดดังน้ี 
 
 1. การประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติหนาที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีของ พ.ต.ท. ทักษิณ  
ชินวัตร ในดานตางๆ 6 ดาน พบวา มีคะแนนเฉลี่ยรวม 5.6 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยมี 3 ดานที่ได
คะแนนเกินครึ่ง ไดแก การบริหารประเทศดวยวิสัยทัศนกวางไกล การดําเนินความสัมพันธกับตางประเทศ 
และการทุมเททํางานเพื่อประชาชน สวนอีก 3 ดานไดคะแนนตํากวาครึ่ง ไดแก การรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน การรักษาผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ และการปฏิบัติหนาทีด่วยความซื่อสัตยสุจริต  ดังน้ี 
  1.1 การมีวิสัยทัศนกวางไกล    ไดคะแนน   7.3 
  1.2 การดําเนินความสัมพันธกับตางประเทศ  ไดคะแนน   6.9 
  1.3 การทุมเททํางานเพื่อประชาชน   ไดคะแนน   5.9 
  1.4 การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน   ไดคะแนน   4.7 
  1.5 การรักษาผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาต ิ ไดคะแนน   4.5 
  1.6 การปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสจุริต  ไดคะแนน   4.2 
 
 2. จุดเดนของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ที่คนกรุงเทพฯ ประทับใจมากที่สุด (5 อันดับแรก)  

    (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) ไดแก 
  2.1 กลาตัดสนิใจ    รอยละ  29.8 
  2.2 ฉลาด มีวิสัยทัศนไกล   รอยละ 25.4 
  2.3 ทํางานเร็ว เห็นผลทันใจ   รอยละ  11.0 
  2.4 เขาถึงคนจน    รอยละ 10.1 
  2.5 สามารถติดตอกับตางประเทศได  รอยละ   3.7 
 
 3. จุดดอยของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ที่ควรปรับปรุงแกไขมากที่สุด (5 อันดับแรก) 

   (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) ไดแก 
 3.1 ปากไว พูดไมสรางสรรค   รอยละ 27.4 
 3.2 เห็นแกประโยชนสวนตวัมากกวาประเทศชาต ิรอยละ 19.5 
 3.3 ไมฟงความเห็นคนอ่ืน   รอยละ 15.8 
 3.4 ไมซ่ือสัตยสุจริต    รอยละ 15.0 
 3.5 ใจรอน ขาดวุฒิภาวะทางอารมณ  รอยละ  7.1 
 



 
4. ความคิดเห็นเมื่อเปรียบเทียบระหวางผลไดกับผลเสียที่ประเทศไทยไดรับจากการที่  
   พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี 
 4.1 เห็นวามีผลไดมากกวาผลเสีย.................................... รอยละ 31.8 
      โดยผลไดที่เห็นชัดเจนที่สุดคือ (คําถามปลายเปด) 

- ปญหายาเสพติดและผูมีอิทธิพลลดลง 
- คนจนไดรับการดูแลชวยเหลือ 
- เศรษฐกิจการลงทุนดีขึ้น 
- ประเทศไทยเปนที่รูจักในเวทีโลก 

4.2 เห็นวามีผลเสียมากกวาผลได.................................... รอยละ 27.3 
 โดยผลเสียที่เห็นชัดเจนที่สุดคือ (คําถามปลายเปด) 

- มีการทุจริตคอรรัปชันมาก 
- ตางชาติมีอํานาจผูกขาดเศรษฐกิจไทย 
- เกิดความแตกแยกระหวางคนไทยดวยกันเอง 
- ประชาชนมีหนีสิ้นเพ่ิมขึ้น 

4.3 เห็นวามีผลไดกับผลเสียพอๆ กัน...............................รอยละ 28.5 
4.4 ไมแนใจ....................................................................รอยละ 12.4 

 
 5. ความรูสึกของคนกรุงเทพฯ เมื่อเปรียบเทียบผลงานในชวง 5 ปที่ผานมากับความคาดหวัง 
      ตอนที่ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ข้ึนดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตร ี
  5.1 ดีกวาที่คาดหวังไว  รอยละ 22.2 
  5.2 แยกวาทีค่าดหวังไว  รอยละ 37.9 
  5.3 พอๆ กบัที่คาดหวังไว รอยละ 39.9 
  
 6. สิ่งที่ตองการให พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวตัรทํามากทีสุ่ดในขณะนี ้(5 อันดับแรก) 

    (คําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) ไดแก 
 6.1 ลาออกจากการเปนนายกรัฐมนตร ี รอยละ 19.2 
 6.2 แกปญหาราคาสินคา ราคาน้ํามัน รอยละ 19.0 
 6.3 หยุดพูดแลวทํางานตอไป  รอยละ 13.8 
 6.4 แกปญหาเรื่องทุจริตคอรรัปชันใหได รอยละ 12.4 
 6.5 เลิกเลนการเมือง   รอยละ 10.6 
 
7. คุณสมบัตสิําคัญที่สุดของผูที่จะมาเปนนายกฯ คนตอไป (5 อันดับแรก) 
    (คําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) ไดแก 
 7.1 ซ่ือสัตย มีคุณธรรม     รอยละ 44.7 
 7.2 ยึดผลประโยชนของชาติมากกวาผลประโยชนสวนตัว รอยละ 16.1 
 7.3 เกง มีความสามารถ มีวิสัยทศันไกล   รอยละ 11.6 
 7.4 พูดจริง ทําจรงิ     รอยละ  6.0 
 7.5 เห็นใจคนจน     รอยละ  2.4 

 
 
 



 
รายละเอียดในการสํารวจ 

วัตถุประสงคในการสํารวจ    
 เพื่อสอบถามขอมูลความคิดเห็นของชาวกรุงเทพมหานคร ในประเด็นตอไปนี ้

1. ความพึงพอใจการปฏิบัติหนาที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 
2. จุดเดนของ พ.ต.ท. ทักษณิ ชินวัตร ที่คนกรงุเทพฯ ประทบัใจมากที่สุด 
3. จุดดอยของ พ.ต.ท. ทักษณิ ชินวัตร ที่คนกรงุเทพฯ เห็นวาควรปรับปรุงแกไขมากที่สุด 
4. หากเปรียบเทยีบระหวางผลไดกับผลเสียทีป่ระเทศไทยไดรับจากการที ่พ.ต.ท. ทักษณิ ชินวัตร  

ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตร ีคนกรุงเทพฯ เห็นวาประเทศไทยมีผลไดหรือผลเสียมากกวากัน 
5. คนกรุงเทพฯ คิดอยางไรกับผลงานในชวง 5 ปที่ผานมาเมื่อเปรียบเทียบกับกับความคาดหวัง  

ตอนที่ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวตัร ขึ้นดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี 
6. ส่ิงที่คนกรุงเทพฯ ตองการให พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรทํามากที่สุดในขณะนี ้
7. คุณสมบัติสําคัญที่สุดของผูที่จะมาเปนนายกรัฐมนตรีคนตอไป 
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
การสํารวจใชวิธีสุมตัวอยางประชาชนอายุ 23 ปขึ้นไปในกรุงเทพมหานคร โดยการสุมเขตการปกครอง

ทั้งเขตชั้นนอก เขตชั้นกลาง และเขตชั้นใน จํานวน 40 เขต จาก 50 เขต ไดแก บางกะป บางเขน จตุจักร  
บางแค ดอนเมือง บางรัก สาทร ยานาวา บางพลัด ประเวศ สายไหม สะพานสูง บางนา ราษฎรบูรณะ วัฒนา 
ราชเทวี ปทุมวัน สะพานควาย บางคอแหลม ปอมปราบ พระนคร ธนบุรี ดุสิต บางกอกใหญ หนองแขม  
สวนหลวง คลองเตย ลาดกระบัง คลองสามวา พระโขนง วังทองหลาง ดินแดง บางกอกนอย บางซ่ือ 
ลาดพราว หลกัสี่ ทุงครุ คลองสาน ตลิ่งชนั และหวยขวาง ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,503 คน   
เปนเพศชายรอยละ 53.4  และเพศหญิงรอยละ 46.6 
  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตัวอยางใชความคลาดเคล่ือน ± 5% ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% 

วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถามสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได  
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :       14-17 กรกฎาคม 2549 

              วันที่เผยแพรผลการสาํรวจ   :      19 กรกฎาคม 2549 
              โดย  ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   โทร. 0-2350-3500 ตอ 1776      

http://research.bu.ac.th/poll/poll_list.php 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ตารางที่ 1: ขอมูลประชากรศาสตร 

 จํานวน รอยละ 
เพศ :   
            ชาย 803 53.4 
            หญิง 700 46.6 
อายุ   
           23-35 ป 816 54.3 
           36-45 ป 392 26.1 
           46 ปขึ้นไป 295 19.6 
การศึกษา   
            ต่ํากวาปริญญาตรี 523 34.8 
         ปริญญาตร ี 786 52.3 
         สูงกวาปริญญาตรี 194 12.9 
อาชีพ   
         ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 325 21.7 
         พนักงาน ลูกจางบริษัทเอกชน 526 35.0 
         คาขาย ธุรกิจสวนตวั 334 22.2 
         รับจางทั่วไป 133 8.8 
         พอบาน แมบาน เกษียณอายุ 93 6.2 
         อ่ืนๆ อาทิ นักศึกษา อาชีพอิสระ 92 6.1 
รวม 1,503 100.0 

 
 
 ตารางที่ 2: ความพึงพอใจการปฏิบัติหนาที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 

 คะแนนที่ได 
( จากคะแนนเต็ม 10 ) 

การมีวิสัยทศันกวางไกลในการบริหารประเทศ 7.3 
การดําเนินความสัมพันธกับตางประเทศ 6.9 
การทุมเททํางานเพื่อประชาชน 5.9 
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 4.7 
การรักษาผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาต ิ 4.5 
การปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต 4.2 
เฉลีย่รวม 5.6 

 
  
 



 
ตารางที่ 3: จุดเดนของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ที่คนกรุงเทพฯ ประทับใจมากที่สุด 

         (คําถามปลายเปดใหผูตอบระบเุอง) 
 จํานวน รอยละ 
กลาตัดสินใจ 448 29.8 
ฉลาด มีวิสัยทัศนไกล 382 25.4 
ทํางานเร็วสามารถเห็นผลไดทันใจ 166 11.0 
เขาถึงคนจน 152 10.1 
มีความสามารถดานภาษาตดิตอกับตางประเทศได 56 3.7 
ประสบความสําเร็จในชีวติกอนมาเลนการเมือง 55 3.6 
อ่ืนๆ อาทิ รักครอบครัว รักพวกพอง 94 6.4 
ไมมีจุดเดนที่ประทับใจ 91 6.1 
ไมระบ ุ 59 3.9 

 
 ตารางที่ 4: จุดดอยของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ที่ควรปรับปรุงแกไขมากที่สุด  

      (คําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 จํานวน รอยละ 
ปากไว พูดไมสรางสรรค 412 27.4 
เห็นแกประโยชนสวนตัวและพวกพองมากกวา
ประโยชนของชาต ิ

293 19.5 

ไมฟงความคดิเห็นคนอ่ืน 237 15.8 
ไมซ่ือสัตยสุจริต 225 15.0 
ใจรอน ขาดวุฒิภาวะทางอารมณ 106 7.1 
บริหารประเทศในเชิงธุรกิจมากเกินไป 26 1.6 
อ่ืนๆ อาทิ วางตัวไมเหมาะสม พูดแลวทําไมได 71 4.7 
ไมมีจุดดอยที่ตองปรับปรุงแกไข 52 3.5 
ไมระบ ุ 81 5.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางที่ 5: ความคิดเห็นเมื่อเปรียบเทยีบระหวางผลไดกับผลเสยีที่ประเทศไทยไดรับ 

จากการ ที่ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี 
 จํานวน รอยละ 
มีผลไดมากกวาผลเสยี 
     โดยผลไดที่เห็นชัดเจนที่สุดคือ (คําถามปลายเปด) 

- ปญหายาเสพติดและผูมีอิทธิพลลดลง 
- คนจนไดรับการดูแลชวยเหลือ 
- เศรษฐกิจการลงทุนดีขึ้น 
- ทําใหประเทศไทยเปนที่รูจักในเวทีโลก 
      ฯลฯ 

478 31.8 

มีผลเสียมากกวาผลได 
     โดยผลเสียที่เห็นชัดเจนที่สุดคือ (คําถามปลายเปด) 

- มีการทุจริตคอรรัปชันมาก 
- ตางชาติเขามามีอํานาจผูกขาดเศรษฐกิจของไทย 
- เกิดปญหาความแตกแยกระหวางคนไทยดวยกันเอง 
- ประชาชนมีหนีสิ้นเพ่ิมขึ้น 

ฯลฯ 

410 27.3 

มีผลไดกับผลเสียพอๆ กัน 428 28.5 
ไมแนใจ 187 12.4 

 
ตารางที่ 6: ความรูสึกเมื่อเปรียบเทียบผลงานในชวง 5 ปที่ผานมากับความคาดหวังตอนที่ 

พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ข้ึนดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี 
 จํานวน รอยละ 
ดีกวาที่คาดหวังไว 334 22.2 
แยกวาที่คาดหวังไว 570 37.9 
พอๆ กับที่คาดหวังไว 599 39.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางที่ 7: สิ่งที่ตองการให พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ทํามากที่สุดในขณะน้ี  

      (คําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 จํานวน รอยละ 
ลาออกจากการเปนนายกรัฐมนตรี 287 19.2 
แกปญหาเศรษฐกิจและราคาสินคา ราคาน้ํามัน 286 19.0 
หยุดพูดแลวทาํงานตอไป 208 13.8 
แกปญหาเรื่องคอรรัปชันใหได 186 12.4 
เลิกเลนการเมือง 160 10.6 
หาทางยุติปญหาความขัดแยงทางการเมือง 122 8.1 
คิดกอนพูด 91 6.1 
รับฟงความคดิเห็นของคนอื่นใหมากขึ้น 54 3.6 
อ่ืนๆ อาทิ สรางงานสรางอาชีพ ปลอยเงินกูใหประชาชน  62 4.1 
ไมระบ ุ 47 3.1 

 
ตารางที่ 8: คุณสมบัติสําคญัที่สุดของผูที่จะมาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีคนตอไป  

     (คําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 จํานวน รอยละ 
ซื่อสัตย มีคุณธรรม 672 44.7 
ยึดผลประโยชนของชาติมากกวาผลประโยชนสวนตัว 242 16.1 
เกง มีความสามารถ มีวิสัยทัศนไกล 174 11.6 
พูดจริง ทําจริง 90 6.0 
เห็นใจคนจน 36 2.4 
ทํางานประสานกับทุกฝายไดดี 18 1.2 
อ่ืนๆ อาทิ มาจากการเลือกตั้ง เปนนักพัฒนา  
              แกปญหาเศรษฐกิจได ฯลฯ 

150 10.0 

ไมระบ ุ 121 8.0 
 


