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ผลสํารวจกรุงเทพโพลล  :  ประเมินผลงาน 3 เดือนรัฐบาล นายสมัคร สุนทรเวช  
 

 ดวยในวันที่ 6 พฤษภาคม น้ีจะครบรอบ 3 เดือนที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ แตงตั้งคณะรัฐมนตรีชุดปจจุบัน ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงไดดําเนินการ
สํารวจความคิดเห็นเรื่อง “ประเมินผลงาน 3 เดือนรัฐบาล นายสมัคร สุนทรเวช” โดยเก็บขอมูลจากประชาชนอายุ 18 ป
ขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 1,228 คน  เม่ือวันที่ 25-29 เมษายน ที่ผานมา  สรุปผลไดดังน้ี 
  

1. รัฐมนตรีที่ประชาชนใหคะแนนความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ในระยะเวลา 3 เดือนที่ผานมา 
สูงที่สุด 3 อันดับแรก  (จากคะแนนเตม็ 10) ไดแก  
 

 - นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงพาณิชย.......ไดคะแนน 4.96 
- นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน รมว.กระทรวงการทองเที่ยวและกฬีา................................ไดคะแนน  4.93 
- นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล  รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ.............................ไดคะแนน  4.91 
 

2. รัฐมนตรีที่ประชาชนใหคะแนนความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ในระยะเวลา 3 เดือนที่ผานมา 
                 ต่ําที่สุด 3 อันดับแรก  (จากคะแนนเตม็ 10) ไดแก  
 
  - ร.ต.อ. เฉลิม อยูบํารุง รมว.กระทรวงมหาดไทย............................................ไดคะแนน 3.39 

- นายสมัคร สุนทรเวช  นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงกลาโหม ......................ไดคะแนน 4.04   
  - พลตรีสนั่น ขจรประศาสน รองนายกรัฐมนตรี....................................................ไดคะแนน  4.05 
 

3. ความพึงพอใจตอการทํางานของรัฐบาลในเรื่องตาง ๆ  ชวงระยะเวลา 3 เดือนที่ผานมา  พบวา 
ประชาชนไมพอใจการแกปญหาเศรษฐกิจและปญหาคาครองชีพมากที่สุด ดังน้ี 
 พอใจ 

(รอยละ) 
ไมพอใจ 
(รอยละ) 

ไมมีความเห็น 
(รอยละ) 

1. การสรางความสามัคคีของคนในชาติ 15.7 65.8 18.5 
2. การแกปญหาความไมสงบในภาคใต 10.7 75.2 14.1 
3. การแกปญหาทุจริตคอรรปัชัน 12.0 71.8 16.2 
4. การปราบปรามยาเสพติด 23.3 62.7 14.0 
5. การแกปญหาเศรษฐกิจ และปญหาคาครองชีพ 13.2 77.7 9.1 
6. การทําใหประเทศไทยเปนที่ยอมรับในเวทีโลก 24.3 49.4 26.3 
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4.  ขอดีของนายสมัคร  สุนทรเวช  นายกรัฐมนตรี ที่ประชาชนชอบมากที่สุด   คือ   
          (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 เปนคนตรงไปตรงมา กลาพูด.......................................รอยละ 38.9 

ทําอาหารเกง รอบรูเรื่องอาหาร........................................รอยละ 9.8 
 มีความรูความสามารถ มีวิสัยทัศน ตั้งใจทํางาน................รอยละ 5.3 

มีความเปนกนัเอง............................................................รอยละ 1.8 
ไมมีขอดี..........................................................................รอยละ 27.7 
อ่ืนๆ  เชน รักสัตว แตงกายดี ..........................................รอยละ 2.9 
ไมแสดงความเห็น…………………………………………..รอยละ 13.6 
 

5. ขอเสียของนายสมัคร  สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ที่ควรปรับปรุงแกไขมากที่สุด  คือ  
      (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 พูดขวานผาซาก ปากไว....................................................รอยละ 59.9 
 อารมณรอน ขาดความสุขมุรอบคอบ.....................................รอยละ 9.5 

ทํางานไมมีประสิทธิภาพ แกปญหาไมได...............................รอยละ 5.1 
เห็นแกประโยชนสวนตนและพวกพองมากกวาสวนรวม............รอยละ 4.0 
ไมมีขอเสีย............................................................................รอยละ 5.6 
อ่ืน ๆ เชน ขาดมารยาทสังคม................................................รอยละ 5.6 
ไมแสดงความเห็น.................................................................รอยละ 10.3 
 

6.  ในชวง 3 เดือนที่ผานมา กระทรวงที่มีผลงานเดนชัดที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก    
     (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบเุอง) 
 กระทรวงพาณิชย....................................รอยละ 14.3 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ......................รอยละ 5.8 

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา.................รอยละ 5.2 
กระทรวงมหาดไทย...................................รอยละ 4.8 
กระทรวงการคลัง......................................รอยละ  3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

 
7. เร่ืองที่ตองการใหรัฐบาลดําเนินการเรงดวนมากที่สุด คือ  (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 

ปญหาเศรษฐกิจ คาครองชีพ และราคาสินคา.........................รอยละ 69.5 
ปญหาความรนุแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต..............................รอยละ 5.4 
ปญหาความขดัแยงทางการเมืองและการบริหารประเทศ..............รอยละ 4.6 
ปญหาความแตกแยก ไมสามัคคีของคนในชาติ............................รอยละ 3.4 
ปญหายาเสพติด บอนการพนัน...................................................รอยละ 3.4 
ปญหาแรงงาน การจางงาน.........................................................รอยละ 3.1 
ปญหาสังคม ครอบครัว วัยรุน.....................................................รอยละ 2.6 
ปญหาความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสนิ..................................รอยละ 0.5 
อ่ืน ๆ เชน การจราจร ภัยแลง ภาวะโลกรอน ปญหาการชุมนุมประทวง.....รอยละ 2.5 
ไมมีความเห็น.........................................................................................รอยละ 5.0 

 
8. ความรูสึกตอสถานการณการเมืองในขณะน้ี  

รูสึกวิตกกงัวล ..............................................................รอยละ 38.0 
รูสึกสับสนไมแนใจ ..........................................................รอยละ 29.7 
รูสึกหดหูเศราหมอง ........................................................รอยละ 21.1 
รูสึกปลอดโปรงโลงใจ ......................................................รอยละ 2.4 
รูสึกเบิกบานเปนสุข ........................................................รอยละ 0.7 
อ่ืน ๆ เชน เครียด แย นารําคาญ นาเปนหวง เปนตน........รอยละ 8.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 
 เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครในประเด็นตอไปน้ี  

1. ความพึงพอใจตอการปฏิบตัิหนาที่ของคณะรัฐมนตร ี
2. ความเห็นตอการทํางานของรัฐบาลในเรื่องตางๆ ในชวง 3 เดือนที่ผานมา 
3. ขอดีของนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี  
4. ขอเสียของนายสมัคร สุนทรเวช นายกรฐัมนตรี 
5. กระทรวงที่มีผลงานเดนชดัที่สุดในชวง 3 เดือนที่ผานมา 
6. เรื่องที่ตองการใหรัฐบาลชุดใหมดําเนินการเรงดวนเปนอันดับแรก 
7. ความรูสึกที่มีตอสถานการณการเมืองในขณะนี้ 

  
ระเบียบวิธีการสํารวจ 
 การสํารวจใชวิธีสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุมเขตการปกครองจํานวน  
33 เขต จาก 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ทั้งเขตชั้นใน เขตช้ันกลาง และเขตชั้นนอก ไดแก เขตคลองเตย คลองสาน 
คลองสามวา จตุจักร ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต ตลิ่งชัน บางกอกนอย บางกะป บางขุนเทียน บางเขน บางคอแหลม  
บางนา บางบอน บางพลัด บางรัก บึงกุม ปทุมวัน ประเวศ ปอมปราบฯ พระโขนง พระนคร มีนบุรี ราชเทวี ราษฎร
บูรณะ วังทองหลาง วัฒนา สวนหลวง สะพานสูง สายไหม หลักสี่ และหวยขวาง จากนั้นสุมถนน และประชากรเปาหมาย
อายุ 18 ปขึ้นไป ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,228 คน เปนเพศชายรอยละ 48.4 และเพศหญิงรอยละ 51.6 
 
  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีความคลาดเคลื่อน ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 

วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถามสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได  
 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  25-29 เมษายน 2551  

             วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :   4 พฤษภาคม 2551 
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ตาราง ขอมูลประชากรศาสตร 

 
 จํานวน รอยละ 

เพศ :   
            ชาย 594 48.4 
            หญิง 634 51.6 
อายุ   
            18-25 ป 358 29.2 
            26-35 ป 379 30.9 
            36-45 ป 281 22.9 
            46 ปขึ้นไป 210 17.0 
การศึกษา   
             ตํ่ากวาปริญญาตรี 530 43.1 
           ปรญิญาตรี 620 50.5 
           สูงกวาปริญญาตรี 78 6.4 
อาชีพ   
           ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 127 10.3 
           พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน 422 34.4 
           คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 242 19.7 
           รับจางทั่วไป 173 14.1 
           นิสิต นักศึกษา 202 16.4 
           อืน่ๆ อาทิ อาชีพอิสระ เกษตรกร พอบาน 

แมบาน เกษียณอายุฯลฯ 
62 5.1 

   
 
 
 
 


