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  ผลสํารวจเร่ือง  “ปรับ ครม.พล.อ.ประยุทธ์ ฟ้ืนความเช่ือมั่นประชาชน” 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ  ได้สํารวจความคดิเห็นประชาชน เร่ือง “ปรับ ครม.พล.อ.ประยุทธ์ 
ฟ้ืนความเช่ือม่ันประชาชน” โดยเกบ็ข้อมูลกบัประชาชนจากทุกภูมิภาคทัว่ประเทศจํานวน 1,111 คน พบว่า ประชาชนส่วน
ใหญ่ร้อยละ 59.8 เห็นด้วยหากรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะมีการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพราะเร่ิมไม่เช่ือม่ันใน
ความสามารถของ ครม. ชุดปัจจุบัน ขณะท่ีร้อยละ 24.3 ไม่เห็นดว้ย  เพราะ ครม. ชุดปัจจุบนัยงัทาํงานไดดี้อยู ่ส่วนท่ีเหลือ   
ร้อยละ 15.9  ไม่แน่ใจ 
 

 เม่ือถามต่อว่าหากมีการปรับ ครม. จริงอยากให้มีการปรับอย่างไร ส่วนใหญ่ร้อยละ 67.7 อยากให้ปรับเฉพาะกระทรวง
ทีผ่ลงานไม่เข้าเป้า รองลงมาร้อยละ 24.0 อยากใหป้รับใหญ่หลายๆ กระทรวง  ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 8.3 ไม่แน่ใจ 
 

โดยประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 74.4 ต้องการให้ปรับกระทรวงด้านเศรษฐกจิมากทีสุ่ด รองลงมาเป็นกระทรวงดา้น
สงัคมและคุณภาพชีวติ (ร้อยละ 38.6) และกระทรวงดา้นการบริหารจดัการและการบงัคบัใชก้ฎหมาย (ร้อยละ 26.6) 

 

เม่ือถามว่า “หากมีการปรับ ครม. จริง อยากได้คนทีมี่ความรู้ มีความสามารถ จากกลุ่มใดมาช่วยรัฐบาลบริหาร
ประเทศ” ส่วนใหญ่ร้อยละ 45.2 อยากได้คนจากภาคเอกชน รองลงมาร้อยละ 20.2 อยากไดค้นจากพรรคการเมืองใหญ่ ทั้งเพือ่
ไทยและประชาธิปัตย ์และร้อยละ 17.0 อยากไดค้นจากกลุ่ม บา้น 111 ท่ีไม่ไดส้งักดัพรรค เช่น นายสมคิด จาตุศรีพิทกัษ ์นาย
สุรเกียรต์ิ เสถียรไทย  ส่วนร้อยละ 17.6 ไม่แน่ใจ  

 

ทั้งนีป้ระชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 79.6 เห็นว่าหากมีการปรับ ครม. จริงจะทาํให้ทศิทางการทาํงานของรัฐบาลดขีึน้ 
ขณะท่ีร้อยละ 6.3 เห็นวา่จะยงัเหมือนเดิม และร้อยละ 1.3 เห็นวา่จะแยล่ง 

 

นอกจากนีป้ระชาชนมากถึงร้อยละ 64.7 ยงัเช่ือมัน่ค่อนขา้งมากถึงมากท่ีสุดวา่ การปรับ ครม. จะช่วยทาํใหก้ารปฏิรูป
ประเทศสาํเร็จเร็วยิง่ข้ึน  ขณะท่ีร้อยละ 16.4 เช่ือมัน่ค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด 
 

โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/ การเมือง/ สังคม 
เร่ือง  ผลสํารวจความคดิเห็นประชาชนทัว่ประเทศ   (รวม 5 หน้า) 

ประชาชนส่วนใหญ่ 59.8% เห็นด้วยกบัการปรับ ครม. โดย 74.4% อยากให้ปรับกระทรวงด้านเศรษฐกจิมากทีสุ่ด 
 79.6% เช่ือจะช่วยให้รัฐบาลทาํงานได้ดขีึน้   

และ 64.7% เช่ือม่ันว่าปรับ ครม. จะช่วยให้ปฏิรูปประเทศสําเร็จได้เร็วขึน้ 
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1. ขอ้คาํถาม “เห็นด้วยหรือไม่ หากรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะมีการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.)” 
 

เห็นด้วย เพราะเร่ิมไม่เช่ือม่ันในความสามารถของ ครม. ชุดปัจจุบัน   ร้อยละ 59.8 
ไม่เห็นดว้ย  เพราะ ครม. ชุดปัจจุบนัยงัทาํงานไดดี้อยู ่  ร้อยละ 24.3 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 15.9 

 
2. ขอ้คาํถาม “หากมีการปรับ ครม. จริง ท่านอยากให้มีการปรับอย่างไร” 
 

อยากให้ปรับเฉพาะกระทรวงทีผ่ลงานไม่เข้าเป้า ร้อยละ 67.7 
อยากใหป้รับใหญ่หลายๆ กระทรวง   ร้อยละ 24.0 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 8.3 

 
3.  ขอ้คาํถาม “หากมีการปรับ ครม. จริง ท่านอยากให้ปรับกระทรวงทีเ่กีย่วข้องกบัด้านใดมากทีสุ่ด” 
     (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

 ด้านเศรษฐกจิ ร้อยละ 74.4 
ดา้นสงัคมและคุณภาพชีวิต ร้อยละ 38.6 
ดา้นการบริหารจดัการและการบงัคบัใชก้ฎหมาย ร้อยละ 26.6 
ดา้นความมัน่คงของประเทศ   ร้อยละ 22.3 
ดา้นการต่างประเทศ ร้อยละ 16.6 

 
4. ขอ้คาํถาม “หากมีการปรับ ครม. จริง ท่านอยากได้คนทีมี่ความรู้ มีความสามารถจากกลุ่มใดมาช่วยรัฐบาลบริหารประเทศ” 
 

จากกลุ่มภาคเอกชน ร้อยละ 45.2 
จากพรรคการเมืองใหญ่ ทั้งเพื่อไทยและประชาธิปัตย ์ ร้อยละ 20.2 
จากกลุ่ม บา้น 111 ท่ีไม่ไดส้งักดัพรรค เช่น นายสมคิด จาตุศรีพิทกัษ ์นายสุรเกียรต์ิ เสถียรไทย   ร้อยละ 17.0 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 17.6 

 
5. ขอ้คาํถาม “หากมีการปรับ ครม. จริง จะทาํให้ทศิทางการทาํงานของรัฐบาลเป็นอย่างไร” 
 

ดีขึน้ ร้อยละ 79.6 
เหมือนเดิม ร้อยละ 6.3 
แยล่ง ร้อยละ 1.3 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 12.8 
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6.  ขอ้คาํถาม “เช่ือม่ันมากน้อยเพยีงว่า การปรับ ครม. จะช่วยทาํให้การปฏิรูปประเทศสําเร็จเร็วยิง่ขึน้” 
 

เช่ือม่ันค่อนข้างมากถึงมากทีสุ่ด 
(โดยแบ่งเป็นเช่ือม่ันค่อนข้างมากร้อยละ 54.3 และเช่ือม่ันมากทีสุ่ดร้อยละ 10.4) 

ร้อยละ 64.7 

เช่ือมัน่ค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด 
(โดยแบ่งเป็นเช่ือมัน่ค่อนขา้งนอ้ยร้อยละ 12.1 และเช่ือมัน่นอ้ยท่ีสุดร้อยละ 4.3) 

ร้อยละ 16.4 

ไม่แน่ใจ ร้อยละ 18.9 
 
 
 

ศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)  โทร. 02-350-3500 ต่อ 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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รายละเอยีดการสํารวจ 
 

วตัถุประสงค์การสํารวจ 
- เพื่อสะทอ้นความเห็นต่อการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ของรัฐบาลพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา 

 
ประชากรทีส่นใจศึกษา 

     การสาํรวจใชก้ารสุ่มตวัอยา่งจากประชาชนทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ ท่ีมีอาย ุ18 ปี ข้ึนไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์
ทางโทรศพัทจ์ากฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล ์ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบ Simple Random Sampling แลว้ใชว้ิธีการ
ถ่วงนํ้าหนกัดว้ยขอ้มูลประชากรศาสตร์จากฐานขอ้มูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

       
 ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 
วธีิการรวบรวมข้อมูล  

ใชก้ารสัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างแน่นอน 
ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และไดน้าํแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความ
ถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  21-22 กรกฎาคม 2558 
      

วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  23 กรกฎาคม 2558 
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ข้อมูลประชากรศาสตร์ 
 

 จํานวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 582 52.4 
            หญิง 529 47.6 

รวม 1,111 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 177 15.9 
            31 ปี – 40 ปี 253 22.8 
            41 ปี – 50 ปี 290 26.1 
            51 ปี - 60 ปี 262 23.6 
 61 ปี ข้ึนไป 129 11.6 

รวม 1,111 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 753 67.7 
            ปริญญาตรี 293 26.4 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 65 5.9 
                                 รวม 1,111 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 156 14.0 
 ลูกจา้งเอกชน     246 22.2 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั  467 42.0 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   59 5.3 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 1 0.1 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   131 11.8 
 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 38 3.4 
 เกษตรกร 13 1.2 

รวม 1,111 100.0 
                         


