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  ผลสํารวจเร่ือง  “มุมมองประชาชนต่อความท้าทายทีรั่ฐบาลใหม่ต้องเผชิญ” 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นประชาชน เร่ือง “มุมมองประชาชน
ต่อความท้าทายที่รัฐบาลใหม่ต้องเผชิญ”  โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจํานวน 1,196  คน พบว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 65.6 เห็นว่ารัฐบาลใหม่จากการผสมกว่า 19 พรรคการเมือง จะมีเสถียรภาพและความม่ันคง
ค่อนข้างน้อยถึงน้อยทีสุ่ด ขณะท่ีร้อยละ 34.4 เห็นวา่ จะมีเสถียรภาพและความมัน่คงค่อนขา้งมากถึงมากท่ีสุด 

 
สําหรับส่ิงที่รัฐบาลใหม่จะเผชิญกับความท้าทายด้านเสถียรภาพทางการเมืองมากที่สุดคือ ความขัดแย้งในพรรคร่วม

รัฐบาล การจัดสรรตําแหน่ง โควตารัฐมนตรี คิดเป็นร้อยละ 64.1 รองลงมาคือ กระแสข่าวโจมตีรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ 43.8  
และจาํนวนเสียงท่ีใกลเ้คียงกนัระหวา่ง ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายคา้น คิดเป็นร้อยละ 41.6 

 
ส่วนนโยบายที่รัฐบาลใหม่ควรเดินหน้าขับเคลือ่นประเทศและแก้ปัญหาต่างๆ สานต่อจากที่ค้างคาไว้ในอดีต แบบไร้

รอยต่อพบว่า อันดับแรกคือ ช่วยเหลือผู้ยากจน ลดความเหลื่อมลํ้าของสังคม คิดเป็นร้อยละ 59.6 รองลงมาคือ  ปฏิรูป
เศรษฐกิจ การลงทุน ท่ีมีนวตักรรมและการวิจยั คิดเป็นร้อยละ 58.1 และต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ คิดเป็นร้อยละ 44.7 

 
สุดท้ายเม่ือถามว่านโยบายหาเสียงของฝ่ายรัฐบาลที่อยากให้รีบดําเนินการมากที่สุดคือ เพิม่รายได้ประเทศ เพิม่รายได้

ประชาชน คิดเป็นร้อยละ 53.1 รองลงมาคือ ทวงคืนกาํไรใหช้าวสวน ชาวนา คิดเป็นร้อยละ 51.5 และเศรษฐกิจประชารัฐ คิด
เป็นร้อยละ 45.3  

 
โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี   

 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/ การเมือง / สังคม  
เร่ือง  ผลสํารวจความคดิเห็นประชาชนทัว่ประเทศ   (รวม 4 หน้า) 

ประชาชนส่วนใหญ่ 65.6% เห็นว่ารัฐบาลใหม่จะมีเสถียรภาพและความมั่นคงค่อนข้างน้อยถึงน้อยทีสุ่ด 
64.1% เห็นว่ารัฐบาลจะเผชิญกบัความขัดแย้งในพรรคร่วมรัฐบาล การจัดสรรตําแหน่ง โควตารัฐมนตรี 

 ส่วนใหญ่ 59.6 % อยากให้สานต่อนโยบายแบบไร้รอยต่อด้านการช่วยเหลอืผู้ยากจน ลดความเหลือ่มลํา้ของสังคม 
และ 53.1% วอนรัฐบาลรีบดาํเนินการนโยบายเพิม่รายได้ประเทศ เพิม่รายได้ประชาชน ตามทีไ่ด้หาเสียงไว้ 



 

 

 

2

 1. ความเห็นต่อรัฐบาลใหม่จากการผสมกว่า 19 พรรคการเมือง จะมีเสถียรภาพและความมั่นคงมากน้อยเพยีงใด 
    

ค่อนข้างน้อยถึงน้อยทีสุ่ด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างน้อยร้อยละ 41.2  และน้อยทีสุ่ดร้อยละ 24.4) 

ร้อยละ 65.6 

ค่อนขา้งมากถึงมากท่ีสุด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนขา้งมากร้อยละ 29.7  และมากท่ีสุดร้อยละ 4.7) 

ร้อยละ 34.4 

  
2. ส่ิงทีรั่ฐบาลใหม่จะเผชิญกบัความท้าทายด้านเสถียรภาพทางการเมือง 
    (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
    

ความขัดแย้งในพรรคร่วมรัฐบาล การจัดสรรตําแหน่ง โควต้ารัฐมนตรี ร้อยละ 64.1 
กระแสข่าวโจมตีรัฐบาล ร้อยละ 43.8 
จาํนวนเสียงท่ีใกลเ้คียงกนัระหวา่ง ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายคา้น ร้อยละ 41.6 
ความเช่ือมัน่จากต่างประเทศ ร้อยละ 38.7 
การชุมนุมประทว้ง ภายหลงัปลดลอ็ค ม.44  ร้อยละ 35.5 

 
3. นโยบายทีรั่ฐบาลใหม่ควรเดินหน้าขับเคลือ่นประเทศและแก้ปัญหาต่างๆ สานต่อจากทีค้่างคาไว้ในอดีต แบบไร้รอยต่อ 
    5 อนัดับแรก  (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
    

ช่วยเหลอืผู้ยากจน ลดความเหลือ่มลํา้ของสังคม ร้อยละ 59.6 
ปฏิรูปเศรษฐกิจ การลงทุน ท่ีมีนวตักรรมและการวิจยั ร้อยละ 58.1 
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ร้อยละ 44.7 
ช่วยเหลือเร่ืองท่ีอยูอ่าศยั พฒันาคืนความสุขใหป้ระชาชน ร้อยละ 28.6 
พฒันาโครงสร้างพื้นฐานระบบราง รถไฟความเร็วสูง ร้อยละ 22.1 

 
4. นโยบายหาเสียงของฝ่ายรัฐบาลทีอ่ยากให้รีบดําเนินการมากทีสุ่ด  5 อนัดับแรก  (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 

เพิม่รายได้ประเทศ เพิม่รายได้ประชาชน ร้อยละ 53.1 
ทวงคืนกาํไรใหช้าวสวน ชาวนา  ร้อยละ 51.5 
เศรษฐกิจประชารัฐ  ร้อยละ 45.3 
สงัคมประชารัฐ      ร้อยละ 38.1 
สวสัดิการประชารัฐ  ร้อยละ 25.1 
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รายละเอยีดการสํารวจ 

 
วตัถุประสงค์การสํารวจ 

1) เพื่อสะทอ้นเห็นต่อรัฐบาลใหม่จากการผสมกวา่ 19 พรรคการเมือง จะมีเสถียรภาพและความมัน่คงมากนอ้ย
เพียงใด 

2) เพื่อสะทอ้นถึงส่ิงท่ีรัฐบาลใหม่จะเผชิญกบัความทา้ทายดา้นเสถียรภาพทางการเมือง 
3) เพื่อสะทอ้นถึงนโยบายท่ีรัฐบาลใหม่ควรเดินหนา้ขบัเคล่ือนประเทศและแกปั้ญหาต่างๆ สานต่อจากท่ีคา้งคา

ไวใ้นอดีต แบบไร้รอยต่อ 
4) เพื่อสะทอ้นถึงนโยบายหาเสียงของฝ่ายรัฐบาลท่ีอยากใหรี้บดาํเนินการมากท่ีสุด   

 
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) จากนั้นไดน้าํ
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  11-13 มิถุนายน 2562 
      

วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  15  มิถุนายน 2562 
 

ศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)  โทร. 02-407-3888 ต่อ 2898 
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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ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 จํานวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 640 53.5 
            หญิง 556 46.5 

รวม 1,196 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 126 10.5 
            31 ปี - 40 ปี 210 17.6 
            41 ปี - 50 ปี 309 25.8 
            51 ปี - 60 ปี 320 26.8 
            61 ปี ข้ึนไป 231 19.3 

รวม 1,196 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 714 59.7 
            ปริญญาตรี 369 30.9 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 113 9.4 
                                 รวม 1,196 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 147 12.3 
 ลูกจา้งเอกชน     274 22.9 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั/ เกษตรกร 440 36.8 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   65 5.4 
 ทาํงานใหค้รอบครัว 1 0.1 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 213 17.8 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   35 2.9 
 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 21 1.8 

รวม 1,196 100.0 
 


