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ผลสํารวจเร่ือง  โฉมหนา ครม. พล.อ.ประยุทธ ความเช่ือม่ัน และความคาดหวังของประชาชน 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทร
โอชา นายกรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 31 สิงหาคม ที่ผานมาน้ัน ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) ได
ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “โฉมหนา ครม. พล.อ.ประยุทธ ความเชื่อม่ัน และความ
คาดหวังของประชาชน” โดยเก็บขอมูลจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป จํานวน 1,214 คน จากทุกภูมิภาคทั่ว
ประเทศ พบวา 

 

 ประชาชนรอยละ 86.5 มีความเช่ือม่ันในความรูความสามารถของ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา 
นายกรัฐมนตรี ขณะที่รอยละ 10.6 ไมเชื่อม่ัน  
 

 สวนความเชื่อม่ันโดยรวมในความรูความสามารถของรัฐมนตรี ใหมน้ัน ประชาชนรอยละ 74.4 ระบุ
วามีความเชื่อม่ัน ขณะที่รอยละ 19.8 ระบุวาไมเชื่อม่ัน เชนเดียวกับ ทีมเศรษฐกิจที่ประชาชนสวนใหญรอยละ 
68.2 มีความเชื่อม่ันในความรูความสามารถดวยเชนกัน ขณะที่รอยละ 23.4 ไมเชื่อม่ัน  
 

 สวนความคาดหวังในการทําหนาที่ของ ครม.ชุดใหม เม่ือเปรียบเทียบกับ ครม.ชุดกอนๆ พบวา 
ประชาชนรอยละ 69.3 คาดวารัฐบาลชุดปจจุบันจะทํางานไดดีกวา ขณะที่ รอยละ 9.6 คาดวาคงทํางานไดพอกัน 
และมีเพียงรอยละ 1.8 เทาน้ันที่คาดวาคงทํางานไดแยกวา และรอยละ 16.9 ไมไดคาดหวังไว 

 

สําหรับส่ิงแรกที่อยากใหคณะรัฐมนตรีชุดใหมทํามากที่สุดน้ัน ประชาชนรอยละ 39.5 อยากให
แกปญหาเศรษฐกิจ คาครองชีพสูง สินคาอุปโภคบริโภคราคาแพง รองลงมารอยละ 16.8 อยากใหแกปญหาราคา
สินคาเกษตรตกต่ํา เชน ขาว ยางพารา และรอยละ 12.2 อยากใหแกปญหาคอรรัปชั่นใหหมดไป 
 

 เม่ือถามถึงทิศทางสถานการณทางการเมืองและเศรษฐกิจไทยภายหลังการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี พล.อ.
ประยุทธ จันทรโอชา พบวาประชาชน รอยละ 86.3 เชื่อวาสถานการณทางการเมืองไทยจะดีข้ึนเร่ือยๆ 
เชนเดียวกับประชาชนรอยละ  78.8 ที่เชื่อวาทิศทางเศรษฐกิจไทยจะดีข้ึนเรื่อยๆ เชนกัน 

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

ประชาชน 86.5% เชื่อม่ันในความสามารถของนายกรัฐมนตรี  
74.4% มีความเช่ือม่ันในความสามารถของรัฐมนตรีใหมในภาพรวม  และ 68.2% เชื่อม่ันในทีมเศรษฐกิจ 

69.3% คาดหวังวาจะทํางานดีกวารัฐบาลชุดกอนๆ  
ส่ิงแรกที่ ครม.ใหมตองทําคือ แกปญหาเศรษฐกิจ คาครองชีพสูง ราคาสินคาเกษตรตกต่ํา  
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โปรดพิจารณารายละเอียดดังตอไปน้ี 

 
 

1. ความเชื่อม่ันในความรูความสามารถของ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา 
      

เชื่อม่ันมากทีสุ่ด รอยละ 23.5
เชื่อม่ันมาก รอยละ 63.0
ไมคอยเช่ือม่ัน รอยละ 9.2
ไมเชื่อม่ันเลย รอยละ 1.4
ไมออกความเห็น รอยละ 2.9

 

2. ความเชื่อม่ันโดยรวมในความรูความสามารถของ รัฐมนตรีใหม  

เชื่อม่ันมากทีสุ่ด รอยละ 10.0
เชื่อม่ันมาก รอยละ 64.4
ไมคอยเช่ือม่ัน รอยละ 18.0
ไมเชื่อม่ันเลย รอยละ 1.8
ไมออกความเห็น รอยละ 5.8

 

3. ความเชื่อม่ันในความรูความสามารถของ ทีมเศรษฐกิจรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา 
 

เชื่อม่ันมากทีสุ่ด รอยละ 11.0
เชื่อม่ันมาก รอยละ 57.2
ไมคอยเช่ือม่ัน รอยละ 20.9
ไมเชื่อม่ันเลย รอยละ 2.5
ไมออกความเห็น รอยละ 8.4

 

4. ความคาดหวังในการทาํหนาที่ของ ครม.ชุดใหม เม่ือเปรียบเทียบกับ ครม.ชุดกอนๆ 
 

คาดวาจะทํางานไดดีกวา ครม. ชุดกอนๆ รอยละ 69.3
คาดวาคงทํางานไดพอๆ กับ ครม.ชุดกอนๆ รอยละ 9.6
คาดวาคงทํางานไดแยกวา ครม. ชุดกอนๆ รอยละ 1.8
ไมไดคาดหวังไว รอยละ 16.9
ไมออกความเห็น รอยละ 2.4
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5. ส่ิงแรกที่อยากให คณะรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา ทํามากที่สุด 5 อันดับแรก 

   (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบเุอง)  
 

ใหแกปญหาเศรษฐกิจ คาครองชีพสูง สินคาอุปโภคบริโภคราคาแพง รอยละ 39.5 
ใหแกปญหาราคาสนิคาเกษตรตกต่ํา เชน ขาว ยางพารา รอยละ 16.8 
ใหแกปญหาคอรรัปชั่นใหหมดไป รอยละ 12.2 
ทําใหบานเมืองกลบัมาสงบสขุ สามัคคีกัน เหมือนเดิม รอยละ 8.6 
ใหปราบปรามยาเสพติด บอนการพนัน รอยละ 5.9 

 

6. ความเห็นตอทิศทางสถานการณการเมืองของไทยภายหลังการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีพล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา 
 

เชื่อวาจะดีข้ึนเรื่อยๆ รอยละ 86.3
เชื่อวาจะเหมือนเดิม รอยละ 11.7
เชื่อวาจะแยลงกวาเดิม รอยละ 2.0

 

7. ความเห็นตอทิศทางเศรษฐกิจไทยภายหลังการจัดตั้งคณะรฐัมนตรี พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา 
 

เชื่อวาจะดีข้ึนเรื่อยๆ รอยละ 78.8
เชื่อวาจะเหมือนเดิม รอยละ 17.0
เชื่อวาจะแยลงกวาเดิม รอยละ 4.2
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รายละเอียดการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคการสํารวจ  
เพ่ือสอบถามความเช่ือม่ันของประชาชนตอความรูความสามารถของนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และ

ทีมเศรษฐกิจ รวมถึงความคาดหวังของประชาชนที่มีตอการทําหนาที่ของคณะรัฐมนตรีในดานตางๆ และเรื่อง
ที่อยากให ครม.ชุดใหมทําเปนสิ่งแรก เพ่ือสะทอนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนใหสังคมและผูที่เก่ียวของ
ไดรับทราบ และนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศตอไป 

 
ประชากรที่สนใจศึกษา 

     การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ป ขึ้นไป โดยการสุม
สัมภาษณทางโทรศัพทจากฐานขอมูลของกรุงเทพโพลล ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบ Simple Random 
Sampling แลวใชวิธีการถวงน้ําหนักดวยขอมูลประชากรศาสตรจากฐานขอมูลทะเบียนราษฎรของ        
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
       
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน   3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

ใชการสัมภาษณทางโทรศัพท โดยเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน 
ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคําถามปลายเปด (Open Ended) จากน้ันได
นําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

   
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล  :  1 – 2 กันยายน 2557 

      
วันที่เผยแพรผลสํารวจ      :  3 กันยายน  2557 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ
เพศ   
            ชาย 639 52.6 
            หญิง 575 47.4 

รวม 1,214 100.0 

อายุ  
            18 ป - 30 ป 166 13.7 
            31 ป – 40 ป 305 25.1 
            41 ป – 50 ป 340 28.0 
            51 ป - 60 ป 256 21.1 
            61 ป ขึ้นไป 147 12.1 

รวม 1,214 100.0 
การศึกษา   
            ต่ํากวาปริญญาตรี 776 63.9 
            ปริญญาตรี 337 27.8 
            สูงกวาปริญญาตรี 101 8.3 
                                 รวม 1,214 100.0 

อาชีพ  
 ลูกจางรัฐบาล 184 15.2 
 ลูกจางเอกชน     288 23.7 
 คาขาย/ ทํางานสวนตัว/ เกษตรกร   492 40.5 
 เจาของกิจการ/ นายจาง  92 7.6 
 พอบาน/ แมบาน/ เกษียณอายุ 134 11.0 
 นักเรียน/ นักศึกษา     18 1.5 
 วางงาน/ รอฤดูกาล/ รวมกลุม 6 0.5 

รวม 1,214 100.0 
                                

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    Facebook : https://facebook.com/bangkokpoll 


