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 ผลสํารวจกรุงเทพโพลล  :   ประชาชนคิดอยางไรกับรายการสนทนาประสาสมัคร 
 

    จากการที่นายกรัฐมนตรี นายสมัคร สุนทรเวช ไดดําเนินรายการ “สนทนาประสาสมัคร” ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศนชอง 11 และสถานีวทิยุในเครือกรมประชาสัมพันธ เปนประจําทุกวันอาทิตยเวลาประมาณ 8.30-9.30น. ซ่ึง
เปนรายการทีไ่ดรับความสนใจจากสาธารณชน โดยมีกระแสวิพากษวิจารณทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ศูนยวจัิยกรุงเทพโพลล 
สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นในเรื่องดังกลาวเพื่อเปนการสะทอนความคิดเห็นของ
ประชาชนกรุงเทพมหานครในฐานะผูฟงรายการและผูอยูภายใตการบริหารประเทศของนายกรัฐมนตรี โดยเก็บขอมูลจาก
ประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานครที่ระบุวาเคยรับฟงและรับชมรายการดังกลาว  จํานวนทั้งสิ้น 1,036 คน 
เม่ือวันที่ 1-4 เมษายน ที่ผานมา สรุปผลไดดังน้ี 
   

1. ลักษณะการรบัชม/รับฟงรายการสนทนาประสาสมัคร 
- รับชม/รับฟงจากรายการโดยตรงเปนประจํา   รอยละ 11.2 
- รับชม/รับฟงจากรายการโดยตรงเปนครั้งคราว  รอยละ 42.4 
- รับชม/รับฟงจากรายการอื่นที่นําบางสวนมาออกอากาศ รอยละ 46.4 

 
2. ความคิดเห็นเรื่องความเหมาะสมของเนื้อหาของรายการสนทนาประสาสมัคร 

- เหมาะสมมาก  รอยละ 13.5 
- คอนขางเหมาะสม  รอยละ 57.7 
- ไมคอยเหมาะสม  รอยละ 23.1 
- ไมเหมาะสมเลย  รอยละ 5.7  

 
3. ความคิดเห็นตอประโยชนที่ไดรับจากรายการสนทนาประสาสมัคร 

- ไดประโยชนมาก รอยละ 16.4 
- คอนขางไดประโยชน รอยละ 52.8 
- ไมคอยไดประโยชน รอยละ 24.4 
- ไมไดประโยชนเลย รอยละ  6.4 
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4. ประเด็นที่อยากใหนายกรฐัมนตรีพูดในรายการสนทนาประสาสมัครมากที่สุด ไดแก (เปนคําถามปลายเปด 
ใหผูตอบระบุเอง) 

- การแกปญหาเศรษฐกิจและคาครองชีพ  รอยละ 35.9 
- แนวทางการบริหารประเทศของรัฐบาล  รอยละ 33.5 
- การแกปญหาสังคม การศึกษา   รอยละ 14.6 
- การแกปญหาภาคใต    รอยละ 4.8 
- การแกปญหายาเสพติด   รอยละ 2.1 
- การแกปญหาสิ่งแวดลอม และภาวะโลกรอน รอยละ 1.1 
- การแกปญหาจราจร    รอยละ 1.1 
- การดําเนินตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง รอยละ 0.2 
- อื่นๆ      รอยละ 3.4 
- ไมมีความเห็น    รอยละ 3.3 

 
5. ส่ิงที่ชอบมากที่สุดจากการชม/ฟงรายการสนทนาประสาสมัคร ไดแก (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 

- การกลาพูด เปนตัวของตัวเอง     รอยละ 27.2 
- ประเด็นเนื้อหานาสนใจ      รอยละ 20.5 
- ไดสาระ มีประโยชน      รอยละ 10.8 
- เรื่องที่นํามาพูดเปนประสบการณตรงที่นายกรัฐมนตรพีบเจอ  รอยละ 4.4 
- เปนเรื่องที่ทนัสมัย ทันเหตุการณ     รอยละ 3.5    
- อื่น ๆ        รอยละ 5.1 
- ไมมีความเห็น       รอยละ 28.5 

 
6. ส่ิงที่ไมชอบมากที่สุดจากการชม/ฟงรายการสนทนาประสาสมัคร ไดแก (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 

- ใชถอยคํารุนแรง เสียดส ีหยาบคาย  รอยละ 37.6 
- พูดเขาขางตัวเอง เปนความเห็นดานเดียว  รอยละ 18.5 
- ไมไดสาระ ชอบพูดเรื่องสวนตัว   รอยละ 8.0 
- รายการสั้นเกินไป เชาเกินไป   รอยละ 3.6 
- พูดแลวทําไมไดอยางที่พูด   รอยละ 2.4 
- พูดซ้ําซาก นาเบื่อ    รอยละ 1.7 
- ไมมีความเห็น     รอยละ 28.2 

 
7. ความตั้งใจที่จะติดตามชม/ฟงรายการสนทนาประสาสมัครตอไป 

- จะติดตามชม/ฟงรายการตอไป รอยละ 53.2 
- จะเลิกชม/ฟงรายการ   รอยละ 9.9 
- ไมแนใจ    รอยละ 36.9 
 
 

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

 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 
 เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครในประเด็นตอไปนี้  

1. การรับชม / รบัฟงรายการสนทนาประสาสมัคร 
2. ความเหมาะสมของเนื้อหาในรายการสนทนาประสาสมัคร 
3. ประโยชนที่ไดรับจากรายการสนทนาประสาสมัคร 
4. ประเด็นที่อยากใหนายกรัฐมนตรีพูดในรายการสนทนาประสาสมัครมากที่สุด 
5. สิ่งที่ชื่นชอบมากที่สุดจากการรับชม / รับฟงรายการสนทนาประสาสมัคร 
6. สิ่งที่ไมชอบมากที่สุดจากการรับชม / รับฟงรายการสนทนาประสาสมัคร 
7. ความสนใจจะติดตามรับชม / รับฟงรายการสนทนาประสาสมัครตอไป 
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
การสํารวจใชวิธีสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุมเขตการปกครองจํานวน 25 เขตจาก 50 

เขตของกรุงเทพมหานคร ทั้งเขตชั้นใน เขตชั้นกลาง และเขตชั้นนอก ไดแก เขตดอนเมอืง ลาดกระบัง มีนบุร ีคลองสามวา หนองจอก 
พระนคร ปอมปราบฯ ปทุมวัน บางรัก สาทร วัฒนา ดุสิต บางซื่อ พญาไท ราชเทวี คลองเตย ดินแดง ประเวศ บางเขน สวนหลวง 
บางนา บางกะป สะพานสูง สายไหม ลาดพราว และปริมณฑล 3 จังหวัดไดแก ปทุมธานี สมุทรปราการ และนนทบุรี จากนั้นสุมถนน 
และประชากรเปาหมายอายุ 18 ปขึ้นไป ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,036  คน เปนเพศชายรอยละ 50.9  และเพศหญิงรอยละ 49.1 
 
  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีความคลาดเคลื่อน ± 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 

วิธีเกบ็รวบรวมขอมูล 
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถามสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได  
 
ระยะเวลาในการเก็บขอมลู   :       1-4 เมษายน 2551 

 
             วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :        7 เมษายน 2551 
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ตาราง ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ :   
            ชาย 527 50.9 
            หญิง 509 49.1 
อายุ   
            18-25 ป 277 26.7 
            26-35 ป 327 31.6 
            36-45 ป 258 24.9 
            46 ปขึ้นไป 174 16.8 
การศึกษา   
             ตํ่ากวาปริญญาตรี 493 47.6 
           ปรญิญาตรี 485 46.8 
           สูงกวาปริญญาตรี 58 5.6 
อาชีพ   
           ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 135 13.0 
           พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน 263 25.4 
           คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 214 20.7 
           รับจางทั่วไป 161 15.5 
           พอบานแมบาน เกษียณอายุ            82 7.9 
           นิสิต นักศึกษา 181 17.5 

   


