
 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) 
 

ผลสํารวจเร่ือง : 1 เดือนรัฐบาลกับการปรับ ครม. 
 

   จากการที่กลุมแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ (นปช.) ประกาศจะชุมนุมยืดเยื้อ
หากรัฐบาลไมปฏิบัติตามขอเสนอ 4 ประการ นับตั้งแตใหดําเนินคดีกับแกนนํากลุมพันธมิตรฯ การปลดรัฐมนตรี
บางคน การยกเลิกรัฐธรรมนูญป 2550 และการยุบสภา ทามกลางกระแสขาวการปรับคณะรัฐมนตรีที่นาย
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ประกาศขอเวลา 3 วันในการตัดสินใจ ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
(กรุงเทพโพลล) จึงไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเรื่อง “1 เดือนรัฐบาลกับการปรับ ครม.” โดยเก็บขอมูล
จากประชาชนชาวกรุงเทพมหานครทุกสาขาอาชีพ จํานวน 1,254 คน เปนเพศชาย  รอยละ 49.8  และเพศหญิง 
รอยละ 50.2   เม่ือวันที่ 2-3 กุมภาพันธ ที่ผานมา สรุปผลไดดังน้ี 

        
1. ความคิดเห็นเก่ียวกับขอเสนอ 4 ประการที่กลุมแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการ
แหงชาติ (นปช.) เสนอใหรัฐบาลดําเนินการ ไดแก 

      
 เห็นดวย 

(รอยละ) 
ไมเห็นดวย 

(รอยละ) 
ไมแนใจ 
(รอยละ) 

1. ใหดําเนินคดีกับแกนนํากลุมพันธมิตรฯ ที่บุกยึดทําเนียบ
รัฐบาล สถานโีทรทัศนเอ็นบีที และสนามบิน  

59.1 29.7 11.2 

2. ใหปลดนายกษิต ภิรมย รมว.กระทรวงตางประเทศออก
จากตําแหนง 

37.6 39.2 23.2 

3. ใหรับรางรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการประชาชนเพื่อ
การแกไขรัฐธรรมนูญ (คปพร.) หรือยกเลิกรัฐธรรมนูญป 
2550 แลวกลบัไปใชรัฐธรรมนูญป 2540  

28.7 49.8 21.5 

4. ใหประกาศยุบสภาทันทหีลังประกาศใชรัฐธรรมนูญใหม 27.2 57.5 15.3 
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2. ความคิดเห็นตอการนัดชุมนุมของกลุม นปช. ที่ประกาศจะชมุนุมยืดเยื้อหากรัฐบาลไมปฏิบัติ
ตามขอเสนอ 4 ประการขางตน ภายใน 15 วัน 

 
 - เห็นดวย รอยละ  23.7 
  โดยใหเหตุผลวา ตองการความชัดเจนในเรื่องการดําเนินคดีกับกลุมพันธมิตรฯ เปนสิทธิ 

ตามระบอบประชาธิปไตย ไมชอบนายอภิสิทธิ์และพรรคประชาธิปตย และอยากได 
รัฐธรรมนญูฉบบัใหม ฯลฯ  

 - ไมเห็นดวย รอยละ 76.3 
  โดยใหเหตุผลวา กลัวเกิดเหตุการณรุนแรงบานปลาย สรางความเสียหายตอประเทศชาติ 
  สวนรวม  สรางความเดือดรอนใหคนอื่น และควรใหเวลารัฐบาลไดทํางานกอน ฯลฯ  
 

 3. ความคิดเห็นตอประเด็นเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรี 
 
  - เห็นวาควรมกีารปรับคณะรัฐมนตร ี รอยละ 31.9 
    โดยรัฐมนตรทีี่เห็นวาควรถกูปรับออกมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 
    1. นายกษิต ภิรมย  รมว.กระทรวงการตางประเทศ รอยละ  9.7 
    2. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตร ี  รอยละ  5.9 
    3. นายวิฑูรย นามบุตร รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ รอยละ  5.5 
    4. นายบุญจง วงศไตรรตัน รมช.กระทรวงมหาดไทย รอยละ 1.9 
    5. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชวีะ นายกรัฐมนตรี  รอยละ  1.5 
    นอกจากนี้ มีผูเห็นวาควรมีการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีทั้งชุด รอยละ  1.0 
 
  - เห็นวายังไมควรมีการปรับคณะรัฐมนตรีในระยะนี้ รอยละ 68.1 
    โดยใหเหตุผลวา การเปลี่ยนรัฐมนตรีบอยๆ จะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจและ 
    ภาพลักษณของประเทศ รัฐบาลเพิ่งเขามาทํางานไดไมนานควรใหเวลามากกวานี้   
    หลักฐานความผิดของรฐัมนตรีที่ถูกกลาวหายังไมชัดเจน ฯลฯ 
 

4.  คะแนนความพึงพอใจตอการทํางานของรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชวีะ ในภาพรวม ไดคะแนน
เฉลีย่ 5.42 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) (โปรดดูรายละเอียดในตารางที่ 2 หนา 4) 

 
 
 
 
 

 
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 

  เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ในประเด็นตอไปน้ี 
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับขอเสนอ 4 ประการที่กลุมแนวรวมประชาธปิไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ (นปช.)  
   เสนอใหรัฐบาลดําเนินการ  
2. ความคิดเห็นตอการนัดชุมนุมของกลุม นปช. ที่ประกาศจะชุมนุมยืดเยื้อหากรัฐบาลไมปฏิบตัิตาม 
   ขอเสนอ 4 ประการ 
3. ความคิดเห็นตอประเด็นเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรี 
4. คะแนนความพึงพอใจตอการทาํงานของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในภาพรวม 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

       การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปจากทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
      ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุมเขตการปกครอง จากนั้น 
      สุมถนน แลวจึงสุมประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,254 คน  
      เปนเพศชาย  รอยละ 49.8  และเพศหญิง รอยละ 50.2 

 
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 

 วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถาม 

ที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal)   และคําถามปลายเปด  
(Open Form) จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูล 
และประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  2 กุมภาพันธ – 3 กุมภาพันธ 2552(เวลา 10.00 น.) 
 

     วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :  4 กุมภาพันธ 2552 
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ตารางที่ 1  ขอมูลประชากรศาสตร 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 624 49.8 
            หญิง 630 50.2 

รวม 1,254 100.0 
อายุ   
            18-25 ป 333 26.6 
            26-35 ป 348 27.8 
            36-45 ป 325 26.0 
            46 ปขึ้นไป  248 19.6 

รวม 1,254 100.0 
การศึกษา   
            ตํ่ากวาปริญญาตรี 588 46.9 
            ปริญญาตรี 600 47.8 
            สูงกวาปริญญาตรี 66 5.3 

รวม 1,254 100.0 
อาชีพ   
           ขาราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  120 9.6 
           พนักงานบริษัทเอกชน 342 27.3 
           คาขาย  ธุรกิจสวนตัว 317 25.2 
           รับจางทั่วไป 201 16.0 
           พอบาน แมบาน เกษียณอายุ 90 7.2 
           อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ วางงาน และนิสิตนักศึกษา 184 14.7 

รวม 1,254 100.0 
 
ตารางที่ 2  รายละเอียดการใหคะแนนการทํางานของรัฐบาล 

คะแนนที่ประเมินให จํานวน รอยละ 
0 74 5.9 
1 50 3.9 
2 48 3.8 
3 73 5.9 
4 109 8.7 
5 291 23.2 
6 147 11.7 
7 216 17.3 
8 135 10.8 
9 48 3.8 
10 63 5.0 
รวม 1,254 100 

 


