
 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) 
 

ผลสํารวจเร่ือง : ความรูสึกของประชาชนหลังปรับ ครม. สมัคร 4 
 

ดวยวันที่ 2 สงิหาคม ที่ผานมา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 11 
รัฐมนตรี ตามที่นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ไดกราบบังคมทูล  ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) 
จึงไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเรื่อง “ความรูสึกของประชาชนหลังปรับ ครม. สมัคร 4” โดยเก็บขอมูลจาก
ประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 1,158 คน  เม่ือวันที่ 3 สิงหาคมที่ผานมา  สรุปผลไดดังน้ี 

 
1. เมื่อสอบถามถึงความรูสกึที่มีตอ ครม. ชุดใหม พบวา  

ประชาชนรอยละ 36.8 พอในภาพรวมของ ครม. ชุดใหม 
  โดยใหเหตุผลวา นาจะชวยแกไขปญหาของประเทศได  เปนการใหโอกาสคนอื่นๆ มาทํางาน 

รอยละ 44.0  ไมพอใจ  
  โดยใหเหตุผลวา หลายตําแหนงมาจากพรรคพวกกัน และความรูความสามารถไมเหมาะสมกับตําแหนง 
 รอยละ 19.2  ไมมีความเห็น 

 
2. ตําแหนงทีเ่ห็นวามีการแตงตัง้ผูมาดํารงตําแหนงไดเหมาะสมทีสุ่ด 3 อันดับแรก คือ 

   รมว. กระทรวงการตางประเทศ   นายเตช บุนนาค     รอยละ 36.0 
  รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงมหาดไทย  พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ   รอยละ 21.5 
  รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม  นายม่ิงขวัญ แสงสุวรรณ     รอยละ 8.5 
    

3. จากการปรับ ครม. ครั้งน้ี ประชาชนรอยละ 48.3 เห็นวาไมทําใหคะแนนนิยมของรัฐบาลเพิ่มข้ึนหรือ
ลดลง  ขณะที่รอยละ 30.5  เห็นวา สงผลใหคะแนนนยิมลดลง  และรอยละ 21.2 เห็นวา สงผลใหคะแนนนิยม
เพ่ิมขึ้น       
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4. ความเชื่อมั่นของประชาชนตอ ครม. ชุดใหมในการแกปญหาหลกั 4 ประการของประเทศไทย  พบวา          
 ปญหาความสัมพันธกับตางประเทศ           

เช่ือวาแกได  33.7        เช่ือวาแกไมได  22.9         ไมแนใจ  43.4 
 ปญหาเศรษฐกิจและคาครองชีพ       

เช่ือวาแกได  30.5        เชื่อวาแกไมได  39.1          ไมแนใจ  30.4 
 ปญหาการแตกความสามัคคีของคนในชาติ     

เช่ือวาแกได  14.5      เชื่อวาแกไมได  50.1          ไมแนใจ  35.4 
 ปญหาความไมสงบในภาคใต                   

เช่ือวาแกได  11.1      เชื่อวาแกไมได  63.3          ไมแนใจ  25.6 
 

5. เร่ืองที่ประชาชนตองการให ครม. ชุดใหม ดําเนินการเรงดวนเปนอันดับแรก  คือ   
(เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง)  

 แกปญหาเศรษฐกิจและคาครองชีพ      รอยละ 61.3 
 สรางความสามัคคีของคนในชาต ิ   รอยละ 12.3 
 แกปญหาความไมสงบในภาคใต    รอยละ 9.5 
 แกปญหาความสัมพันธกับตางประเทศ   รอยละ 5.1 
 แกปญหาการทุจริต คอรรัปชั่น    รอยละ 4.5 
 อ่ืนๆ เชน การแกปญหาจราจร ปญหาสิ่งแวดลอม ฯลฯ รอยละ 4.4  
 ไมมีความเห็น      รอยละ 2.9 
     

6. สําหรับความเชื่อมั่นตอสถานการณการเมืองไทยภายหลังการปรับ ครม. พบวา  
ประชาชนรอยละ 52.0  เชือ่วาสถานการณจะเหมือนเดิม   ขณะที่อีกรอยละ 27.9 เชื่อวา 

สถานการณจะดีขึ้น   และรอยละ 20.1  เชื่อวา จะแยลง   
      

 
 
 
 
 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1776 
E-mail: research@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครในประเด็นตอไปน้ี  

1. ความเห็นที่มีตอ ครม. ชุดใหมในภาพรวม 
2. ตําแหนงที่คิดวามีการแตงตั้งผูมาดํารงตําแหนงที่เหมาะสมที่สุด 
3. คะแนนนิยมที่มีตอรัฐบาลนายสมัคร สนุทรเวช หลังการปรับ ครม. 
4. ความเชื่อม่ันในความสามารถของ ครม. ชุดใหม ในการแกปญหาตางๆ  
5. เรื่องที่ตองการให ครม. ชุดใหมดําเนินการเรงดวนเปนอันดับแรก       
6. ความเห็นตอสถานการณทางการเมืองไทยหลังการปรับ ครม.   
  

ระเบียบวิธีในการสํารวจ  
การสํารวจใชวิธีสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุมเขตการ 

ปกครองจํานวน 19 เขต จาก 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ทั้งเขตชัน้ใน เขตชั้นกลาง และเขตชั้นนอก  
ไดแก คลองเตย ดอนเมือง ดินแดง วัฒนา บางกะป บางเขน บางนา บึงกุม ประเวศ ปอมปราบ พญาไท  
พระโขนง ยานนาวา ราชเทวี สวนหลวง สะพานสูง สัมพันธวงศ สาทร และหลักสี ่จากนั้นสุมถนน และ 
ประชากรเปาหมายอายุ 18 ปขึ้นไป ไดกลุมตัวอยางทัง้สิ้น 1,158 คน เปนเพศชาย รอยละ 54.4 และ 
เพศหญิง รอยละ 45.6 
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปน 
แบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และ 
คําถามปลายเปด (Open Form)    จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความ 
ถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

  
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  3 สิงหาคม 2551 
 

 วันที่เผยแพรผลสํารวจ   :  4 สิงหาคม 2551 
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ตารางขอมูลประชากรศาสตร 

  
 

 
 
 
 
 

 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 630 54.4 
            หญิง 528 45.6 
อายุ   
            18-25 ป 242 20.9 
            26-35 ป 362 31.3 
            36-45 ป 329 28.4 
            46 ปขึ้นไป  225  19.4 
การศึกษา   
            ต่ํากวาปริญญาตรี 440 38.0 
            ปริญญาตรี 628 54.2 
            สูงกวาปริญญาตรี 90 7.8 
อาชีพ   
           ขาราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกจิ  194  16.8 
           พนักงาน  ลูกจางบริษัทเอกชน 367 31.7 
           คาขาย  ธุรกิจสวนตัว 279 24.1 
           รับจางทั่วไป 138 11.9 
           พอบาน แมบาน เกษียณอายุ   116 10.0 
           อ่ืนๆ อาทิ นิสิตนักศึกษา อาชีพอิสระ วางงาน 64 5.5 

รวม 1,158 100.0 


