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ผลสํารวจเร่ือง  “ครม.ยิ่งลักษณ 4 กับนายกรัฐมนตรีสํารอง” 
 
ประชาชนหนุนใหมีการปรับ ครม. เล็กๆ ตามความเหมาะสมมากกวาที่จะปรับเพียงตําแหนงเดียวที่วางลง 
และรอยละ 56.3 บอก “ไมเชื่อ” กรณีนางเยาวภา วงศสวัสดิ์ ถูกวางตัวใหเปนนายกฯ สํารอง  
 
  ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) เปดเผยผลสํารวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “ครม.ยิ่ง
ลักษณ 4 กับนายกรัฐมนตรีสํารอง” ซ่ึงเก็บขอมูลกับประชาชนที่มีอายุ 18 ป ขึ้นไป และพักอาศัยอยูในพ้ืนที่
กรุงเทพ ฯ และปริมณฑล ในชวงวันที่ 19 – 21 มีนาคม ที่ผานมา จํานวน 1,123 คน พบวา  
 

 ประชาชนรอยละ 55.1 ทราบกระแสขาวเกี่ยวกับการปรับ ครม. ยิ่งลักษณ 4 ขณะที่ รอยละ 44.9 บอก
วา ไมทราบ ทั้งน้ีหากมีการปรับ ครม. จริง ประชาชนรอยละ  41.8 ตองการใหมีการปรับเล็กๆ ไมก่ีตําแหนง
ตามความเหมาะสม รองลงมารอยละ 30.3 ตองการใหปรับใหญหลายตําแหนง และรอยละ  25.0 ตองการใหปรับ
เฉพาะตําแหนงที่วางอยูทดแทนตําแหนงของ นายชุมพล  ศิลปอาชา (ที่ถึงแกอสัญกรรม)  
 

 โดยเกณฑที่ประชาชนตองการใหนายกรัฐมนตรีใชในการคัดเลือกบุคคลเขามาดํารงตําแหนงรัฐมนตรีในแตละ
กระทรวง อันดับแรก คือ มีความรู ความสามารถ เชี่ยวชาญเหมาะกับตําแหนงที่ไดรับ (รอยละ 50.9) รองลงมา
คือ มีความซื่อสัตย สุจริต ไมคดโกง ไมคอรรัปชั่น (รอยละ 18.0) และ มีประวัติดีและประสบการณเปนที่ยอมรับ  (รอย
ละ 12.3) 

 

 สวนรัฐมนตรีที่ประชาชนอยากใหปรับเปลี่ยนออกมากที่สุด คือ รัฐมนตรีที่ดูแลดานเศรษฐกิจ รอยละ 41.0 
รองลงมาคือรัฐมนตรีที่ดูแลดานการศึกษา รอยละ 13.1 และรัฐมนตรีที่ดูแลดานความมั่นคงของประเทศ รอยละ12.8 

 

 สําหรับทิศทางการทํางานของรัฐบาลหลังการปรับ ครม. ถาหากมีการปรับ ครม. ยิ่งลักษณ 4 จริง คือ รอยละ 
50.0 คาดวาการทํางานจะดีข้ึน รอยละ 44.3 คาดวาการทํางานจะเหมือนเดิม และรอยละ 5.7 คาดวาการทํางานจะ
แยลง  
 

 เม่ือถามถึงคะแนนนิยมของรัฐบาลหากมีการดึง ส.ส. จากกลุมมัชฌิมา เขารวมรัฐบาลในการปรับ ครม. ครั้งน้ี 
โดย ประชาชนรอยละ 57.6 ระบุวา  “คะแนนนิยมจะเทาเดิม” รองลงมารอยละ 25.1 ระบุวา “คะแนนนิยมจะ
เพ่ิมขึ้น” และรอยละ 17.3 ระบุวา “คะแนนนิยมจะลดลง”  
 

 ทั้งน้ีเม่ือถามตอวา ประเด็นการลาออกของ นายเกษม นิมมลรัตน ส.ส. เขต 3 จ. เชียงใหม และมีชื่อ นางเยาว
ภา วงศสวัสดิ ์ที่จะมาลงเลอืกตั้งซอมแทน คิดวามีนัยทางการเมืองหรือไม ประชาชนรอยละ 34.6 เห็นวา มีนัยทาง
การเมืองแนนอน รองลงมารอยละ 33.6 เห็นวา อาจจะมี ขณะที่รอยละ 7.0 เห็นวา ไมมีแนนอน  
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 สุดทายเม่ือถามวา เชื่อหรือไมกับเรื่องที่ นางเยาวภา วงศสวัสดิ์ ถูกวางตัวใหเปนนายกรัฐมนตรี คนตอไป 
แทนนายกฯ ยิ่งลักษณ ชินวัตร หากมีอุบตัิเหตทุางการเมือง (ปปช. ชี้มูลความผิด เน่ืองจากการแจงบัญชี ทรพัยสิน
และหนี้สินอันเปนเท็จ ) พบวา ประชาชนรอยละ 56.3 บอกวาไมเชื่อ ขณะที่ รอยละ 43.7 บอกวาเชื่อ  
 
 รายละเอียดตอไปน้ี 
 

1. การรับทราบกระแสขาวเกี่ยวกับการปรับ ครม. ยิ่งลักษณ 4 ในชวงเวลานี้   
 

  - ทราบ   รอยละ 55.1 
  - ไมทราบ  รอยละ  44.9 
  

2. รูปแบบของการปรับ ครม. ที่ประชาชนตองการ ในครั้งน้ี คือ 
 

  - ปรับใหญหลายตําแหนง    รอยละ  30.3 
  - ปรับเล็กๆ ไมก่ีตําแหนง ตามความเหมาะสม รอยละ  41.8 
  - ปรับเฉพาะตําแหนงที่วางอยู ทดแทนตําแหนงของ  รอยละ  25.0 
      นายชุมพล  ศิลปอาชา (ทีถ่ึงแกอสัญกรรม) 
  - อ่ืนๆ อาทิ ไมควรปรับในเวลานี้    รอยละ  2.9 
                

3. เกณฑที่อยากใหนายกรัฐมนตรีใชในการคัดเลือกบุคคลเขามาดํารงตําแหนงรัฐมนตรีในแตละ 
   กระทรวง 5 อันดับแรก คือ (เปนคําถามปลายเปดผูตอบระบุเอง) 

     

  -  มีความรูความสามารถเชี่ยวชาญเหมาะกับตําแหนงที่ไดรับ  รอยละ 50.9 
  -  มีความซื่อสัตย สุจริต ไมคดโกง ไมคอรรัปชั่น    รอยละ 18.0 
  -  มีประวัติ และประสบการณเปนที่ยอมรับ    รอยละ 12.3 
  -  เปนคนดีมีคุณธรรม       รอยละ 6.7 
  - ขยันทํางาน มีความรับผิดชอบ เปนคนที่ทํางานจริง   รอยละ 4.9 
 

4. รัฐมนตรีที่ดูแลงานในแตละดานของรัฐบาลชดุน้ีที่ประชาชนอยากใหมีการปรับเปลี่ยนออกมากที่สุด   
    5  อันดับแรก คือ 
   

  - ดานเศรษฐกิจ     รอยละ 41.0  
  - การศึกษา     รอยละ 13.1 
  - ดานความมั่นคงของประเทศ   รอยละ 12.8 
  - ดานสังคม     รอยละ 6.8 
  - ดานการคมนาคม    รอยละ 5.1 
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5. ความเห็นเก่ียวกับทิศทางการทํางานของรัฐบาลหลังการปรบั ครม. ถาหากมีการปรับ                       
ครม. ยิ่งลักษณ  4  จริง พบวา 

 

  - การทํางานจะดีข้ึน   รอยละ 50.0 
  - การทํางานจะเหมือนเดิม  รอยละ 44.3 
  - การทํางานจะแยลง            รอยละ 5.7  
 
 

6. ความเห็นเก่ียวกับคะแนนนิยมของรัฐบาลถาหากมีการดึง ส.ส. จากกลุมมัชฌิมา เขารวมรัฐบาลในการ 
    ปรับ ครม. ครั้งน้ี คือ 
 

  - คะแนนนิยมจะเพ่ิมขึ้น   รอยละ 25.1 
  - คะแนนนิยมจะเทาเดิม  รอยละ 57.6 
  - คะแนนนิยมจะลดลง   รอยละ 17.3 
 

7. เมื่อถามวาจากการลาออกของ นายเกษม นิมมลรัตน ส.ส. เขต 3 จังหวัดเชียงใหม และมีชื่อ  
    นางเยาวภา วงศสวัสดิท์ี่จะมาลงเลอืกตั้งซอมแทน คิดวา มีนัยทางการเมืองหรือไมพบวา 
 

  - มีแนนอน   รอยละ 34.6 
  - อาจจะมี   รอยละ 33.6 
  - ไมมีแนนอน   รอยละ 7.0 
  - ไมแนใจ   รอยละ 24.8 
 

8. เมื่อถามวา เชื่อหรือไมกับเรื่องที่ นางเยาวภา วงศสวัสดิ์ (พีส่าวของนายกรัฐมนตรี) ถูกวางตวัใหเปน 
    นายกรัฐมนตรีคนตอไป แทนนายกฯ ยิ่งลักษณ ชินวัตร หากมีอุบัติเหตุทางการเมอืง (ปปช. ชี้มูลความผิด  
    เน่ืองจากการแจงบัญชี ทรัพยสินและหนี้สินอันเปนเท็จ ) พบวา 
 

  - เชื่อ  รอยละ 43.7 
  - ไมเชื่อ  รอยละ 56.3 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
      เพ่ือสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่กรุงเทพ ฯ และปริมณฑลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอ
การปรับคณะรัฐมนตรี “ยิ่งลักษณ 4” ในประเด็นตางๆ อาทิ รูปแบบในการปรับ ครม. เกณฑที่อยากใหนายกฯ 
คํานึงถึงในการคัดเลือกบุคคลเขามาดํารงตําแหนงทางการเมือง ทิศทางการทํางานหลังจากปรับ ครม. เปนตน 
รวมถึงความเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งซอม ส.ส. ในจังหวัดเชียงใหมและบุคคลที่คาดวาจะถูกวางตัวเปนนายก
สํารอง กรณีที่นายกรัฐมนตรีคนปจจุบันมีอุบัติเหตุทางการเมือง  ทั้งนี้เพ่ือสะทอนมุมมองความคิดเห็นของ
ประชาชนใหสังคมและผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ และนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศตอไป 
  
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนที่มีอายุ 18 ป ขึ้นไป ทั้งที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยในกรุงเทพมหานคร จะ
สุมจากเขตปกครอง ชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ไดแก เขตคลองเตย คลองสามวา ดินแดง ดุสิต ตลิ่งชัน ทุงครุ 
บางเขน บางซื่อ บางนา บางบอน บางพลัด บางรัก บึงกุม ปทุมวัน ประเวศ พญาไท พระนคร ภาษีเจริญ ราช
เทวี ราษฎรบูรณะ สวนหลวง สะพานสูง สาทร หนองจอก และปริมณฑลคือ จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี และ
สมุทรปราการ จากนั้นจึงสุมประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,123 คน 
เปนเพศชายรอยละ 51.1 และเพศหญิงรอยละ 48.9 
  
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

 ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปน
แบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นไดนํา
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 
 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  19 – 21 มีนาคม 2556 
      
วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :   22 มีนาคม 2556 
 
 
 
 
 
 



5 

 

 
ขอมูลประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 

 
 จํานวน (คน)  รอยละ 
เพศ    
 ชาย 574 51.1 
 หญิง 549 48.9 

รวม 1,123 100.0 
อายุ    
 18 - 25 ป 281 25.0 
 26 - 35 ป 293 26.1 
 36 - 45 ป 272 24.2 
 46 ปขึ้นไป 277 24.7 

รวม 1,123 100.0 
การศึกษา   
 ต่ํากวาปริญญาตร ี 692 61.6 
 ปริญญาตรี 376 33.5 
 สูงกวาปริญญาตร ี 55 4.9 

รวม 1,123 100.0 
อาชีพ   
      ขาราชการ / พนักงานรัฐวสิาหกิจ 128 11.4 
      พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 314 28.0 
      คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 323 28.8 
      รับจางทั่วไป 159 14.2 
      พอบาน แมบาน เกษียณอายุ 64 5.7 
      นักศึกษา 116 10.3 
      อ่ืนๆ อาทิ  อาชีพอิสระ วางงาน เปนตน 19 1.6 

รวม 1,123 100.0 
 

 
ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)  โทร. 02-350-3500 ตอ 1770, 1776 

E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 
Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 


