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ผลสํารวจกรุงเทพโพลล  :  ประชาชนคิดอยางไรกับการยาย ผบ.ตร. 
 

 จากการที่ พล.อ. สุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรี มีคาํสั่งยาย พล.ต.อ. โกวิท วฒันะ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
ไปชวยราชการที่สํานักนายกรัฐมนตรี พรอมแตงตั้ง พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ เตมียาเวส ใหรักษาการในตําแหนงผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติแทน เม่ือวันที่ 5 กุมภาพันธที่ผานมา ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงได
ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเรื่อง “ประชาชนคิดอยางไรกับการยาย ผบ.ตร.”  โดยเก็บขอมูลจากประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 1,352 คน เม่ือวันที่ 6-7 กุมภาพันธ 2550 สรุปผลไดดังน้ี 
 
 1. ความคิดเห็นตอการสั่งยาย พล.ต.อ. โกวิท วัฒนะ จากตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติไปปฏิบัต ิ
ราชการที่สํานักนายกรัฐมนตรี 
  - เห็นดวย  รอยละ 71.6 
    (เพราะ ไมมีผลงาน ทํางานไมทันตอเหตุการณ คดีสําคัญไมคืบหนา และควรเปดโอกาสใหคนอ่ืนไดแสดง
ความสามารถ ฯลฯ) 
  - ไมเห็นดวย  รอยละ 28.4 
    (เพราะ ควรใหเวลาทํางานมากกวานี้ และการสั่งยาย ผบ.ตร. เปนการแกปญหาที่ไมตรงจุด ฯลฯ) 
  
 2. ความคิดเห็นตอการแตงตัง้ พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ เตมียาเวส ใหรักษาการในตําแหนงผูบัญชาการตาํรวจ
แหงชาต ิ
  - เห็นดวย  รอยละ 71.0 
                       (เพราะ เชื่อมั่นในฝมือ เปนคนตรงไปตรงมา มีความเด็ดขาด ทํางานจริงจงั ซื่อสัตยสุจริต และยัง
มองไมเห็นใครที่เหมาะสมกวา ฯลฯ) 
  - ไมเห็นดวย  รอยละ 29.0 
    (เพราะ เด็ดขาดมากเกินไปไมยืดหยุน และขาดความสามารถในการทํางานเปนทมี ฯลฯ) 
 
 
 3. ความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของชวงเวลาในการแตงตัง้โยกยาย 
  - เห็นวาเหมาะสมแลว  รอยละ  47.3 
  - เห็นวาโยกยายชาเกินไป รอยละ  27.9  

- เห็นวาโยกยายเร็วเกินไป รอยละ  24.8 
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4. เร่ืองที่ตองการให พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ เตมียาเวส ดําเนินการใหสําเร็จเห็นผลเปนเรื่องแรก ไดแก 

  - เร่ืองการวางระเบิด 9 จุดใน กทม. ในวันสงทายปเกา................รอยละ 46.6 
  - เรื่องการดูแลความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสินของประชาชน.......รอยละ 16.8 
  - เรื่องการปราบปรามผูมีอิทธิพลและอบายมุข...................................รอยละ 13.8 
  - เรื่องการเผาโรงเรียน......................................................................รอยละ 12.1 
  - เรื่องตํารวจใสเกียรวาง ไมทํางาน....................................................รอยละ  7.5 
  - เรื่องอ่ืนๆ อาทิ การแกปญหาความไมสงบใน 3 จังหวัดภาคใต  

                      และเรื่องตํารวจรีดไถประชาชน ฯลฯ...................................รอยละ  3.2 
 
5. การแตงตัง้โยกยายดังกลาวสงผลตอคะแนนนิยมที่ทานมีตอ พล.อ. สุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรี

หรือไมอยางไร 
  - สงผลใหคะแนนนิยมเพ่ิมขึ้น รอยละ 38.0 
  - ไมสงผลตอคะแนนนิยม รอยละ 38.2 
  - สงผลใหคะแนนนิยมลดลง รอยละ 23.8 
   

6. การสํารวจครั้งน้ีพบวาประชาชนใหคะแนนความพึงพอใจการทํางานของพล.อ. สุรยุทธ จุลานนท 
นายกรัฐมนตรี  6.30  คะแนน (จากคะแนนเต็ม 10 โดยลดลงจากเดือนมกราคม 0.14 คะแนน) 

 
 
 7. ความตองการให พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร กลับมาเปนนายกรัฐมนตรีอีก 
  - ตองการ  รอยละ 20.3 
  - ไมตองการ  รอยละ 79.7 
  
    

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

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

 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 

เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอคําสั่งยาย พล.ต.อ. โกวิท วัฒนะ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 
ไปชวยราชการที่สํานักนายกรัฐมนตรี พรอมแตงต้ัง พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ เตมียาเวส ใหรักษาการในตําแหนงผูบัญชาการ 
ตํารวจแหงชาติแทน 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 
 การสํารวจใชวิธีสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุมเขตการปกครองจํานวน 30 เขต 
จาก 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ทั้งเขตชั้นใน เขตชัน้กลาง และเขตชั้นนอก ไดแก เขตคลองเตย คลองสามวา จตุจักร ดินแดง  
ดุสิต  ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา ทุงครุ ธนบรุี บางกะป บางกอกใหญ บางเขน บางคอแหลม บางแค บางซือ่ บางรัก บึงกุม ปทุมวัน  
พญาไท พระโขนง พระนคร ภาษีเจริญ ราชเทวี ลาดพราว วังทองหลาง วัฒนา สะพานสูง สวนหลวง หนองจอก หวยขวาง  
และปริมณฑล 3 จังหวัด ไดแกนนทบุร ีปทมุธานี และสมุทรปราการ จากนั้นสุมถนน และประชากรเปาหมายอายุ 18 ปขึ้นไป  
ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,352 คน เปนเพศชายรอยละ 48.2 และเพศหญิงรอยละ 51.8 
 
  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีความคลาดเคลื่อน ± 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

วิธีเกบ็รวบรวมขอมูล 
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถามสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได  
ระยะเวลาในการเก็บขอมลู   :       6-7 กมุภาพันธ 2550 

             วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :          8 กุมภาพันธ 2550 
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ตาราง ขอมูลประชากรศาสตร 

 
 จํานวน รอยละ 

เพศ :   
            ชาย 651 48.2 
            หญิง 701 51.8 
อายุ   
            18-25 ป 390 28.9 
            26-35 ป 425 31.4 
            36-45 ป 339 25.1 
            46 ปขึ้นไป 198 14.7 
การศึกษา   
             ตํ่ากวาปริญญาตรี 539 39.8 
           ปรญิญาตรี 715 52.9 
           สูงกวาปริญญาตรี 98 7.2 
อาชีพ   
           ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 306 22.6 
           พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน 405 30.0 
           คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 239 17.6 
           รับจางทั่วไป 101 7.4 
           พอบาน แมบาน เกษียณอายุ 60 4.4 
           นิสิต นักศึกษา 155 11.6 
           อืน่ๆ อาทิ อาชีพอิสระ วางงาน ฯลฯ 86 6.4 

   
 
 
 
 
 


