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ผลสํารวจเรื่อง  
ความเชื่อมั่นของประชาชนตอ ครม. นายกฯ ยิ่งลักษณ 5  

 
คนกรุงเทพฯ ไมเชื่อวาการปรับ ครม. จะทําใหผลงานของรัฐบาลดีขึ้น  ชี้เปลี่ยน รมว. พาณิชยใหมก็
แกปญหาจํานําขาวไมได  ยกปวีณาจะทําผลงานเดนสุดใน ครม. ชุดใหม 
 

เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 ท่ีผานมา  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ แตงตัง้รัฐมนตรีใหมในบางกระทรวงภายใตการนําของ น.ส.ยิ่งลักษณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี  
 ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง  “ความเชื่อม่ัน
ของประชาชนตอ ครม. นายกฯ ยิ่งลักษณ 5 ” โดยเก็บขอมูลจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จํานวนทั้งสิ้น 1,093 คน พบวา  
 

 ในภาพรวมประชาชนสวนใหญรอยละ 51.8 เชื่อม่ันวาผลงานของรัฐมนตรีใหมในแตละกระทรวงจะเหมือนเดิม 
ขณะที่รอยละ 36.9 เชื่อมั่นวาผลงานจะดีขึ้น  และรอยละ 11.3 เชื่อมั่นวาผลงานจะแยลง 
 

  เม่ือพิจารณารัฐมนตรีใหมในแตละกระทรวง ประชาชนมากถึงรอยละ 74.1 เชื่อม่ันวาผลงานของกระทรวงการ
พัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษยจะดีขึ้นภายใตการบริหารของนางสาวปวีณา หงสกุล รองลงมารอยละ 44.1 
เชื่อมั่นวาผลงานของกระทรวงศึกษาธิการจะดีขึ้นภายใตการบริหารของนายจาตุรนต ฉายแสง ดานนางสาวยิ่งลักษณ ชิน
วัตร รัฐมนตรวีาการกระทรวงกลาโหมคนใหมมีประชาชนเพียงรอยละ 36.2 ที่เชื่อมัน่วาผลงานจะดีขึ้น ท้ังนี้เม่ือถามตอ
วาภาพลักษณของ ครม. นายกฯ ยิ่งลักษณ 5 ดีขึ้นหรือไมเม่ือเทียบกับ ครม.ชุดกอน รอยละ 47.2 คิดวาเหมือนเดิม 
ขณะที่รอยละ 41.4 คิดวาดีขึน้ และรอยละ 11.4 คิดวาแยลง 

 
สวนความเห็นประชาชนหลังจากมีการปรับ ครม. แลวความขัดแยงและความไมสงบทางการเมือง จะเปน

อยางไรเมื่อเทียบกับชวงกอนหนานี้ รอยละ 70.8 เชื่อวาจะเหมือนเดิม ขณะที่รอยละ 14.3 เชื่อวาจะรุนแรงขึ้น และรอย
ละ 14.9 เชื่อวาจะรุนแรงลดลง เม่ือถามตอวาหลังจากมีการปรับ ครม. แลวเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนใต 
จะเปนอยางไรเมื่อเทียบกับชวงกอนหนานี้ รอยละ 68.9 เชื่อวาจะเหมือนเดิม ขณะที่รอยละ 20.8 เชื่อวาจะรุนแรงขึ้น 
และรอยละ 10.3 เชื่อวาจะรุนแรงลดลง  
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สําหรับความเชื่อม่ันของประชาชนตอ รมว.พาณิชย คนใหมวาจะสามารถแกปญหาการจํานําขาวไดมากนอย
เพียงใด รอยละ 57.8 เชื่อม่ันนอยถึงนอยท่ีสุด ขณะที่รอยละ 42.2 เชื่อมั่นมากถึงมากทีสุ่ด ท้ังนี้เม่ือถามตอวาการทีน่ายกฯ 
ยิ่งลักษณ นัง่เกาอี้รัฐมนตรีกลาโหมเพิ่มอีกตําแหนงหนึ่งมีนัยตอการปฏิวัติหรือไม รอยละ 39.6 คิดวาไมนาจะมี ขณะที่
รอยละ 26.3 คิดวามี และรอยละ 34.1 ไมแนใจ 
 

รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
1.   ความเชื่อม่ันของประชาชนตอผลงานทีค่าดวาจะเกิดขึ้น  ภายใตการบริหารงานของรัฐมนตรีใหมในแตละกระทรวง
เม่ือเปรียบเทียบกับรัฐมนตรคีนกอน 
  

รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
เชื่อม่ันวาผลงานจะ 

ดีขึ้น 
(รอยละ) 

เหมือนเดิม 
(รอยละ) 

แยลง 
(รอยละ) 

นางสาวปวีณา หงสกุล  (การพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย) 74.1 22.1 3.8 
นายจาตุรนต ฉายแสง (ศึกษาธิการ) 44.1 45.0 10.9 
นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร (กลาโหม)  36.2 44.4 19.4 
ร.ต.อ.เฉลิม อยูบํารุง  (แรงงาน) 32.0 43.6 24.4 
นายนวิัฒนธํารง บุญทรงไพศาล  (พาณิชย) 30.9 60.2 8.9 
นายพีรพนัธุ พาลุสุข (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 27.0 66.4 6.6 
นายชัยเกษม นิติสิริ  (ยุติธรรม) 26.9 63.8 9.3 
นายวิเชษฐ เกษมทองศรี  (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 24.3 68.9 6.8 

เฉลีย่รวม 36.9 51.8 11.3 
 
2.  ภาพลักษณของ ครม. นายกฯ ยิ่งลักษณ 5 ดีขึ้นหรือไมเม่ือเทียบกับ ครม. ชุดกอน      

 
ดีขึ้น รอยละ 41.4 
เหมือนเดิม รอยละ 47.2 
แยลง รอยละ 11.4 

 
3. หลังจากมีการปรับ ครม. แลวความขัดแยงและความไมสงบทางการเมือง จะเปนอยางไรเมื่อเทียบกับชวงกอนหนานี ้
 

เชื่อวาจะรุนแรงขึ้น  รอยละ 14.3 
เชื่อวาจะเหมือนเดิม รอยละ 70.8 
เชื่อวาจะรุนแรงลดลง รอยละ 14.9 
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4. หลังจากมีการปรับ ครม. แลวเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนใต จะเปนอยางไรเมื่อเทียบกับชวงกอนหนานี ้
 

เชื่อวาจะรุนแรงขึ้น  รอยละ 20.8 
เชื่อวาจะเหมือนเดิม รอยละ 68.9 
เชื่อวาจะรุนแรงลดลง รอยละ 10.3 

 
5. ความเชื่อม่ันตอ รมว. พาณิชย คนใหมวาจะสามารถแกปญหาการจํานําขาวไดมากนอยเพียงใด 
 

มากถึงมากที่สุด 
(โดยแบงเปนมากที่สุดรอยละ 4.0 และมากรอยละ 38.2) 

รอยละ 42.2 

 

นอยถึงนอยท่ีสุด 
(โดยแบงเปนนอยรอยละ 43.5 และนอยที่สุดรอยละ 14.3) 

 

รอยละ 
 

57.8 

 
6. การที่ นายกฯ ยิ่งลักษณ นัง่เกาอ้ีรัฐมนตรีกลาโหมเพิ่มอีกตําแหนงหนึ่ง มีนยัตอการปฏิวัติหรือไม 
 

คิดวาม ี รอยละ 26.3 
คิดวาไมนาจะมี รอยละ 39.6 
ไมแนใจ รอยละ 34.1 

 
 

 
ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (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 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 

เพื่อสะทอนความเห็นของประชาชนตอการปรับ ครม. นายกฯยิ่งลักษณ 5  
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 

19 เขต จาก 50 เขต ทั้งเขตชั้นใน ช้ันกลาง และชั้นนอก ไดแก จตุจักร ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต ทุงครุ บางกะป 
บางเขน บางซื่อ บางรัก ปทุมวัน ประเวศ พระนคร ภาษเีจริญ ราชเทวี  ราษฎรบูรณะ ลาดกระบัง สาทร สายไหม 
หลักสี่ และปริมณฑล ไดแก ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-
Stage Sampling) จากนั้นใชวธีิเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบพบตัว ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 1,093 คน เปน
ชายรอยละ 51.5 และหญิงรอยละ 48.5 

 
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 4% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน 
โดยเปนขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมา
ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :   1 – 3 กรกฎาคม 2556 

      
วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :   4 กรกฎาคม 2556 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
                       ชาย 563 51.5 
                       หญิง 530 48.5 

รวม 1,093 100.0 
อายุ    
                      18 – 25 ป 265 24.2 
                      26 – 35 ป 288 26.4 
                      36 – 45 ป 275 25.2 
                      46 ปขึ้นไป 265 24.2 

รวม 1,093 100.0 
การศึกษา   
               ต่ํากวาปริญญาตรี 635 58.1 
               ปริญญาตรี 386 35.3 
               สูงกวาปริญญาตรี 72 6.6 

รวม 1,093 100.0 
อาชีพ   
     ขาราชการ / พนักงานรฐัวสิาหกิจ 170 15.6 
     พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 300 27.4 
     คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 213 19.5 
     เจาของกิจการ 64 5.9 
     รับจางทั่วไป 150 13.7 
     พอบาน แมบาน เกษยีณอายุ 69 6.3 
     นักศึกษา 101 9.2 
     อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ วางงาน เปนตน 26 2.4 

รวม 1,093 100.0 
 
 
 


