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ผลสํารวจกรุงเทพโพลล : ประชาชนคิดอยางไรกับนโยบายของรัฐบาล 
 

 ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเรื่อง “ประชาชนคิด
อยางไรกับนโยบายของรัฐบาล” โดยเก็บขอมูลเม่ือวันที่ 3-6 พฤศจิกายนที่ผานมา จากประชาชนในเขตกรุงเทพฯ  
และปริมณฑล จํานวน 1,303 คน เปนเพศชายรอยละ 50.4 และเพศหญิงรอยละ 49.6 สรุปผลไดดังน้ี 
  

1. ความคิดเห็นตอภาพรวมของนโยบายรัฐบาลชุดปจจุบันที่แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
 ชอบ รอยละ 78.8  

เพราะ  เปนนโยบายที่มุงแกปญหาที่ตนเหตุไมใชปลายเหตุ  เนนประโยชนของประชาชนสวนรวมเปน
หลัก    ใหความสําคัญกับจิตใจมากกวาวัตถุเงินทอง  เนนการมีสวนรวมของประชาชน 

   นโยบายแตละสวนมีความสอดคลองไปในทางเดียวกัน  และเชื่อมั่นในตัว พล.อ.สุรยุทธ เปนตน 
 ไมชอบ รอยละ 21.2 

เพราะ  เนนการตั้งรับมากเกินไปไมคอยมีเชิงรุก  คอนขางเปนนามธรรมปฏิบัติจริงไดยาก  และ 
 อยากใหตอยอดนโยบายของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ มากกวา เปนตน 

 
2.  ทั้งนี้เมื่อใหประชาชนใหคะแนนความชอบนโยบายในแตละดาน ปรากฎวามคีะแนนดังนี้  

 คะแนนที่ได 
(จากคะแนนเต็ม 10) 

1. นโยบายดานสังคม 7.31 
2. นโยบายดานการรักษาความมั่นคงของรฐั 7.20 
3. นโยบายดานการตางประเทศ 7.11 
4. นโยบายดานเศรษฐกิจ 7.10 
5. นโยบายดานการเมือง การปกครอง และการบริหาร 6.77 
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3.  เมื่อใหเปรยีบเทียบภาพรวมระหวางนโยบายของรัฐบาลชุดปจจุบัน กับนโยบายของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ  
พบวา 

 - ชอบนโยบายของรัฐบาลชุดปจจุบันมากกวา รอยละ 38.4 
 - ชอบนโยบายของรฐับาล พ.ต.ท.ทักษิณมากกวา รอยละ 20.6 
 - ชอบเทาๆ กนัแตคนละดาน   รอยละ 17.4 
 - ไมชอบทั้งคู     รอยละ  5.0 
 - ไมแนใจ     รอยละ  18.6 
 
4. ความเชื่อมั่นวารัฐบาลชุดปจจุบันจะสามารถนํานโยบายที่แถลงไปปฏิบัติใหสําเร็จผลชัดเจนเปนรูปธรรม 
    ภายในระยะเวลา 1 ป 
 - เชื่อวาทําได รอยละ 25.2 
 - เชื่อวาทําไมได รอยละ 24.6 
 - ไมแนใจ รอยละ 50.2 
 
5. ความเชื่อมั่นวารัฐบาลชุดปจจุบันจะสามารถปฏิบัติงานโดยยึดหลัก 4 ป. (เปนธรรม โปรงใส มีประสิทธิภาพ

และประหยัด) ไดจริง 
  - เชื่อวาจะปฏิบัติไดจริงในขอ เปนธรรม  รอยละ 44.0 
  - เชื่อวาจะปฏิบัติไดจริงในขอ  โปรงใส  รอยละ 43.4 
  - เชื่อวาจะปฏิบัติไดจริงในขอ  ประหยัด  รอยละ 36.9 
  - เชื่อวาจะปฏิบัติไดจริงในขอ  มีประสิทธิภาพ รอยละ   31.2 
  - เชื่อวาจะปฏิบัติจริงไมไดเลยซักขอ  รอยละ 13.7 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 
 เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในประเด็นตอไปนี้  

1. ความชอบตอนโยบายของรัฐบาลชุดปจจุบัน 
2. เปรียบเทียบความชอบระหวางนโยบายของรัฐบาลชุดปจจุบันกับนโยบายของรฐับาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
3. ความเชื่อมั่นวารัฐบาลจะสามารถนํานโยบายที่แถลงไปปฏิบัติใหเกิดผลชัดเจนเปนรูปธรรมไดภายในระยะเวลา 1 ป 
4. ความเชื่อมั่นตอการบริหารประเทศโดยยึดหลัก 4 ป. (เปนธรรม โปรงใส มีประสิทธิภาพ ประหยัด) ตามที่รัฐบาล

ประกาศไว 
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
การสํารวจใชวิธีสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุมเขตการปกครองจํานวน 32 เขต 

จาก 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ทั้งเขตชั้นใน เขตชัน้กลาง และเขตชั้นนอก ไดแก เขตคลองเตย คลองสามวา จตุจักร จอมทอง  
ดอนเมือง ดนิแดง ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา ทุงครุ ธนบุรี บางกอกนอย บางกอกใหญ บางกะป บางขุนเทียน บางเขน บางคอแหลม  
บางแค บางนา บึงกุม ปอมปราบ พญาไท พระโขนง มีนบุรี ยานนาวา ราษฎรบูรณะ ลาดพราว สวนหลวง สะพานสูง  
สัมพันธวงศ สายไหม หลักสี่ และหวยขวาง และปริมณฑล 3 จังหวัด ไดแกนนทบุร ีปทมุธานี และสมุทรปราการ จากนั้นสุมถนน และ
ประชากรเปาหมายอายุ 18 ปขึ้นไป ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,303 คน  
 
  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีความคลาดเคลื่อน ± 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

วิธีเกบ็รวบรวมขอมูล 
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถามสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได  
ระยะเวลาในการเก็บขอมลู   :       3-6 พฤศจิกายน 2549 

             วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :          7 พฤศจิกายน 2549 
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ตาราง ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ :   
            ชาย 657 50.4 
            หญิง 646 49.6 
อายุ   
            18-25 ป 482 37.0 
            26-35 ป 373 28.6 
            36-45 ป 268 20.6 
            46 ปขึ้นไป 180 13.8 
การศึกษา   
             ตํ่ากวาปริญญาตรี 547 42.0 
           ปรญิญาตรี 653 50.1 
           สูงกวาปริญญาตรี 103 7.9 
อาชีพ   
           ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 152 11.8 
           พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน 391 30.0 
           คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 256 19.6 
           รับจางทั่วไป 141 10.8 
           นิสิต/นักศึกษา 322 24.7 
           อืน่ๆ อาทิ อาชีพอิสระ พอบาน แมบาน  

และเกษียณอายุ 
41 3.1 

   


