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  ผลสํารวจเร่ือง  “ประชาชนคดิอย่างไรกบัการปรับ ครม. ประยุทธ์ 5” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ได้ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นประชาชน เร่ือง “ประชาชนคิด
อย่างไรกับการปรับ ครม. ประยุทธ์ 5” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจํานวน 1,166  คน พบว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 52.5 เห็นว่าหากมีการปรับ ครม. ประยุทธ์ 5 จะทําให้เกิดการเปลีย่นแปลงไปในทิศทางที่ดีขึน้ทั้ง
ด้าน สังคม เศรษฐกจิ การเมือง รองลงมาร้อยละ 37.2 เห็นว่าจะทาํใหไ้ดค้นมีความรู้ความสามารถมาดาํรงตาํแหน่งรัฐมนตรี 
และร้อยละ 31.1 จะทาํใหก้ารเลือกตั้งจะล่าชา้ออกไป 
 

 เม่ือถามว่าหากมีการปรับ ครม. ตามกระแสข่าว อยากให้ปรับรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงที่เกีย่วข้องกบัด้านใด ส่วนใหญ่
ร้อยละ 76.9 อยากให้ปรับด้านเศรษฐกจิ รองลงมาร้อยละ 46.7 อยากใหป้รับดา้นสงัคมและคุณภาพชีวิต และร้อยละ 24.5 อยาก
ใหป้รับดา้นการบริหารจดัการและการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
 

 สําหรับส่ิงทีไ่ม่อยากให้เกดิขึน้มากทีสุ่ด หากมีการปรับ ครม. พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 57.5 ไม่อยากให้เป็น ครม. ทีไ่ม่
สามารถตรวจสอบได้ รองลงมาร้อยละ 55.1 ไม่อยากใหเ้ป็นครม. พวกพอ้ง เครือญาติ เพื่อนพอ้งนอ้งพี่ และร้อยละ 51.3 ไม่
อยากใหเ้ป็น ครม. ท่ีเอาคนมีคุณสมบติัไม่สอดคลอ้งกบัเจา้กระทรวงมาดาํรงตาํแหน่ง 
 

 เม่ือถามถึงส่ิงทีค่าดหวงัการเปลีย่นแปลงทีอ่าจเกดิขึน้ หากมีการปรับ ครม. พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 61.6 คาดหวงัว่า
จะทาํให้เศรษฐกจิดีขึน้ ความเป็นอยู่ของคนดีขึน้ รองลงมาร้อยละ 48.6 คาดหวงัวา่จะมีหลกัธรรมาภิบาลครบถว้น และร้อยละ 
47.9 คาดหวงัวา่ทุกภาคส่วนทาํงานอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได ้
 
    ส่วนความเช่ือม่ันว่าการปรับ ครม. แล้วจะนําพาประเทศไปสู่การเลอืกตั้งตามโร้ดแมปพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 51.4 
เช่ือม่ันค่อนข้างมากถึงมากทีสุ่ด ขณะท่ีร้อยละ 47.6 เช่ือมัน่ค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด มีเพียงร้อยละ 1.0 ไม่แน่ใจ 
 

โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี 

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

ประชาชนส่วนใหญ่ 52.5% เช่ือหากปรับ ครม.  จะทาํให้เกดิการเปลีย่นแปลงไปในทศิทางทีด่ีขึน้ทั้งด้านสังคม เศรษฐกจิ การเมือง 
57.5% ไม่อยากได้ ครม. ทีไ่ม่สามารถตรวจสอบได้ รองลงมา 55.1% ไม่อยากได้ ครม.  เครือญาติ เพือ่นพ้องน้องพี ่

โดยประชาชนส่วนใหญ่ 61.6%  มีความหวงัว่าจะทาํให้เศรษฐกจิดีขึน้ 
51.4% เช่ือม่ันว่าปรับ ครม. แล้วจะนําพาประเทศไปสู่การเลอืกตั้งตามโร้ดแมป 
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1. ข้อคาํถาม “คดิเห็นอย่างไร หากมีการปรับ ครม. ประยุทธ์ 5”  
    (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 

ปรับแล้วเกดิการเปลีย่นแปลงไปในทศิทางทีด่ีขึน้ทั้งด้าน สังคม เศรษฐกจิ การเมือง  ร้อยละ 52.5 
ไดค้นมีความรู้ความสามารถมาดาํรงตาํแหน่งรัฐมนตรี  ร้อยละ 37.2 
ทาํใหก้ารเลือกตั้งจะล่าชา้ออกไป  ร้อยละ 31.1 
ทาํใหป้ระเทศขาดเสถียรภาพทางการเมือง ร้อยละ 11.4 
ทาํใหข้าดความต่อเน่ืองในการบริหารประเทศ ร้อยละ 11.3 

 
2. ข้อคาํถาม “หากมีการปรับ ครม. ตามกระแสข่าว อยากให้ปรับรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงทีเ่กีย่วข้องกบัด้านใด” 
    (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 

ด้านเศรษฐกจิ  ร้อยละ 76.9 
ดา้นสงัคมและคุณภาพชีวิต ร้อยละ 46.7 
ดา้นการบริหารจดัการและการบงัคบัใชก้ฎหมาย ร้อยละ 24.5 
ดา้นความมัน่คงของประเทศ ร้อยละ 18.3 
ดา้นการต่างประเทศ ร้อยละ 9.6 

 

3. ส่ิงทีไ่ม่อยากให้เกดิขึน้มากทีสุ่ด หากมีการปรับ ครม.    
   (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 

เป็น ครม. ทีไ่ม่สามารถตรวจสอบได้ ร้อยละ 57.5 
เป็น ครม. พวกพอ้ง เครือญาติ เพื่อนพอ้งนอ้งพี่ ร้อยละ 55.1 
เป็น ครม. ท่ีเอาคนมีคุณสมบติัไม่สอดคลอ้งกบัเจา้กระทรวง มาดาํรงตาํแหน่ง ร้อยละ 51.3 
เป็น ครม. สายทหารแบบเดิม  ร้อยละ 34.5 

 

4. ส่ิงทีค่าดหวงัการเปลีย่นแปลงทีอ่าจเกดิขึน้ หากมีการปรับ ครม. 
    (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 

ทาํให้เศรษฐกจิดีขึน้ ความเป็นอยู่ของคนดีขึน้ ร้อยละ 61.6 
มีหลกัธรรมาภิบาลครบถว้น ร้อยละ 48.6 
ทุกภาคส่วนทาํงานอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได ้ ร้อยละ 47.9 
มีโร้ดแมป การเลือกตั้งท่ีชดัเจน  ร้อยละ 40.1 
สามารถปฏิรูปประเทศไดส้าํเร็จตามท่ีพดูไว ้  ร้อยละ 33.6 



 

 

 

3

5. ความเช่ือม่ันว่าการปรับ ครม. แล้วจะนําพาประเทศไปสู่การเลอืกตั้งตามโร้ดแมป 
    

ค่อนข้างมากถึงมากทีสุ่ด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างมากร้อยละ 42.1 และมากทีสุ่ดร้อยละ 9.3) 

ร้อยละ 51.4 

ค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนขา้งนอ้ยร้อยละ 31.6 และนอ้ยท่ีสุดร้อยละ 16.0) 

ร้อยละ 47.6 

ไม่แน่ใจ ร้อยละ 1.0 
 

 
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 

1) เพื่อสะทอ้นความเห็นเก่ียวกบัการปรับ ครม. ประยทุธ์ 5 
2) เพื่อสะทอ้นส่ิงท่ีไม่อยากใหเ้กิดข้ึนมากท่ีสุด หากมีการปรับ ครม.    
3) เพื่อสะทอ้นส่ิงท่ีคาดหวงัการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึน หากมีการปรับ ครม. 
4) เพื่อสะทอ้นความเช่ือมัน่วา่การปรับ ครม. แลว้จะนาํพาประเทศไปสู่การเลือกตั้งตามโร้ดแมป 

 
ประชากรทีส่นใจศึกษา 

     การสาํรวจใชก้ารสุ่มตวัอยา่งจากประชาชนทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ ท่ีมีอาย ุ18 ปี ข้ึนไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์
ทางโทรศพัท์จากฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล ์ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)         
แล้วใช้วิธีการถ่วงนํ้ าหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย 

       
 ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 
วธีิการรวบรวมข้อมูล  

ใชก้ารสัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์(Enumeration by telephone) โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็น
แบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และไดน้าํ
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  7 – 8 พฤศจิกายน 2560 
      

วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  11 พฤศจิกายน 2560 
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ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 

 จํานวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 656 56.3 
            หญิง 510 43.7 

รวม 1,166 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 112 9.6 
            31 ปี - 40 ปี 227 19.5 
            41 ปี - 50 ปี 333 28.5 
            51 ปี - 60 ปี 298 25.6 
 61 ปี ข้ึนไป 196 16.8 

รวม 1,166 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 730 62.6 
            ปริญญาตรี 339 29.1 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 97 8.3 
                                 รวม 1,166 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 160 13.7 
 ลูกจา้งเอกชน     261 22.4 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั/ เกษตรกร 460 39.5 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   66 5.7 
 ทาํงานใหค้รอบครัว 8 0.7 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 182 15.6 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   18 1.5 
 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 11 0.9 

รวม 1,166 100.0 
 

 


