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ผลสํารวจกรุงเทพโพลล  :   ประชาชนคิดอยางไรกับ ครม. ชุดใหม 
 

 ดวยวันที่ 6 กุมภาพันธที่ผานมา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
รัฐมนตรีในรฐับาล นายสมัคร สุนทรเวช  ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ จึงไดดําเนินการ
สํารวจความคดิเห็นเรื่อง “ประชาชนคดิอยางไรกับ ครม. ชุดใหม”  โดยเก็บขอมูลจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป
ในเขตกรุงเทพมหานคร  จํานวนทั้งสิ้น 1,205 คน เม่ือวนัที่ 9 -10 กุมภาพันธที่ผานมา  สรุปผลไดดังน้ี 
   

1. ความพึงพอใจตอรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหมในภาพรวม พบวา 
 พอใจ  รอยละ 50.0  (โดยแยกเปน พอใจมาก รอยละ 14.0  คอนขางพอใจ รอยละ 36.0) 
 ไมพอใจ  รอยละ 35.0  (โดยแยกเปน ไมพอใจเลย รอยละ 14.4  คอนขางไมพอใจ รอยละ 20.6) 
 ไมแสดงความเห็น รอยละ 15.0 
 
 2. รัฐมนตรีในคณะรัฐบาลชุดใหมที่ประชาชนใหคะแนนความเชื่อมั่นในการทํางาน 

สูงที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก  
 (จากคะแนนเต็ม 10) 
- นายมิ่งขวญั แสงสุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงพาณิชย...ไดคะแนน  5.49   
- นายสุวิทย คุณกิตติ  รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม.........ไดคะแนน  5.26   
- นายสมัคร สุนทรเวช  นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงกลาโหม ...................ไดคะแนน  5.24 
- นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล  รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ......................ไดคะแนน  5.24 
 

3. รัฐมนตรีในคณะรัฐบาลชุดใหมที่ประชาชนใหคะแนนความเชื่อมั่นในการทํางาน 
           ต่ําที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก  

(จากคะแนนเต็ม 10) 
  - ร.ต.อ.เฉลมิ อยูบํารุง   รมว.กระทรวงมหาดไทย ....ไดคะแนน 4.70   
  - พลตรีสนั่น ขจรประศาสน รองนายกรัฐมนตรี...............ไดคะแนน  4.84 
  - นางอนงศวรรณ  เทพสุทิน  รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม....ไดคะแนน  4.90   
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4. ความเชื่อมั่นวาคณะรัฐมนตรีชุดใหมจะสามารถดําเนินการในเรื่องสําคัญตอไปนี้ใหสําเร็จเห็นผลชัดเจนเปน

รูปธรรมได  
        

 เชื่อวาทําได 
(รอยละ) 

เชื่อวาทําไมได 
(รอยละ) 

ไมแนใจ 
(รอยละ) 

การแกปญหาความไมสงบในภาคใต 9.6 53.9 36.5 
การแกปญหาทุจริตคอรรัปชัน 15.2 53.0 31.8 
การแกปญหาเศรษฐกิจ 33.9 22.5 43.6 
การสรางความสามัคคีของคนในชาติ 25.5 32.4 42.1 
การทําใหประเทศไทยเปนที่ยอมรับในเวทีโลก 36.0 23.1 40.9 
การปราบปรามยาเสพติด 35.7 30.4 33.9 

 
5. กระทรวงที่ประชาชนเปนหวงในภารกิจหนาที่ที่ตองปฏิบตัิมากที่สุด  5 อันดับแรก ไดแก 
    (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 กระทรวงการคลัง รอยละ 20.0 
 กระทรวงมหาดไทย รอยละ 18.0 
 กระทรวงกลาโหม รอยละ 9.4 
 กระทรวงพาณิชย รอยละ 9.4 
 กระทรวงศึกษาธิการ รอยละ 7.6 
 
6. ความคาดหวังกับการปฏิบัติหนาที่ของนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตร ี
 คาดหวัง     รอยละ 41.6  (โดยแยกเปน คาดหวังมาก รอยละ 13.4 คอนขางคาดหวัง รอยละ 28.2) 
 ไมคาดหวัง รอยละ 48.7  (โดยแยกเปน ไมคาดหวังเลย รอยละ 21.0 ไมคอยคาดหวัง รอยละ 27.7) 
 ไมมีความเห็น รอยละ 9.7 
 
7. เร่ืองที่ตองการใหรัฐบาลชุดใหมดําเนินการเรงดวน 5 อันดับแรก ไดแก 
     (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 แกปญหาเศรษฐกิจ    รอยละ 40.5 
 แกปญหาความไมสงบใน 3 จังหวัดภาคใต     รอยละ 12.9 
 แกปญหาคาครองชีพ ปญหาหนี้สิน      รอยละ 12.9 
 แกปญหายาเสพติด    รอยละ 6.8 
 สรางความสมานฉันทระหวางคนในชาต ิ  รอยละ 5.1 
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8. ความเห็นตอการจัดตั้ง “รัฐบาลเงา” ของพรรคประชาธิปตย 
 เห็นดวย รอยละ 34.5 
         เพราะ ถือเปนหนาที่ของฝายคานที่ตองตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล  จะทําใหรัฐบาลทํางานรอบคอบมากขึ้น ฯลฯ 
 ไมเห็นดวย รอยละ 18.8 
         เพราะ ไมไดมาจากเสียงสวนใหญของประชาชน เปนการไมใหเกียรติกัน ทําใหเกิดความแตกแยก ฯลฯ 
 ไมมีความเห็น รอยละ 46.7 
 
9. ความรูสึกที่มีตอสถานการณการเมืองในขณะน้ี 
 รูสึกวิตกกงัวล  รอยละ 34.9 
 รูสึกปลอดโปรงโลงใจ รอยละ 22.7 
 รูสึกหดหูเศราหมอง รอยละ 15.8 
 รูสึกสับสนไมแนใจ รอยละ 17.0 
 รูสึกเบิกบานเปนสุข รอยละ 4.8 
 อ่ืน ๆ เชน รูสึกเฉยๆ และจะคอยดูผลงาน รอยละ 4.8 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

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

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
 เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครในประเด็นตอไปนี้  

1. ความพึงพอใจตอรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหมในภาพรวม 
2. ความเชื่อมั่นในการทํางานของคณะรัฐมนตรีชุดใหมเมื่อพจิารณาเปนรายบุคคล 
3. ความเชื่อมั่นวาคณะรัฐมนตรชีุดใหมจะสามารถดําเนินการในเรื่องสําคัญๆ ของชาติใหสําเร็จผลชัดเจน 

เปนรูปธรรมได 
4. กระทรวงเปนหวงในภารกิจหนาที่ที่ตองปฏิบัติมากที่สุด 
5. ความคาดหวังตอการปฏิบัติหนาที่ของนายสมัคร สุนทรเวช นายกรฐัมนตรี 
6. เรื่องที่ตองการใหรัฐบาลชุดใหมดําเนินการเรงดวนเปนอันดับแรก 
7. ความเห็นตอการจัดต้ัง “รัฐบาลเงา” ของพรรคประชาธิปตย 
8. ความรูสึกที่มีตอสถานการณการเมืองในขณะนี้ 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

การสํารวจใชวิธีสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุมเขตการปกครองจํานวน 35 เขต
จาก 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ทั้งเขตชั้นใน เขตชัน้กลาง และเขตชั้นนอก ไดแก เขตคลองเตย คลองสาน ดอนเมือง  
ดินแดง ดุสิต ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา ทุงคร ุบางกอกนอย บางกะป บางเขน บางคอแหลม บางซื่อ บางนา บางพลัด บางรัก บึงกุม 
ปทุมวัน ประเวศ ปอมปราบฯ พญาไท พระนคร ภาษีเจริญ มีนบรุี ราชเทวี ราษฎรบูรณะ ลาดกระบัง วังทองหลาง สวนหลวง 
สะพานสูง สัมพันธวงศ สาทร สายไหม หนองแขม และหลักสี่  จากนั้นสุมถนน และประชากรเปาหมายอายุ 18 ปขึ้นไป ได
กลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,205  คน เปนเพศชายรอยละ 50.5 และเพศหญิงรอยละ 49.5 
 
  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีความคลาดเคลื่อน ± 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 

วิธีเกบ็รวบรวมขอมูล 
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถามสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได  
 
ระยะเวลาในการเก็บขอมลู   :       9 -10 กุมภาพันธ 2551 

 
             วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :        13 กุมภาพันธ 2551 
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ตาราง ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ :   
            ชาย 608 50.5 
            หญิง 597 49.5 
อายุ   
            18-25 ป 422 35.0 
            26-35 ป 354 29.4 
            36-45 ป 221 18.3 
            46 ปขึ้นไป 208 17.3 
การศึกษา   
             ตํ่ากวาปริญญาตรี 570 47.3 
           ปรญิญาตรี 580 48.1 
           สูงกวาปริญญาตรี 55 4.6 
อาชีพ   
           ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 103 8.5 
           พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน 325 27.0 
           คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 264 21.9 
           รับจางทั่วไป 174 14.4 
           นิสิต/นักศึกษา 290 24.1 
           อืน่ๆ อาทิ อาชีพอิสระ พอบาน แมบาน  

และเกษียณอายุ 
49 4.1 

   


