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ผลสํารวจกรุงเทพโพลล : นายกฯ คนใหมในสายตาประชาชน 

 
 ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเรื่อง “นายกฯ  
คนใหมในสายตาประชาชน” โดยเก็บขอมูลเม่ือวันที่ 26-28 กันยายนที่ผานมา จากประชาชนในเขตกรุงเทพฯ  
และปริมณฑล จํานวน 1,163 คน เปนเพศชายรอยละ 43.8 และเพศหญิงรอยละ 56.2 เผยแพรผลสํารวจเม่ือวนัที่ 28 
กันยายน 2549 สรุปผลไดดังน้ี 
 

1. ผูที่เหมาะสมจะมาดํารงตาํแหนงนายกรัฐมนตรีคนตอไป ไดแก 
1.1 นายศุภชัย พานชิภักดิ์...................รอยละ  34.7 
1.2 พล.อ. สุรยุทธ จุลานนท .............รอยละ 28.0 
1.3 นายอักขราทร จุฬารัตน .............รอยละ 15.3 
1.4 นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ .............รอยละ   9.9 
1.5 อ่ืนๆ อาทิ .....................................รอยละ   6.4 

- ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล   
- ร.ต.อ. ปุระชัย เปยมสมบูรณ  
- นายอานันท ปนยารชุน ฯลฯ  

 1.6 ไมแนใจ ยังตัดสินใจไมได ............รอยละ   5.7 
 

2. คุณสมบัติสําคัญที่สุดของนายกรัฐมนตรีคนใหม คือ 
2.1 มีความซื่อสัตยสุจริต............................................รอยละ 49.5 
2.2 มีความสามารถดานเศรษฐกิจการคาการลงทุน......รอยละ 13.7 
2.3 มีความเปนกลางทางการเมือง..............................รอยละ 11.0 
2.4 สามารถประสานประโยชนของทุกฝายได .............รอยละ 10.1 
2.5 มีความเด็ดขาด กลาตัดสินใจ...............................รอยละ 7.1 
2.6 มีภาพลักษณที่ดีในสายตาตางประเทศ.................รอยละ  4.7 
2.7 มีความรูความสามารถดานกฎหมาย....................รอยละ 1.9 
2.8 อ่ืนๆ อาทิ....................................................................รอยละ 2.0  
     - มีความจริงใจกับประชาชน  
      - มีคุณธรรมจริยธรรม  
      - ต้ังใจรับใชประเทศชาติ ฯลฯ 
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3. เร่ืองที่ตองการใหนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลชุดใหมดําเนินการโดยเรงดวนเปนอันดับแรก คือ 

3.1 แกปญหาความไมสงบในภาคใต  ...........................................รอยละ 24.8 
3.2 ปราบปรามการทุจริตคอรรัปชัน ............................................รอยละ 21.8 
3.3 สรางความเขาใจและความเชื่อม่ันกับตางประเทศ ...................รอยละ 13.9 
3.4 แกปญหาหนี้สินและความยากจน............................................รอยละ 12.8 
3.5 แกปญหาเรื่องคาครองชีพ.......................................................รอยละ 11.4 
3.6 กระตุนเรือ่งเศรษฐกิจการคาและการลงทุน...............................รอยละ  8.8 
3.7 ดูแลแกปญหาผูประสบภัยนํ้าทวม............................................รอยละ  3.5 
3.8 อ่ืนๆ อาทิ .........................................................................................รอยละ  3.0 
     - แกปญหาความขัดแยงของคนในชาติ 
     - ทําใหสนามบินสุวรรณภูมิสามารถใชงานไดอยางคุมคา 
     - คืนอํานาจใหประชาชน 
     - แกปญหาดานการศึกษา ฯลฯ 

 
4. ความเชื่อมั่นวาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 

ทรงเปนประมุขจะถอยออกมาหลังครบกําหนด 2 สัปดาหในวันพุธที่ 4 ตุลาคม ตามที่ประกาศไว 
 
เชื่อ.....................รอยละ 50.8 
ไมเชื่อ.................รอยละ 15.0 
ไมแนใจ...............รอยละ 34.2 

 
 

 
------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ   โทร. 02-350-3500 ตอ 1776 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
 เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในประเด็นตอไปนี้  

1. ผูที่ประชาชนเห็นวาเหมาะสมที่สุดที่จะมาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีคนตอไป 
2. คุณสมบัติสําคัญที่สุดของนายกรัฐมนตรคีนใหม 
3. เรื่องที่ตองการใหนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลชุดใหมดําเนินการโดยเรงดวนเปนอันดับแรก 
4. ความเชื่อมั่นวาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขจะถอย

ออกมาหลังครบกําหนด 2 สัปดาหในวันพุธที่ 4 ตุลาคม ตามที่ประกาศไว 
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
การสํารวจใชวิธีสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุมเขตการปกครองจํานวน 25 เขต

จาก 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ทั้งเขตชั้นใน เขตชัน้กลาง และเขตชั้นนอก ไดแก เขตคลองเตย คลองสามวา จตุจักร  
ดอนเมือง ดนิแดง ตลิ่งชัน ธนบุรี บางกอกนอย บางกอกใหญ บางกะป บางนา บางพลัด บึงกุม ปทมุวัน พญาไท พระโขนง 
มีนบุรี ราชเทวี ราษฎรบูรณะ ลาดกระบัง ลาดพราว วังทองหลาง สาทร สายไหม และหลักสี่ และปริมณฑล 3 จังหวัด ไดแก
นนทบุร ีปทุมธานี และสมุทรปราการ จากนั้นสุมถนน และประชากรเปาหมายอายุ 18 ปขึ้นไป ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,163 
คน เปนเพศชายรอยละ 43.8 และเพศหญิงรอยละ 56.2 
  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตัวอยางใชความคลาดเคลื่อน ± 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

วิธีเกบ็รวบรวมขอมูล 
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถามสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได  
ระยะเวลาในการเก็บขอมลู   :       26-28 กันยายน 2549 

             วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :        28 กันยายน 2549 
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ตาราง ขอมูลประชากรศาสตร 
 จํานวน รอยละ 

เพศ :   
            ชาย 509 43.8 
            หญิง 654 56.2 
อายุ   
            18-25 ป 272 23.4 
            26-35 ป 417 35.9 
            36-45 ป 311 26.7 
            46 ปขึ้นไป 163 14.0 
การศึกษา   
            ตํ่ากวาปริญญาตร ี 404 34.7 
          ปริญญาตรี 673 57.9 
          สูงกวาปริญญาตร ี 86 7.4 
อาชีพ   
          ขาราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิจ 228 19.6 
          พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน 521 44.8 
          คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 195 16.8 
          รับจางทั่วไป 88 7.6 
          นิสิต/นักศึกษา 99 8.5 
          อื่นๆ อาทิ อาชีพอิสระ พอบาน แมบาน  

และเกษียณอายุ 
32 2.8 

   


