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  ผลสํารวจเรื่อง  “ประชาชนอยากเห็น ครม. พล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา เปนอยางไร” 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) สํารวจความคิดเห็นประชาชนจากทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ เร่ือง 
“ประชาชนอยากเห็น ครม. พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา เปนอยางไร” พบวา ประชาชนรอยละ 78.6 เห็นดวยท่ี  
พล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา จะควบตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมอีกตําแหนง ขณะท่ีรอยละ 14.3 ไมเห็นดวย  
และรอยละ 7.1 ไมแนใจ 
 

เม่ือถามวา “เห็นดวยหรือไมหาก ครม. ชดุใหม มีทหารเปนรัฐมนตรีมากกวาคร่ึง” รอยละ 65.7 บอกวา “เห็นดวย”  
ในจํานวนนี้รอยละ 47.2 ใหเหตุผลวา เพราะทหารเปนกลางไมฝกใฝฝายใด  และรอยละ 18.5 ใหเหตุผลวาเพราะผูนําเปนทหาร 
ครม. ก็ควรมีทหารมากกวา  ขณะท่ีรอยละ 34.3 บอกวา “ไมเห็นดวย” โดยใหเหตุผลวานาจะเปนผูเช่ียวชาญดแูลแตละ
กระทรวงมากกวา  อีกท้ังยังทําใหภาพลักษณ ครม. เปนทหารควบคุม 
 
 สําหรับความเห็นตอขอคําถามท่ีวา “เห็นดวยหรือไม ท่ีจะใหทหารทําหนาท่ีในกระทรวงท่ีเก่ียวของกับฝายความ
ม่ันคงเพียงอยางเดียว” รอยละ 68.4 บอกวา “เห็นดวย” ขณะท่ีรอยละ 27.5 บอกวา “ไมเห็นดวย” และรอยละ 4.1 ไมแนใจ  
 
 นอกจากนี้เม่ือถามตอวา  รัฐมนตรีท่ีทําหนาท่ีในกระทรวงท่ีเก่ียวของกับฝายเศรษฐกิจ ควรเปนทหารหรือผูเชี่ยวชาญ
ดานเศรษฐกิจมากกวากัน รอยละ 81.1 เห็นวาควรเปนผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจมากกวา ขณะท่ีรอยละ 13.9 เหน็วาควรเปน
ทหารมากกวา และรอยละ 5.0 ไมแนใจ 
 
 สวนความเห็นตอขอคําถามท่ีวา “การบริหารประเทศเพื่อการปฏิรูป และลดความแตกแยกของสงัคมในปจจุบัน 
จําเปนหรือไมท่ีทหารจะตองทําหนาท่ีในกระทรวงตางๆ หลายๆ  กระทรวง” รอยละ 47.8 เห็นวาจําเปน ขณะท่ีรอยละ 47.0 
เห็นวาไมจําเปน และรอยละ 5.2 ไมแนใจ 

เรียน  บรรณาธิการขาวหนา 1/ การเมือง 
เรื่อง  ผลสํารวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ   (รวม 5 หนา)

  ประชาชน 65.7% รับไดหาก ครม. มีทหารเปนรัฐมนตรีมากกวาคร่ึง ชี้เพราะทหารเปนกลาง 
68.4% เห็นวาทหารควรดูกระทรวงเก่ียวกับฝายความม่ันคงอยางเดยีว โดย 81.1% อยากใหผูเชี่ยวชาญดูแลดานเศรษฐกิจ 

วอนรัฐบาลใหมรีบแกปญหาของแพง คอรรัปชั่น และราคาสินคาเกษตรตกต่ํา 
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สุดทายเม่ือถามถึงเร่ืองท่ีประชาชนอยากใหรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ แกปญหาเปนอันดับแรกๆ หลังจากจัดตัง้รัฐบาล

เรียบรอยแลวคือ ปญหาคาครองชีพ ขาวของแพง (รอยละ 64.6) รองลงมาคือปญหาการทุจริตคอรรัปช่ัน(รอยละ 51.4) และ
ปญหาราคาสินคาเกษตรตกต่ํา(รอยละ 44.3) 
    

รายละเอียดดังตอไปนี ้
 
1. ความเห็นตอขอคําถามท่ีวา “ทานเห็นดวยหรือไมท่ี พล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา จะควบตําแหนง รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม อีกตําแหนง” 
 

เห็นดวย รอยละ 78.6 
ไมเห็นดวย รอยละ 14.3 
ไมแนใจ รอยละ 7.1 

 
2. ความเห็นตอขอคําถามท่ีวา “ทานเห็นดวยหรือไมหาก ครม. ชุดใหม มีทหารเปนรัฐมนตรีมากกวาคร่ึง” 
 

เห็นดวย  
    โดยใหเหตุผลวา    เพราะทหารเปนกลางไมฝกใฝฝายใด     รอยละ 47.2 
   เพราะผูนําเปนทหาร ครม. ก็ควรมีทหารมากกวา   รอยละ 18.5 

รอยละ 65.7 

ไมเห็นดวย 
     โดยใหเหตุผลวา  เพราะนาจะเปนผูเช่ียวชาญดูแลแตละกระทรวงมากกวา  รอยละ 21.9   
   เพราะจะทําใหภาพลักษณเปนทหารควบคุม     รอยละ 12.4 

รอยละ 34.3 

 

3. ความเหน็ตอขอคําถามท่ีวา “ทานเห็นดวยหรือไม ท่ีจะใหทหารทําหนาท่ีในกระทรวงท่ีเก่ียวของกับฝายความม่ันคงเพียง
อยางเดียว” 
 

เห็นดวย รอยละ 68.4 
ไมเห็นดวย รอยละ 27.5 
ไมแนใจ รอยละ 4.1 
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4. ความเหน็ตอขอคําถามท่ีวา “รัฐมนตรีท่ีทําหนาท่ีในกระทรวงท่ีเก่ียวของกับฝายเศรษฐกิจ ควรเปนทหารหรือ
ผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจมากกวากัน” 
   

ควรเปนผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจมากกวา รอยละ 81.1 
ควรเปนทหารมากกวา รอยละ 13.9 
ไมแนใจ รอยละ 5.0

 
 
5. ความเหน็ตอขอคําถามท่ีวา “การบริหารประเทศเพื่อการปฏิรูป และลดความแตกแยกของสังคมในปจจุบัน จําเปนหรือไมท่ี
ทหารจะตองทําหนาท่ีในกระทรวงตางๆ หลายๆ  กระทรวง” 

 
เห็นวาจําเปน รอยละ 47.8 
เห็นวาไมจําเปน รอยละ 47.0 
ไมแนใจ รอยละ 5.2 

 
6. เร่ืองท่ีอยากใหรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ แกปญหาเปนอันดับแรกๆ หลังจากจัดตัง้รัฐบาลเรียบรอยแลว  
   (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
      

ปญหาคาครองชีพ ขาวของแพง     รอยละ 64.6
ปญหาการทุจริตคอรรัปช่ัน รอยละ 51.4 
ปญหาราคาสินคาเกษตรตกตํ่า      รอยละ 44.3 
ปญหายาเสพติด อาชญากรรม      รอยละ 38.9
ปญหาความแตกแยกในสังคม สรางความปรองดอง   รอยละ 28.6
ปญหาความรุนแรงในพื้นท่ีชายแดนภาคใต รอยละ 27.7
ปญหาการศึกษา การเรียนรู รอยละ 19.6
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รายละเอียดการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคการสํารวจ 
- เพื่อสะทอนโฉมหนา ครม. พล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา ท่ีประชาชนอยากเห็น   
- เพื่อสะทอนเร่ืองท่ีประชาชนอยากให ครม. ของ พล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา  แกปญหาเปนอันดับตนๆ หากมี

การจัดต้ังแลวเสร็จ 
 

ประชากรท่ีสนใจศึกษา 
     การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ ท่ีมีอายุ 18 ป ข้ึนไป โดยการสุมสัมภาษณ

ทางโทรศัพทจากฐานขอมูลของกรุงเทพโพลล ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบ Simple Random Sampling แลวใชวิธีการ
ถวงน้ําหนักดวยขอมูลประชากรศาสตรจากฐานขอมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

       
 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   4% ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

ใชการสัมภาษณทางโทรศัพท โดยเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามท่ีมีโครงสรางแนนอน 
ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความ
ถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

   
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  28 สิงหาคม 2557 

      
วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :  29 สิงหาคม 2557 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 

เพศ   
            ชาย 379 52.2 
            หญิง 347 47.8 

รวม 726 100.0 

อายุ   
            18 ป - 30 ป 108 14.9 
            31 ป – 40 ป 183 25.2 
            41 ป – 50 ป 199 27.4 
            51 ป - 60 ป 151 20.8 
 61 ป ข้ึนไป 85 11.7 

รวม 726 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวาปริญญาตรี 485 66.9 
            ปริญญาตรี 192 26.4 
            สูงกวาปริญญาตรี 49 6.7 
                                 รวม 726 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจางรัฐบาล 98 13.5 
 ลูกจางเอกชน     173 23.8 
 คาขาย/ ทํางานสวนตัว/ เกษตรกร    301 41.5 
 เจาของกิจการ/ นายจาง   53 7.3 
 ทํางานใหครอบครัว   2 0.3 
 พอบาน/ แมบาน/ เกษียณอายุ 83 11.4 
 นักเรียน/ นักศึกษา   11 1.5 
 วางงาน/ รอฤดูกาล/ รวมกลุม 5 0.7 

รวม 726 100.0 
                         

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)  โทร. 02-350-3500 ตอ 1770, 1776 
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E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th  
Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll    Facebook : https://facebook.com/bangkokpoll 


