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      ผลสํารวจกรุงเทพโพลล  :   ประชาชนคิดอยางไรกับโฉมหนา ครม. นายสมชาย วงศสวัสดิ ์
 

 ดวยวันที่ 24 กันยายน 2551 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งรัฐมนตร ี
ในรัฐบาลนายสมชาย วงศสวัสดิ์  ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ จึงไดดําเนินการสํารวจความคดิเห็นเรื่อง “ประชาชน
คิดอยางไรกับโฉมหนา ครม. นายสมชาย วงศสวสัดิ์”   โดยเก็บขอมูลจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ระบุวาทราบรายชื่อ ครม. ชุดใหมแลว  จํานวนทั้งสิ้น 1,155 คน เม่ือวันที่ 25 กันยายน 
ที่ผานมา  สรุปผลไดดังน้ี 
   

1. เมื่อสอบถามถึงความรูสกึที่มีตอ ครม. ชุดใหม พบวา  
     รอยละ 63.4  ไมพอใจในภาพรวมของ ครม. ชุดใหม  
 โดยใหเหตุผลวา คุณสมบัติและความรูความสามารถของรัฐมนตรีหลายคนไมเหมาะสมกับ 
      ตําแหนง   มีประวตัิที่ไมคอยดี และเปนคนเดิมๆ เปนเหลาเกาในขวดใหม 
    รอยละ 36.6  พอใจ  

โดยใหเหตุผลวา เชื่อวาไดเลือกมาอยางดีที่สุด  และไดผูที่มีความรูความสามารถเหมาะสมแลว  
 อยากใหโอกาสไดทํางานพิสูจนความสามารถ  และเห็นวา ครม. ชุดนี้ ดีกวาชุดที่แลว  

 
2. ความเชื่อมั่นของประชาชนตอ ครม. ชุดใหมในการแกปญหาหลกั 4 ประการของประเทศไทย  พบวา           
 

 ปญหาความไมสงบในภาคใต                   
เชื่อวาแกได  4.3      เชื่อวาแกไมได  69.0          ไมแนใจ  26.7 

 ปญหาการแตกความสามัคคีของคนในชาต ิ    
เชื่อวาแกได  10.2      เชื่อวาแกไมได  56.5          ไมแนใจ  33.3 

 ปญหาเศรษฐกิจและคาครองชีพ       
เชื่อวาแกได  14.1        เชื่อวาแกไมได  40.9          ไมแนใจ  45.0 

 ปญหาความสัมพันธกับตางประเทศ           
เชื่อวาแกได  27.3        เชื่อวาแกไมได  26.0         ไมแนใจ  46.7 
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3. เร่ืองที่ประชาชนตองการให ครม. ชุดใหม ดําเนินการเรงดวนเปนอันดับแรก  คือ   
(เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง)  

  แกปญหาเศรษฐกิจและคาครองชีพ        รอยละ 50.0 
  สรางความสามัคคีของคนในชาต ิ หาทางยุติความขัดแยงและการชุมนุม รอยละ 26.4 
  ฟนฟูพ้ืนที่ที่เสียหายจากภัยนํ้าทวม     รอยละ 5.4 
  แกปญหาความไมสงบในภาคใต      รอยละ 2.2 
  แกปญหาความสัมพันธกับตางประเทศ โดยเฉพาะปญหาไทยกัมพูชา รอยละ 1.1 
  แกปญหาการทุจริต คอรรัปชั่น      รอยละ 0.6 
  อ่ืนๆ เชน แกปญหาจราจร  ยาเสพติด ลมเลิกการแกไข รธน. 

   สานตอคดีของอดีตนายกฯ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวตัร ฯลฯ  รอยละ 11.5 
  ไมมีความเห็น        รอยละ 2.8 

 
4. สิ่งที่อยากฝากถึงรัฐบาลชดุใหม คือ       (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบเุอง) 

ใหทํางานดวยความซื่อสตัย ยุติธรรม ไมคอรรัปชั่น กลาใหตรวจสอบ รอยละ 21.4 
จริงจังในการแกปญหา ทํางานโดยคํานึงประโยชนของบานเมืองเปนหลัก   รอยละ 19.9 
เรงแกปญหาเศรษฐกิจ คาครองชีพ  และใชเงินประเทศอยางรอบคอบ  รอยละ 12.8 
ทําหนาที่ใหดีที่สุด เรงทํางานใหเห็นผลอยางชัดเจนเปนรูปธรรม   รอยละ 10.4 
เรงสรางความสามัคคี แกปญหาความขัดแยง เพ่ือยุติการชุมนุม   รอยละ 10.2 
ตองการใหลาออก ปรับ ครม. อีก หรือยุบสภาไปเลย    รอยละ 3.4 
เลิกจัด ครม. แบบระบบโควตา ควรพิจารณาตามความรูความสามารถ   รอยละ 1.3  
อ่ืนๆ เชน แกปญหาไทยกัมพูชาใหได อยาลืมนึกถึงปญหาทางภาคใต  

    สานตอคดีของอดีตนายกฯ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวตัร 
      เรงแกปญหาทุกๆ อยางโดยเรงดวน ประชาชนเฝาดอูยู ฯลฯ  รอยละ 13.0 
ไมมีความเห็น         รอยละ 7.6 

 
5. จากการแตงตั้ง ครม. ครั้งน้ี มีผลตอความเชื่อมั่นที่มตีอนายสมชาย  วงศสวัสดิ์ นายกรฐัมนตรีอยางไร 

พบวา            
            เชื่อม่ันมาก   รอยละ 2.6    

คอนขางเชื่อม่ัน   รอยละ 31.0           
  ไมคอยเชื่อมั่น   รอยละ 51.7                   
  ไมเชื่อม่ันเลย   รอยละ 14.7 
 

6. สําหรับความเชื่อมั่นตอสถานการณการเมืองไทยภายหลังการปรับ ครม. พบวา  
ประชาชนรอยละ  45.5 เชือ่วาสถานการณจะเหมือนเดิม   ขณะที่อีกรอยละ 22.3 เชื่อวา สถานการณ

จะดีขึ้น   รอยละ 15.4 เชื่อวา จะแยลง   และรอยละ 16.8 ไมแนใจ 
 

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

 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 
 เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในประเด็นตอไปนี้  

1. ความเห็นที่มีตอ ครม. ชุดใหมในภาพรวม 
2. ความเชื่อม่ันในความสามารถของ ครม. ชุดใหม ในการแกปญหาหลักของประเทศไทย  
3. เรื่องที่ตองการให ครม. ชุดใหมดําเนินการเรงดวนเปนอันดับแรก       
4. สิ่งที่อยากฝากถึงรัฐบาลชุดใหม 
5. ความเชื่อม่ันที่มีตอนายสมชาย วงศสวสัดิ์ นายกรัฐมนตรี หลังประกาศรายชื่อ ครม. ชุดใหม  
6. ความเห็นตอสถานการณทางการเมืองไทยหลังมี ครม.   

 
ระเบียบวิธีในการสํารวจ 

การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปจากทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานครและ 
ปริมณฑล ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุมเขตการปกครอง จากนั้น 
สุมถนน แลวจึงสุมประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 1,155 คน    
เปนเพศชายรอยละ 46.8  และเพศหญิงรอยละ 53.2 
 
  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีความคลาดเคลื่อน ± 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 

วิธีเกบ็รวบรวมขอมูล 
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถามสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได  
 
ระยะเวลาในการเก็บขอมลู   :       25 กันยายน 2551 

 
             วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :       26 กันยายน 2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          



 4

ตาราง ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ :   
            ชาย 540 46.8 
            หญิง 615 53.2 
อายุ   
            18-25 ป 253 21.9 
            26-35 ป 510 44.2 
            36-45 ป 252 21.8 
            46 ปขึ้นไป 140 12.1 
การศึกษา   
             ตํ่ากวาปริญญาตรี 298 25.8 
           ปรญิญาตรี 717 62.1 
           สูงกวาปริญญาตรี 140 12.1 
อาชีพ   
           ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 63 5.4 
           พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน 767 66.5 
           คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 85 7.4 
           รับจางทั่วไป 95 8.2 
           พอบาน แมบานและเกษียณอายุ 28 2.4 
           นิสิต/นักศึกษา 112 9.7 
           อืน่ๆ  5 0.4 

รวม 1,155 100.0 
   


