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ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) 
 

ผลสํารวจเร่ือง : การปรับ ครม. ของรัฐบาลสมชายในสายตาประชาชน 
 

 จากการใหสัมภาษณของนายสมชาย วงศสวัสดิ์ นายกรฐัมนตรวีาจะมีการปรับคณะรัฐมนตรี ภายหลังเสร็จสิ้น
งานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  ทามกลาง
กระแสขาวเรือ่งการยุบพรรค และเหตกุารณความขัดแยงทางการเมืองที่สอเคาวาจะรุนแรงขึ้น ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “การปรับ ครม. ของรัฐบาลสมชายใน
สายตาประชาชน”  โดยเก็บขอมูลจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปทกุกลุมอาชีพทีอ่าศัยอยูในกรงุเทพมหานคร จํานวน
ทั้งสิ้น 1,116 คน เปนเพศชายรอยละ 46.3 และเพศหญิงรอยละ 53.7 เม่ือวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2551 สรุปผลได 
ดังน้ี 
  

1. ความคิดเห็นของประชาชนหากมีการปรับ ครม. ในชวงระยะนี้  พบวา 
 มีความเห็นในเชิงเห็นดวย สนับสนุน เห็นวาเหมาะสม    รอยละ 34.6 
   โดยใหเหตุผลวา เพ่ือเปดโอกาสใหคนดี มีความรูเหมาะสมกับ 

ตําแหนงมาทํางานชวยแกปญหาของประเทศ ฯลฯ 
 มีความเห็นในเชิงไมเห็นดวย ไมสนับสนุน และเห็นวาไมเหมาะสม รอยละ 43.9 
   โดยใหเหตุผลวา ปรับ ครม. บอยเกินไป รัฐมนตรียังเขามาทํางาน 

ไดไมนาน และคาดวาเปลี่ยนแลวก็คงมีแตหนาเดิมๆ   
ไมมีอะไรดีขึ้น ฯลฯ 

 ไมสนใจ เบื่อ อยากทําอะไรก็ทํากันไป ไมรูสึกอะไร     รอยละ 21.5 
 
2. รัฐมนตรีที่ประชาชนตองการใหถูกปรับออกจาก ครม. ชุดปจจุบัน สูงที่สดุ 5 อันดับแรก ไดแก  

- ร.ต.อ. เฉลิม อยูบํารุง      รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารสุข รอยละ 69.2   (จากเต็ม100%) 
- นายสมชาย วงศสวัสดิ์     นายกรัฐมนตรี    รอยละ 48.0   (จากเต็ม100%) 
- พล.ต. สนั่น ขจรประศาสน รองนายกรัฐมนตร ี   รอยละ 31.5   (จากเต็ม100%) 
- นายไชยา สะสมทรัพย     รัฐมนตรวีาการกระทรวงพาณิชย รอยละ 26.5   (จากเต็ม100%) 
- พล.ต.อ. โกวิท วัฒนะ       รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รอยละ 26.3   (จากเต็ม100%) 
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3. สําหรับจุดประสงคของรัฐบาลในการปรับ ครม. ครั้งน้ี ประชาชนมีความเห็นวา 
- เพื่อคลี่คลายวิกฤตของบานเมือง        รอยละ 26.3 
- เพื่อเตรียมรับมือกับคดียุบพรรคพลังประชาชนและการเลือกตั้งใหม   รอยละ 26.3 
- เพ่ือใหการทํางานมีประสิทธิภาพ และแกปญหาประเทศไดดียิ่งขึ้น    รอยละ 21.7 
- เพ่ือแกปญหาความขัดแยงในคณะรัฐบาล       รอยละ 17.2  
- อ่ืนๆ เชน เพ่ือจัดแบงโควตาใหม  เพ่ือจัดสรรผลประโยชนใหลงตัว ฯลฯ    รอยละ 8.5 
 

4. เร่ืองที่ตองการใหรัฐบาลดําเนินการเรงดวนมากที่สุด (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) คือ    
-  ยุติความขัดแยง ความรุนแรง และการชุมนุมของทุกฝาย   
   สรางความสามัคคีของคนในชาต ิ      รอยละ 42.6 

       - แกปญหาเศรษฐกิจ ราคาสินคา และคาครองชพี      รอยละ 36.7 
        - พิจารณาตัวเอง ลาออก ยุบสภา และเลือกตั้งใหม     รอยละ 9.1 
       - ใหทํางานโดยเห็นแกประโยชนสวนรวมของประเทศชาต ิ    รอยละ 4.6 
       - แกปญหาการจราจร พัฒนาระบบคมนาคม      รอยละ 2.3 
        - แกปญหาความไมสงบในภาคใต       รอยละ 0.6 
       - แกปญหาความสัมพันธกับตางประเทศ      รอยละ 0.6 
                - อ่ืนๆ เชน แกปญหาการเลิกจาง  แกรัฐธรรมนูญ  แกปญหาความขดัแยงในรัฐบาล 

  และหาผูกระทําผิดจากเหตุรุนแรงวันที่ 7 ตุลาคม ฯลฯ   รอยละ 3.5 
   

5. แนวโนมการใหความสนับสนุนพรรคเพื่อไทย หากพรรคพลังประชาชนถูกตัดสินใหยุบพรรค  
พบวา 

- จะใหการสนับสนุนพรรคเพื่อไทย รอยละ 20.4 
- ไมสนับสนุน    รอยละ 35.5 
- ยังไมแนใจ    รอยละ 44.1 
 
 

 
 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1770-6 
E-mail: research@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
  เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครในประเด็นตอไปน้ี  

1. ความคิดเห็นตอประเด็นทีว่าหากมีการปรับ ครม. ในชวงระยะนี้  
2. รายชื่อรัฐมนตรีที่อยากใหปรับออกจาก ครม. ชุดปจจุบัน  
3. ความเห็นตอจุดประสงคของการปรับ ครม. ครั้งน้ี   
4. เรื่องที่ตองการใหรัฐบาลชุดใหมดําเนินการเรงดวนเปนอันดับแรก 
5. แนวโนมการใหความสนับสนุนพรรคเพื่อไทย  หากพรรคพลังประชาชนถูกตัดสินใหยุบพรรค  

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 
 การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปจากทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

       ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุมเขตการปกครอง จากนั้น 
       สุมถนน แลวจึงสุมประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,116 คน  
       เปนเพศชาย  รอยละ 46.3  และเพศหญิง รอยละ 53.7 
 
  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
  ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีความคลาดเคลื่อน ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 

วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
  ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถาม 
ที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคําถามปลายเปด  
(Open Form) จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูล 
และประมวลผล 
 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :    18 - 19 พฤศจิกายน 2551  
 

             วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :    20 พฤศจิกายน 2551 
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ตาราง ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ :   
            ชาย 517 46.3 
            หญิง 599 53.7 
อายุ   
            18-25 ป 422 37.8 
            26-35 ป 376 33.7 
            36-45 ป 202 18.1 
            46 ปขึ้นไป 116 10.4 
การศึกษา   
             ต่ํากวาปริญญาตรี 424 38.0 
           ปริญญาตรี 602 53.9 
           สูงกวาปริญญาตรี 90 8.1 
อาชีพ   
           ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 78 7.0 
           พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน 286 25.6 
           คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 256 22.9 
           พอบาน แมบาน เกษียณอายุ 50 4.5 
           รับจางทั่วไป 162 14.5 
           นิสิต นักศึกษา 252 22.6 
           อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ  วางงาน 32 2.9 

รวม 1,116 100.0 
   
 
 
 
 


