
 
               ประชาชนคิดอยางไรกับ ครม. ชุดใหม 

 
วตัถุประสงค 
 เพ่ือทราบความคิดเห็นของประชาชนที่มตีอคณะรัฐมนตรีชุดใหมที่เพ่ิงประกาศแตงตั้งในประเด็นตอไปนี ้

• ความพึงพอใจตอคณะรัฐมนตรีชุดใหมในภาพรวม 
• ความพึงพอใจตอผูที่ไดรับการแตงตั้งใหดาํรงตําแหนงรองนายกรัฐมนตรีและรฐัมนตรีเปนรายบุคคล 
• ปญหาเรงดวนของประเทศชาติที่ตองการใหคณะรฐัมนตรีชุดใหมเรงแกไขเปนอันดบัแรก 
 

ระเบียบวธิีการสํารวจ 
 การสุมตวัอยาง 
 การสํารวจใชการสุมตวัอยางประชากรอายุตั้งแต 18 ปข้ึนไป ท่ีอาศัยอยูในเขตตางๆ ของกรุงเทพมหานคร  
ไดตัวอยางท้ังสิ้นจํานวน 1,175 คน   เปนชายรอยละ 49.3   หญิงรอยละ 50.7 
 กลุมตวัอยางมอีายุ 18-25 ป รอยละ 39.7    อายุ 26-35 ป รอยละ 25.4    อายุ 36-45 ป รอยละ 21.2  
และอายุ 46 ปข้ึนไป รอยละ 13.7 
 กลุมตวัอยางประกอบอาชีพขาราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 12.4  รับจางทัว่ไป รอยละ 11.5    
คาขาย/ธรุกจิสวนตวั รอยละ 19.0     พนักงาน/ลกูจางบรษิัทเอกชน รอยละ 20.6     นิสิต/นักศึกษา รอยละ 26.7      
พอบาน/แมบาน/เกษยีณอายุ รอยละ 5.5     วางงาน รอยละ 3.7    และอืน่ๆ อีกรอยละ 0.6 
 ความคลาดเคลือ่น 
 ในการประมาณการขนาดตวัอยางใชความคลาดเคลื่อน ± 3 % ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% 
 วธิีเก็บรวบรวมขอมลู 
 การเก็บขอมูลใชแบบสอบถาม และสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายท่ีสุมได 
ในเรื่อง “ ประชาชนคิดอยางไรกับ ครม. ชดุใหม” 
 ระยะเวลาในการเก็บขอมลู : 11-12  มีนาคม 2548 
 วันที่เผยแพรผลการสํารวจ : 12  มีนาคม 2548 
 โดย ศูนยวจิัยกรุงเทพโพลล สถาบันวจิัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ โทร. 0-2350-3500 ตอ 1776 
 http://research.bu.ac.th/poll/poll_list.php 
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ผลการสํารวจ 
1. ความพึงพอใจที่มีตอคณะรัฐมนตรีชดุใหมในภาพรวม  พบวา ประชาชนรอยละ 66.0 พอใจ   
       รอยละ 10.0 ไมพอใจ และรอยละ 24.0 ไมมีความเห็น 
2. เมื่อแยกพิจารณาผูท่ีไดรับการแตงตั้งใหดาํรงตําแหนงรองนายกรัฐมนตรีและรฐัมนตรีเปนรายบุคคล พบวา  

ตําแหนงท่ีประชาชนพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก เปนตําแหนงรองนายกรัฐมนตรีท้ังสิ้น โดยอันดบัแรก ไดแก   
นายสมคิด จาตุศรีพิทกัษ  รองนายกรัฐมนตรีและรฐัมนตรีวาการกระทรวงการคลัง   รองลงมาไดแก  นายวษิณุ  
เครืองาม รองนายกรัฐมนตร ี  และนายสุรเกียรติ์ เสถยีรไทย รองนายกรฐัมนตรี ตามลาํดับ  

สวนตําแหนงที่ประชาชนไมพอใจมากทีสุ่ด ไดแก ตําแหนงรัฐมนตรวีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ   
                     (นางสุดารัตน  เกยรุาพันธุ)   รองลงมาคือ ตาํแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศกึษาธิการ (นายอดิศยั โพธารามิก)     
                     และตําแหนงรฐัมนตรวีาการกระทรวงวัฒนธรรม (นางอไุรวรรณ เทยีนทอง) ตามลําดับ 

  
 พอใจ ไมพอใจ ไมมีความเห็น 
1. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 78.8 7.2 14.0 
2. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 75.6 10.9 13.5 
3. นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองนายกรัฐมนตรี 73.1 12.6 14.3 
4. พล.อ.ธรรมรักษ อิศรางกูร ณ อยุธยา รัฐมนตรีวาการ.กระทรวงกลาโหม 71.5 10.6 17.9 
5. นายกร ทัพพะรังสี รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร 70.0 15.2 14.8 
6. นายสุรนันท เวชชาชีวะ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 69.0 10.6 20.4 
7. นายสุริยะ จึงรุงเรืองกิจ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 66.2 16.9 16.9 
8. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีวาการกระทรวงทองเที่ยวและกีฬา 66.0 15.3 18.7 
9. นายสรอรรถ กลิ่นประทุม รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 65.5 14.3 20.2 
10. นายประชา มาลีนนท รัฐมนตรีวาการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
      ของมนุษย 

64.1 19.4 16.5 

11. นายสุวัจน ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 63.6 19.0 17.4 
12. นายอดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 62.7 23.2 14.1 
13. นายพินิจ จารุสมบัติ รองนายกรัฐมนตรี 62.5 14.9 22.6 
14. นพ.สุชัย เจริญรัตนกุล รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 61.9 12.0 26.1 
15. นางสุดารัตน เกยุราพันธุ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 60.9 24.8 14.3 
16. นายสุวิทย คุณกิตติ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 60.2 18.1 21.7 
17. นายจาตุรนต ฉายแสง รองนายกรัฐมนตรี 60.3 17.4 22.3 
18. นายทนง พิทยะ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 57.2 13.0 29.8 
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19. พล.ต.อ.ชิดชัย วรรณสถิตย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ 
     กระทรวงมหาดไทย 

56.1 13.3 30.6 

20. นางอุไรวรรณ เทียนทอง รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม 54.0 21.6 24.4 
21. นายวัฒนา เมืองสุข รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 52.6 17.8 29.6 
22. นายกันธีร ศุภมงคล รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 52.2 11.6 36.2 
23. นายยงยุทธ ติยะไพรัช รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
       และสิ่งแวดลอม 

51.9 13.8 34.3 

24. นายวิเศษ จูภิบาล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 51.6 10.7 37.7 
 
3. สําหรับปญหาเรงดวนทีอ่ยากใหคณะรัฐมนตรีชดุใหมเรงแกไขเปนอันดับแรก ไดแก  ปญหาสินคาราคาแพง  

รอยละ 23.4     รองลงมาคือ ปญหาความไมสงบในภาคใต รอยละ 20.7    ปญหาการจราจร รอยละ 20.2  
ปญหาการทุจริตคอรรัปชนั รอยละ 15.2    ปญหายาเสพตดิ รอยละ 8.0    การปฏริูปการศึกษา รอยละ 5.4     
ปญหาสิ่งแวดลอม รอยละ 3.7    ปญหาความยากจน รอยละ 1.4   ปญหาภัยแลง รอยละ 1.2  และอื่น ๆ อีก 
รอยละ 0.8   

 
 


