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  ผลสํารวจเร่ือง  “นายกฯ แบบไหนทีโ่ดนใจคนไทย” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ  ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นประชาชน เร่ือง “นายกฯ แบบไหนที่
โดนใจคนไทย” โดยเกบ็ข้อมูลกบัประชาชนจากทุกภูมิภาคทัว่ประเทศจํานวน 1,205  คน พบว่า  

 

 นโยบายประชานิยมทีโ่ดนใจประชาชนทาํให้อยากเลอืกเข้ามาเป็นนายกฯ มากทีสุ่ดคอื นโยบายรักษาฟรี ประกนั
สุขภาพถ้วนหน้า (ร้อยละ 57.0) รองลงมาคือ นโยบายช่วยเกษตรกร ผลผลิตเกษตรกร (ร้อยละ 54.4) นโยบายสวสัดิการ และค่า
ครองชีพ รายได ้(ร้อยละ 48.3) นโยบายช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส ผูย้ากจน เช่น บตัรสวสัดิการแห่งรัฐ (ร้อยละ 48.0) และ 
นโยบายเก่ียวกบัการปราบการทุจริตคอร์รัปชัน่ (ร้อยละ 46.9) 
 

 เม่ือถามว่านายกรัฐมนตรีแบบไหนทีอ่ยากได้มาดาํรงตาํแหน่งคนต่อไป ส่วนใหญ่ร้อยละ 66.4 อยากให้เป็นผู้นําทีมี่
ความซ่ือสัตย์สุจริต ไม่มีประวตัิคอร์รัปช่ัน รองลงมาร้อยละ 46.6 เป็นผูน้าํท่ีมีความเดด็ขาด กลา้ตดัสินใจในการบริหาร
ประเทศ ร้อยละ 45.9 เป็นผูน้าํท่ีมีความสามารถสร้างสรรคผ์ลงานเป็นท่ีประจกัษห์รือโครงการใหม่ๆ และร้อยละ 45.2 เป็นผูน้าํ
ท่ีมีความขยนัทุ่มเทในการทาํงานเพ่ือประชาชน 
 

 ส่วนเมื่อถามว่าการทีน่ายกฯ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลงพืน้ทีไ่ปตามจังหวดัต่างๆ ท่านคาดว่าจะทาํให้ได้คะแนน
นิยมเพิม่ขึน้มากน้อยเพยีงใด ส่วนใหญ่ร้อยละ 56.5 เห็นว่าจะเพิม่ขึน้ค่อนข้างมากถึงมากทีสุ่ด ขณะท่ีร้อยละ 43.5 เห็นวา่จะ
ไดเ้พิ่มข้ึนนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด 
 

 สุดท้ายเม่ือถามว่าหากวนันี ้ ท่านมีสิทธิออกเสียงเลอืกนายกรัฐมนตรี ท่านจะออกเสียงสนับสนุน  พล.อ. ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ ประชาชนร้อยละ 40.0 จะสนับสนุน (เพิม่ขึน้จากผลสํารวจเดือนมกราคม 2561        
ร้อยละ 3.2) ขณะท่ีร้อยละ 25.5 จะไม่สนบัสนุน ส่วนร้อยละ 34.5 งดออกเสียง 
 
โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี 
 

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

ประชาชนส่วนใหญ่ 57.0 % ยกนโยบายประชานิยม รักษาฟรี ประกนัสุขภาพถ้วนหน้า จะทาํให้เลอืกเข้ามาเป็นนายกฯ 
ส่วนใหญ่ 64.4 % ระบุนายกฯคนต่อไป อยากให้เป็นผู้นําทีมี่ความซ่ือสัตย์สุจริต ไม่มีประวตัิคอร์รัปช่ัน 

ส่วนใหญ่ 56.5% เช่ือว่าการลงพืน้ทีข่อง พล.อ.ประยุทธ์ จะทาํให้คะแนนนิยมเพือ่ขึน้ค่อนข้างมากถึงมากทีสุ่ด 
ประชาชนสนับสนุนพล.อ. ประยุทธ์ เป็นนายกฯ  เพิม่ขึน้ 
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1.  นโยบายประชานิยมทีโ่ดนใจทาํให้อยากเลอืกเข้ามาเป็นนายกฯ 
      (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  

นโยบายรักษาฟรี ประกนัสุขภาพถ้วนหน้า ร้อยละ 57.0 
นโยบายช่วยเกษตรกร ผลผลิตเกษตรกร  ร้อยละ 54.4 
นโยบายสวสัดิการ และค่าครองชีพ รายได ้ ร้อยละ 48.3 
นโยบายช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส ผูย้ากจน เช่น บตัรสวสัดิการแห่งรัฐ ร้อยละ 48.0 
นโยบายเก่ียวกบัการปราบการทุจริตคอร์รัปชัน่ ร้อยละ 46.9 
นโยบายเก่ียวกบัการศึกษา การเรียนฟรี  ร้อยละ 45.7 
นโยบายสาธารณูปโภค การคมนาคม การเดินทางขา้มจงัหวดั เช่น รถไฟความเร็วสูง ร้อยละ 27.7 

 

2. ข้อคาํถาม “นายกรัฐมนตรีแบบไหนทีอ่ยากได้มาดํารงตําแหน่งคนต่อไป”  
     (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
    

เป็นผู้นําทีมี่ความซ่ือสัตย์สุจริต ไม่มีประวตัิคอร์รัปช่ัน     ร้อยละ 66.4 
เป็นผูน้าํท่ีมีความเดด็ขาด กลา้ตดัสินใจในการบริหารประเทศ  ร้อยละ 46.6 
เป็นผูน้าํท่ีมีความสามารถสร้างสรรคผ์ลงานเป็นท่ีประจกัษห์รือโครงการใหม่ๆ ร้อยละ 45.9 
เป็นผูน้าํท่ีมีความขยนัทุ่มเทในการทาํงานเพ่ือประชาชน ร้อยละ 45.2 
เป็นนายกคนกลาง นายกคนนอก  ร้อยละ 15.0 
เป็นผูน้าํท่ีมาจากพรรคการเมืองใหม่ ไม่เคยเป็นนายกฯ มาก่อน ร้อยละ 12.4 
เป็นผูน้าํท่ีมาจากพรรคการเมืองใหญ่ เช่น ประชาธิปัตย ์เพื่อไทย ร้อยละ 12.3 

 
3. ข้อคาํถาม “การทีน่ายกฯ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชาลงพืน้ทีไ่ปตามจังหวดัต่างๆ ท่านคาดว่าจะทาํให้ได้คะแนนนิยม
เพิม่ขึน้มากน้อยเพยีงใด” 
   

ค่อนข้างมากถึงมากทีสุ่ด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างมากร้อยละ 47.8  และมากทีสุ่ดร้อยละ 8.7) 

ร้อยละ 56.5 

ค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนขา้งนอ้ยร้อยละ 31.6 และนอ้ยท่ีสุดร้อยละ 11.9) 

ร้อยละ 43.5 
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4. ข้อคาํถาม “หากวนันี ้ ท่านมีสิทธิออกเสียงเลอืกนายกรัฐมนตรี ท่านจะออกเสียงสนับสนุน  พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์
โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

 
สาํรวจเม่ือ ม.ค. 61 

(ร้อยละ) 
สาํรวจเม่ือ พ.ค. 61 

(ร้อยละ) 
เพิม่ขึน้/ลดลง 

(ร้อยละ) 

สนับสนุน 36.8 40.0 +3.2 

ไม่สนบัสนุน 34.8 25.5 -9.3 

งดออกเสียง 28.4 34.5 +6.1 
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รายละเอยีดการสํารวจ 

 
วตัถุประสงค์การสํารวจ 

1) เพื่อสะทอ้นความเห็นเก่ียวกบันโยบายประชานิยมท่ีโดนใจทาํใหอ้ยากเลือกเขา้มาเป็นนายกฯ 
2) เพื่อสะทอ้นความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีแบบไหนท่ีอยากไดม้าดาํรงตาํแหน่งคนต่อไป 
3) เพื่อสะทอ้นความเห็นต่อการท่ีนายกฯ ลงพื้นท่ีไปตามจงัหวดัต่างๆ จะทาํใหไ้ดค้ะแนนนิยมเพิ่มข้ึนมากนอ้ย

เพยีงใด 
4) เพื่อสะทอ้นเสียงสนบัสนุน  พล.อ. ประยทุธ์ จนัทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี 

 
ประชากรทีส่นใจศึกษา 

     การสาํรวจใชก้ารสุ่มตวัอยา่งจากประชาชนทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ ท่ีมีอาย ุ18 ปี ข้ึนไป โดยการสุ่มสมัภาษณ์
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) จากนั้นไดน้าํ
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  16 – 17  พฤษภาคม 2561 
      

วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  19 พฤษภาคม 2561 
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ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 

 จํานวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 612 50.8 
            หญิง 593 49.2 

รวม 1,205 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 118 9.8 
            31 ปี - 40 ปี 222 18.4 
            41 ปี - 50 ปี 336 27.9 
            51 ปี - 60 ปี 325 27.0 
 61 ปี ข้ึนไป 204 16.9 

รวม 1,205 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 716 59.4 
            ปริญญาตรี 370 30.7 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 119 9.9 
                                 รวม 1,205 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 154 12.8 
 ลูกจา้งเอกชน     292 24.2 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั/ เกษตรกร 485 40.3 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   62 5.1 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 170 14.1 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   26 2.2 
 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 16 1.3 

รวม 1,205 100.0 
 

 


