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  ผลส ารวจเรื่อง  “ความเช่ือมัน่ ต่อการบริหารประเทศของรฐับาลใหม่ (ประยทุธ ์2/1)” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

      
 
กรุงเทพโพลล์โดยศูนยว์จิยัมหาวทิยาลยักรุงเทพ  ส ารวจความคดิเหน็ประชาชน เรื่อง “ความเช่ือมัน่ ต่อ

การบริหารประเทศของรฐับาลใหม่ (ประยุทธ์ 2/1)”  โดยเก็บขอ้มูลกบัประชาชนจากทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ
จ านวน 1,176 คน พบว่า 

 

ประชาชนมีความเช่ือมัน่ต่อการบริหารประเทศของรฐับาลใหม่ (ประยุทธ์ 2/1) เฉล่ียในภาพรวม 4.52 
คะแนน โดยมีความเช่ือมัน่ด้านการเมืองมากท่ีสุด (4.80 คะแนน) รองลงมาคอืดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม (4.67 
คะแนน) และดา้นเศรษฐกจิ (4.18 คะแนน)  เมือ่แยกพจิารณาในแต่ละดา้นพบว่า 

 

ตัวชี้ว ัดด้านการเมืองที่ประชาชนให้คะแนนความเชื่อมัน่มากที่สุดคือ  ด้านการธ ารงรกัษาระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข (6.58 คะแนน)  ส่วนตัวชี้ว ัด ด้านสังคมและ
สิง่แวดลอ้มทีป่ระชาชนให้คะแนนความเชื่อมัน่มากทีสุ่ดคอื ด้านการอนุรกัษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (5.37 
คะแนน) และตวัชีว้ดัดา้นเศรษฐกจิทีป่ระชาชนใหค้ะแนนความเชื่อมัน่มากทีสุ่ดคอื ด้านศกัยภาพของคนไทย 
(5.08 คะแนน)   

 

ทัง้นี้ประชาชน รอ้ยละ 41.5 ระบุว่า ค่อนขา้งคาดหวงัถงึคาดหวงัมากต่อการปฏบิตัหิน้าที่ของรฐับาลใหม่ 
(ประยทุธ ์2/1) ขณะทีร่้อยละ 58.5 ระบวุ่า ไม่ค่อยคาดหวงัถึงไม่คาดหวงัเลย 

 

ส่วนเรื่องท่ีอยากให้รฐับาล ประยุทธ์ 2/1 แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนท่ีสุด รอ้ยละ 75.9 คอื ปญัหาค่า
ครองชพี ของแพง  รองลงมารอ้ยละ 61.3 คอื ปญัหาราคาสนิคา้เกษตรตกต ่า และรอ้ยละ 50.8 คอื ปญัหาภยัแลง้ 

  

โดยมรีายละเอยีดตามประเดน็ขอ้ค าถาม ดงัต่อไปนี้ 
 

  

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/ การเมือง / สงัคม / เศรษฐกิจ 
 

เร่ือง  ผลส ารวจความคิดเหน็ประชาชนทัว่ประเทศ        (รวม 5 หน้า) 

ประชาชนมีความเช่ือมัน่ต่อการบริหารประเทศของรฐับาลใหม่ (ประยุทธ์ 2/1) 4.52 
คะแนน โดยมีความเช่ือมัน่ด้านการเมืองมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านสงัคมและส่ิงแวดล้อม และ
ด้านเศรษฐกิจ 

โดยเรื่องท่ีอยากให้ รฐับาลแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนมากท่ีสุด คือ ปัญหาค่าครองชีพ ของแพง  
ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต า่ และ ปัญหาภยัแล้ง 
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1. ความเช่ือมัน่ของประชาชนต่อเช่ือมัน่ต่อการบริหารประเทศของรฐับาลใหม่ (ประยทุธ ์2/1) 
 

ความเช่ือมัน่ในด้านต่างๆ 
คะแนนความเช่ือมัน่
(เตม็10คะแนน) 

1) ดา้นการธ ารงรกัษาระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นพระประมขุ  6.58 
2) ดา้นความน่าเชื่อถอืของขอ้มลูขา่วสารทีไ่ดร้บัจากภาครฐั    
     (ถูกตอ้ง  เป็นกลาง และเป็นประโยชน์) 4.45 
3) ดา้นความสามารถในการบรหิารประเทศของรฐับาลชุดปจัจบุนั 4.34 
4) ดา้นการแกป้ญัหาทุจรติคอรร์ปัชัน่ 3.85 

ความเช่ือมัน่ด้านการเมือง (เฉล่ียรวม) 4.80 

5) ดา้นการอนุรกัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 5.37 
6) ดา้นความรกัและสามคัคขีองคนในชาต ิ 4.76 
7) ดา้นความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน 
    (โจรกรรม ชงิทรพัย ์ท ารา้ยร่างกาย ภยัจราจร อาหารปนเป้ือนและมลพษิ) 

4.41 

8) ดา้นกระบวนการยตุธิรรมและการบงัคบัใชก้ฎหมาย  
  (ความศกัดิส์ทิธิข์องกฎหมายและความเท่าเทยีมกนัในการบงัคบัใชก้ฎหมาย) 

4.12 

ความเช่ือมัน่ด้านสงัคมและส่ิงแวดล้อม (เฉล่ียรวม) 4.67 

9)  ดา้นศกัยภาพของคนไทย 
    (การศกึษา สขุภาพ ความรูค้วามสามารถ ความซือ่สตัยม์วีนิยั พฒันาได)้ 5.08 
10) ดา้นภาพลกัษณ์ต่อ นานาประเทศทัว่โลก 4.59 
11) ดา้นความสามารถแขง่ขนักบัประเทศอื่นในภูมภิาคอาเซยีน           
    (ดา้นการผลติ เป็นแหล่งท่องเทีย่ว การคา้ และการลงทุน) 4.50 
12) ดา้นฐานะการเงนิของประเทศ 
    (เงนิคงคลงั หนี้ของประเทศ ทุนส ารองระหว่างประเทศ) 3.55 
13) ดา้นสถานะทางเศรษฐกจิของคนในประเทศ 
    (รายไดเ้พยีงพอกบัรายจ่าย การมงีานท า การกนิดอียู่ด)ี 3.20 
ความเช่ือมัน่ด้านเศรษฐกิจ (เฉล่ียรวม) 4.18 

เฉล่ียรวมทุกด้าน 4.52 
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2. ความคาดหวงัท่ีมีต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของรฐับาลใหม่ 

 

ค่อนขา้งคาดหวงัถงึคาดหวงัมาก                 รอ้ยละ  41.5  
 (โดยแบ่งเป็น ค่อนขา้งคาดหวงั รอ้ยละ 27.9  และคาดหวงัมาก รอ้ยละ 13.6)  
 

ไม่ค่อยคาดหวงัถึงไม่คาดหวงัเลย    ร้อยละ 58.5  
 (โดยแบ่งเป็น ไมค่่อยคาดหวงั  รอ้ยละ 31.9  และไมค่าดหวงัเลย รอ้ยละ 26.7) 

  
 
3. เร่ืองท่ีอยากให้รฐับาลใหม่ แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนท่ีสดุต่อจากน้ีไป 5 อนัดบัแรก คือ 
 

ปัญหาค่าครองชีพ ของแพง     ร้อยละ 75.9 
ปญัหาราคาสนิคา้เกษตรตกต ่า      รอ้ยละ 61.3 
ปญัหาภยัแลง้ รอ้ยละ 50.8 
ปญัหายาเสพตดิ อาชญากรรม      รอ้ยละ 48.3 
ปญัหาคอรร์ปัชัน่    รอ้ยละ 37.2 
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รายละเอียดการส ารวจ 
 

วตัถปุระสงคก์ารส ารวจ 
เพื่อสอบถามความคดิเหน็ของประชาชน เกี่ยวกบัความเชื่อมัน่ต่อการบรหิารประเทศของรฐับาลใหม่ ใน

ดา้นต่างๆ รวม 13 ดา้น หลงัจากได ้ครม. ชุดใหม่ รวมถงึความคาดหวงัต่อการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละเรื่องทีต่้องการให้
แกไ้ขอยา่งเรง่ด่วน เพื่อสะทอ้นมมุมองความคดิเหน็ของประชาชนใหส้งัคมและผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งไดร้บัทราบ  

 
ประชากรท่ีสนใจศึกษา 

     การส ารวจใช้การสุ่มตวัอย่างจากประชาชนทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ ที่มอีายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่ม
สมัภาษณ์ทางโทรศพัท์จากฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) แล้วใช้วธิกีารถ่วงน ้าหนักด้วยขอ้มูลประชากรศาสตรจ์ากฐานขอ้มูลทะเบยีนราษฎรข์องกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

       
 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน   3% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 
วิธีการรวบรวมข้อมลู  

ใชก้ารสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมอืทีใ่ช้ในการเกบ็ขอ้มลูเป็น
แบบสอบถามที่มโีครงสรา้งแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้ค าถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) และไดน้ า
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบรูณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู  :  22-24 กรกฎาคม 2562 
      

วนัท่ีเผยแพร่ผลส ารวจ      :  27 กรกฎาคม 2562 
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ข้อมลูของกลุ่มตวัอย่าง 
 

 จ านวน รอ้ยละ 

เพศ    
            ชาย 643 54.7 
            หญงิ 533 45.3 

รวม 1,176 100.0 
อาย ุ   
            18 ปี - 30 ปี 116 9.9 
            31 ปี - 40 ปี 190 16.2 
            41 ปี - 50 ปี 319 27.1 
            51 ปี - 60 ปี 300 25.5 
    61 ปี ขึน้ไป 251 21.3 

รวม 1,176 100.0 
การศึกษา   
            ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 731 62.2 
            ปรญิญาตร ี 339 28.8 
            สงูกว่าปรญิญาตร ี 106 9.0 
                                 รวม 1,176 100.0 
อาชีพ   
 ลกูจา้งรฐับาล 176 15.0 
 ลกูจา้งเอกชน     259 22.0 
 คา้ขาย/ ท างานส่วนตวั/ เกษตรกร 454 38.6 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   59 5.0 
 ท างานใหค้รอบครวั 2 0.2 
 พ่อบา้น/ แมบ่า้น/ เกษยีณอายุ 196 16.7 
 นกัเรยีน/ นกัศกึษา   18 1.5 
 ว่างงาน/ รวมกลุ่ม 12 1.0 

รวม 1,176 100.0 
 

ศนูยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ (กรงุเทพโพลล)์  โทร. 02-4073819 ต่อ 2897,2898 
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