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    ผลสํารวจเรื่อง  “ประชาชนคิดอยางไรกับโผ ครม. พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา” 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) สํารวจความคิดเห็นประชาชนจากทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ เร่ือง 
“ประชาชนคดิอยางไรกับโผ ครม. พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา” พบวา ประชาชนรอยละ 80.5 เห็นวา  
พล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา จะสามารถเปนนายกรัฐมนตรีท่ีประชาชนสามารถพึง่พาได หากสมาชิกสภานิตบัิญญัติแหงชาต ิ 
(สนช.) เสนอชื่อใหเปนนายกรัฐมนตรี มีเพียงรอยละ 4.5 เทานั้นท่ีเหน็วาพึ่งพาไมได และรอยละ 15.0 ไมแนใจ 
 

 สําหรับความเห็นตอโผคณะรัฐมนตรีวามีความเหมาะสมกับตําแหนงหรือไม  ในภาพรวมประชาชนรอยละ 64.6 เห็นวา
มีความเหมาะสม มีเพียงรอยละ 8.5 ท่ีเห็นวาไมเหมาะสม และรอยละ 26.9 ไมแนใจ โดยความเหมาะสมในแตละตําแหนงมีดังนี ้
 

พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา รอยละ 81.4 เห็นวามีความเหมาะสมท่ีจะเปนนายกรัฐมนตรี  
ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล  รอยละ 72.0 เห็นวามีความเหมาะสมจะเปน รมว.กระทรวงการคลัง  
พล.อ. อนุพงษ เผาจินดา  รอยละ 70.1 เหน็วามีความเหมาะสมท่ีจะเปนรองนายกฯ และ รมว.กระทรวงกลาโหม  
ดร.ศุภชัย พานชิภักดิ ์ รอยละ 69.9 เห็นวามีความเหมาะสมที่จะเปน รมว.กระทรวงพาณิชย 
พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รอยละ 55.7 เหน็วามีความเหมาะสมท่ีจะเปน รองนายกฯ และ รมว.กระทรวงคมนาคม 
พล.อ.ดาวพงษ รัตนสุวรรณ รอยละ 53.2 เห็นวามีความเหมาะสมท่ีจะเปน รมว.กระทรวงมหาดไทย 

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รอยละ 50.0 เหน็วามีความเหมาะสมท่ีจะเปน รมว.กระทรวงพลังงาน 

 

 นอกจากนี้  เม่ือถามถึงความเชื่อม่ันตอคณะรัฐมนตรีตามโผขางตนวาจะนําพาเศรษฐกิจของประเทศใหเติบโตอยาง
แข็งแกรงไดหรือไม ประชาชนรอยละ 79.5 เชื่อม่ันวาจะทําได ขณะท่ีรอยละ 20.5 ไมเช่ือม่ันวาจะทําได 
  

สําหรับความเห็นตอคณะรัฐมนตรีตามโผขางตนวาจะสามารถนําพาประเทศกาวผานความขดัแยงไดมากนอยเพยีงใด 
โดยเฉพาะหลังมีการเลือกตั้งในปหนา ประชาชนมากถึงรอยละ 80.4 เชื่อวาความขดัแยงจะลดลง ขณะท่ีรอยละ 17.5 เช่ือวา
ความขัดแยงจะมีเหมือนเดิม มีเพียงรอยละ 2.1 ท่ีเช่ือวาความขัดแยงจะเพิ่มข้ึน 

 

รายละเอียดดังตอไปนี ้
 

เรียน  บรรณาธิการขาวหนา 1/ การเมือง 
         รวม 5 หนา

 ประชาชน 80.5% เห็นวา พล.อ. ประยุทธ จะสามารถเปนนายกฯ ท่ีประชาชนพึ่งพาได 
64.6% ชี้โผ ครม. มีความเหมาะสม โดย 72.0% เห็นวา ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เหมาะสมจะเปน รมว.คลัง 

79.5% เชื่อม่ันวา ครม. ตามโผจะสามารถทําเศรษฐกิจใหเติบโตได  และ 80.4% เชื่อม่ันวาจะทําใหความขัดแยงลดลง
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1. ความเห็นตอขอคําถามท่ีวา “พล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา จะสามารถเปนนายกรัฐมนตรีท่ีประชาชนพ่ึงพาได ใช
หรือไม หากสมาชิกสภานิตบัิญญัติแหงชาติ (สนช.) เสนอชื่อใหเปนนายกรัฐมนตรี” 
 

พึ่งพาได รอยละ 80.5 
พึ่งพาไมได รอยละ 4.5 
ไมแนใจ รอยละ 15.0 

 

2. ความเห็นตอโผคณะรัฐมนตรี ตามรายชื่อตอไปน้ีมีความเหมาะสมกับตําแหนงหรือไม 
  

รัฐมนตรี 
เหมาะสม 

(รอยละ) 

ไมเหมาะสม 

(รอยละ) 

ไมแนใจ 

(รอยละ) 

พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา จะเปน นายกรัฐมนตรี 81.4 9.0 9.6 

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล จะเปน รมว.กระทรวงคลัง 72.0 7.5 20.5 

พล.อ. อนุพงษ เผาจินดา จะเปน รองนายกฯ และ รมว.กระทรวงกลาโหม 70.1 9.8 20.1 

ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ จะเปน รมว.กระทรวงพาณชิย 69.9 5.6 24.5 

พล.อ.อ.ประจิน จ่ันตอง จะเปน รองนายกฯ และ รมว.กระทรวงคมนาคม 55.7 9.4 34.9 

พล.อ.ดาวพงษ รัตนสุวรรณ จะเปน รมว.กระทรวงมหาดไทย 53.2 9.4 37.4 

พล.อ.ฉัตรชยั สาริกัลยะ จะเปน รมว.กระทรวงพลังงาน 50.0 8.6 41.4 

เฉล่ียรวม 64.6 8.5 26.9 
     หมายเหตุ : รวบรวมโดยกรุงเทพโพลล 
 

3. ความเชื่อม่ันของประชาชนตอคณะรัฐมนตรี ตามโผขางตนวาจะนําพาเศรษฐกิจของประเทศใหเติบโตอยางแขง็แกรงได 
  

เชื่อม่ันวาจะทําได รอยละ 79.5 
ไมเช่ือม่ันวาจะทําได รอยละ 20.5 

 

4. ความเหน็ตอขอคําถามท่ีวา “คณะรัฐมนตรีตามโผขางตน จะสามารถนําพาประเทศกาวผานความขัดแยงไปไดมากนอย
เพียงใด โดยเฉพาะหลังมีการเลือกตั้งในปหนา” 
   

เช่ือวาความขัดแยงจะเพิ่มข้ึน รอยละ 2.1 
เช่ือวาความขัดแยงจะมีเหมือนเดิม รอยละ 17.5 
เชื่อวาความขัดแยงจะลดลง  รอยละ 80.4
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
      เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนท่ัวประเทศ ในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับโผคณะรัฐมนตรีของ 
พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา 

 
ประชากรท่ีสนใจศึกษา 

     การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ ท่ีมีอายุ 18 ป ข้ึนไป โดยการสุมสัมภาษณ
ทางโทรศัพทจากฐานขอมูลของกรุงเทพโพลล ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบ Simple Random Sampling แลวใชวิธีการ
ถวงน้ําหนักดวยขอมูลประชากรศาสตรจากสํานักงานสถิติแหงชาติ  

       
 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   4% ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

ใชการสัมภาษณทางโทรศัพท โดยเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามท่ีมีโครงสรางแนนอน 
ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความ
ถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

   
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  1 สิงหาคม 2557 

      
วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :   2 สิงหาคม 2557 

 
 

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    Facebook : https://facebook.com/bangkokpoll 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ
เพศ   
            ชาย 422 50.1 
            หญิง 420 49.9 

รวม 842 100.0 

อายุ   
            18 ป - 30 ป 170 20.2 
            31 ป – 40 ป 190 22.6 
            41 ป – 50 ป 203 24.0 
            51 ป - 60 ป 179 21.3 
 61 ป ข้ึนไป 100 11.9 

รวม 842 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวาปริญญาตรี 603 71.7 
            ปริญญาตรี 189 22.4 
            สูงกวาปริญญาตรี 50 5.9 
                                 รวม 842 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจางรัฐบาล 99 11.8 
 ลูกจางเอกชน     192 22.8 
 คาขาย/ ทํางานสวนตัว/ เกษตรกร    358 42.5 
 เจาของกิจการ/ นายจาง   31 3.7 
 ทํางานใหครอบครัว   6 0.7 
 พอบาน/ แมบาน/ เกษียณอายุ 113 13.4 
 นักเรียน/ นักศึกษา   29 3.4 
 วางงาน/ รอฤดูกาล/ รวมกลุม 14 1.7 

รวม 842 100.0 
                                
 


