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ผลสาํรวจเรือ่ง  

“ความเช่ือมัน่รฐับาล พล.อ. ประยทุธ ์หลงัปรบัใหญ่ ครม.” 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

เมื่อวนัที ่20 สงิหาคม 2558 ที่ผ่านมา  พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้รฐัมนตรใีหม่ ภายใต้การนําของ พล.อ. ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี
กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจยัมหาวิทยาลยักรุงเทพ จึงได้สํารวจความคดิเห็นของประชาชนเรื่อง “ความ
เช่ือมัน่รฐับาล พล.อ. ประยุทธ ์หลงัปรบัใหญ่ ครม.” โดยเกบ็ขอ้มลูจากประชาชนอายุ 18 ปีขึน้ไป จํานวน 
1,201 คน จากทุกภมูภิาคทัว่ประเทศ พบวา่ 

ประชาชนร้อยละ 47.6 เหน็ว่า ครม. ชุดใหม่ดดีูกว่าชุดเดิม รองลงมารอ้ยละ 20.8 เหน็ว่า พอๆกบั
ชุดเดมิ มเีพยีงรอ้ยละ 4.8 เทา่นัน้ทีเ่หน็วา่ แยก่วา่ชุดเดมิ สว่นรอ้ยละ 26.8 ไมแ่น่ใจ 

 

ทัง้น้ีประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 65.8 เหน็ว่าภาพลกัษณ์ ครม. ชุดใหม่ท่ีทหารมีบทบาทลดลงจะ
ช่วยสร้างความน่าเช่ือถือจากสายตาต่างประเทศได้ ขณะที ่รอ้ยละ 20.3 เชื่อว่าไม่ได ้และรอ้ยละ 13.9 ไม่
แน่ใจ 

 

เม่ือถามถึงความเช่ือมัน่ท่ีมีต่อทีมเศรษฐกิจท่ีนําโดย นายสมคิด จาตุศรีพิทกัษ์ พบว่า ประชาชน
ร้อยละ 66.1 ระบุว่า “มีความเช่ือมัน่” ขณะทีร่อ้ยละ 21.0 ระบุว่า “ไมเ่ชื่อมัน่” ทีเ่หลอืรอ้ยละ 12.9 ระบุว่าไม่
แน่ใจ 

 

ส่วนสภาพเศรษฐกิจต่อจากน้ีไปภายใต้การนําของ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ หัวหน้าทีม
เศรษฐกิจ ประชาชนร้อยละ 54.1 เหน็ว่า “จะปรบัตวัดีขึ้น” รองลงมารอ้ยละ 24.8 เหน็ว่า “เศรษฐกจิจะแย่
เหมอืนเดมิ” มเีพยีงรอ้ยละ 7.5 เทา่นัน้ ทีเ่หน็วา่เศรษฐกจิจะแยล่งกวา่เดมิ ทีเ่หลอืรอ้ยละ 13.6 ไมแ่น่ใจ 

 

 สําหรบัเร่ืองท่ีประชาชนอยากให้ทีมเศรษฐกิจทําทันทีหลงัรบัตําแหน่งมากท่ีสุดคือ ให้ช่วย
แก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกตํา่ (ร้อยละ 32.5) รองลงมาคอื ใหช้่วยแกป้ญัหาขา้วของแพง (รอ้ยละ 31.5) 
และใหช้ว่ยฟ้ืนความเชื่อมัน่ดา้นการทอ่งเทีย่ว (รอ้ยละ 11.3) 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/  ข่าวการเมือง 

เรือ่ง   ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชนทัว่ประเทศ     (รวม 5 หน้า) 

ประชาชน 47.6% เหน็ว่าโฉมหน้า ครม. ประยทุธ ์3 ดดีูกว่าชดุเดิม 
65.8% ระบภุาพลกัษณ์ ครม. ชดุใหม่จะช่วยสร้างความน่าเช่ือถือจากสายตาต่างประเทศได้ 

66.1 % เช่ือมัน่ต่อทีมเศรษฐกิจท่ีนําโดย นายสมคิด จาตศุรีพิทกัษ์ 
54.1 % เช่ือว่าสภาพเศรษฐกิจไทยต่อจากน้ีไปจะปรบัตวัดีขึน้ภายใต้หวัหน้าทีมเศรษฐกิจคนใหม่ 
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 โปรดพจิารณารายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
 
1. ความเหน็เก่ียวกบั “ครม. ประยทุธ ์3  ” ท่ีปรบัใหม่ครัง้น้ี  
 

ดดีูกว่าชดุเดิม ร้อยละ 47.6 
พอๆ กบัชุดเดมิ รอ้ยละ 20.8 

ดแูยก่วา่ชุดเดมิ รอ้ยละ 4.8 

ไมแ่น่ใจ รอ้ยละ 26.8 
 
2.  ความเหน็ต่อภาพลกัษณ์ ครม. ชดุใหม่ ท่ีทหารมีบทบาทลดลงจะช่วยสร้างความน่าเช่ือถือจากสายตา

ต่างประเทศได้หรือไม่ 
  

เช่ือว่าได้ ร้อยละ 65.8 
เชื่อวา่ไมไ่ด ้ ร้อยละ  20.3 
ไมแ่น่ใจ ร้อยละ 13.9 

 
3. ความเช่ือมัน่ท่ีมีต่อทีมเศรษฐกิจท่ีนําโดย นายสมคิด จาตศุรีพิทกัษ์ 
 

เช่ือมัน่ ร้อยละ 66.1 
    (โดยระบุวา่  คอ่นขา้งเชื่อมัน่ รอ้ยละ 37.0 และ เชือ่มัน่ รอ้ยละ 29.1) 
ไมเ่ชื่อมัน่ รอ้ยละ 21.0 
    (โดยระบุวา่  ไมค่อ่ยเชื่อมัน่  รอ้ยละ17.8 และ ไมเ่ชือ่มัน่เลย รอ้ยละ 3.2) 
ไมแ่น่ใจ รอ้ยละ 12.9 

 
 

4. สภาพเศรษฐกิจต่อจากน้ีภายใต้การนําของ นายสมคิด จาตศุรีพิทกัษ์ หวัหน้าทีมเศรษฐกิจ 
 

เศรษฐกิจจะปรบัตวัดีขึน้ ร้อยละ 54.1 
เศรษฐกจิจะแยเ่หมอืนเดมิ รอ้ยละ 24.8 
เศรษฐกจิจะแยล่งกวา่เดมิ รอ้ยละ 7.5 
ไมแ่น่ใจ รอ้ยละ 13.6 
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5. ส่ิงท่ีอยากให้ทีมเศรษฐกิจทาํทนัทีหลงัรบัตาํแหน่งมากท่ีสดุ 
 

แก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกตํา่ ร้อยละ 32.5 
แกป้ญัหาขา้วของแพง รอ้ยละ 31.5 
ฟ้ืนความเชื่อมัน่ดา้นการทอ่งเทีย่ว รอ้ยละ 11.3 
แกป้ญัหาหน้ีครวัเรอืน รอ้ยละ 8.7 
ปรบัคา่แรง/เพิม่รายได ้ รอ้ยละ 8.2 
แกป้ญัหาการสง่ออก รอ้ยละ 5.7 
อื่นๆ อาท ิลดราคาพลงังาน ปญัหาการวา่งงาน ฯลฯ รอ้ยละ 2.1 
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รายละเอียดการสาํรวจ 

 
วตัถปุระสงคก์ารสาํรวจ  

เพื่อสํารวจความเหน็ของประชาชนเกี่ยวกบัความเชื่อมัน่ที่มต่ีอคณะรฐัมนตรชีุดใหม่ โดยเฉพาะความ
เชื่อมัน่ต่อทมีเศรษฐกจิ ทีนํ่าโดยนายสมคดิ จาตุศรพีทิกัษ์ เพื่อสะทอ้นมุมมองความคดิเหน็ของประชาชนใหส้งัคม
และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ  
 
ประชากรท่ีสนใจศึกษา 
    การสํารวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่ม
สมัภาษณ์ทางโทรศพัทจ์ากฐานขอ้มลูของกรุงเทพโพลล ์ดว้ยวธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบ Simple Random Sampling 
แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ําหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย  
       
 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน   3% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 
วิธีการรวบรวมข้อมลู  

ใชก้ารสมัภาษณ์ทางโทรศพัท ์โดยเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูเป็นแบบสอบถามทีม่โีครงสรา้งแน่นอน 
ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) แลว้ไดนํ้าแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความ
ถูกตอ้งสมบรูณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 
 
  
ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู   :  20 - 21 สงิหาคม 2558 
      
วนัท่ีเผยแพร่ผลสาํรวจ          :  22 สงิหาคม 2558 
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ข้อมลูประชากรศาสตร ์
 

 จาํนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 622 51.8 
            หญงิ 579 48.2 

รวม 1,201 100.0 

อาย ุ   
            18 ปี - 30 ปี 152 12.7 
            31 ปี – 40 ปี 284 23.6 
            41 ปี – 50 ปี 361 30.1 
            51 ปี - 60 ปี 251 20.9 
            61 ปี ขึน้ไป 153 12.7 

รวม 1,201 100.0 
การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 780 64.9 
            ปรญิญาตร ี 340 28.3 
            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 81 6.8 
                                 รวม 1,201 100.0 

อาชีพ   
 ลกูจา้งรฐับาล 154 12.8 
 ลกูจา้งเอกชน     249 20.7 
 คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั/ เกษตรกร    573 47.7 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   62 5.2 
 ทาํงานใหค้รอบครวั   1 0.1 
 พอ่บา้น/ แมบ่า้น/ เกษยีณอาย ุ 113 9.4 
 นกัเรยีน/ นกัศกึษา   32 2.7 
 วา่งงาน/ รอฤดกูาล/ รวมกลุ่ม 17 1.4 

รวม 1,201 100.0 
                                

ศนูยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ (กรงุเทพโพลล)์  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 
 


