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  ผลสํารวจเร่ือง  “รัฐมนตรีผลงานโดดเด่นท่ีใช่/ ท่ีโดน ในสายตาประชาชน ก่อนปรับ ครม.” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวทิยาลัยกรุงเทพ  ดําเนินการสํารวจความคดิเห็นประชาชน เร่ือง “รัฐมนตรีผลงาน
โดดเด่นท่ีใช่/ ท่ีโดน ในสายตาประชาชน ก่อนปรับ ครม.”  โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคท่ัวประเทศจํานวน 
1,202 คน พบว่า  
  

 รัฐมนตรีท่ีมีผลงานเด่นชัดเป็นท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุดคือ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี และ             
รมว.กระทรวงกลาโหม) คิดเป็นร้อยละ 11.4 รองลงมาคือ อนุทิน ชาญวีรกูล (รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กระทรวง
สาธารณสุข) คิดเป็นร้อยละ 11.3 สมคิด จาตุศรีพิทกัษ ์(รองนายกรัฐมนตรี) คิดเป็นร้อยละ 2.6 จุรินทร์  ลกัษณวิศิษฏ ์(รอง
นายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงพาณิชย)์ คิดเป็นร้อยละ 2.5 เฉลิมชยั ศรีอ่อน (รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) และ
พุทธิพงษ ์ปุณณกนัต ์(รมว. กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) คิดเป็นร้อยละ 1.6 เท่ากนั ขณะท่ีร้อยละ 72.9 ไม่ระบุ
ตวัรัฐมนตรีท่ีมผีลงานเด่นชัด 
 

 เม่ือถามว่าอยากได้รูปแบบ ครม. แปลกใหม่ แบบไหนท่ีโดนใจหากมีการปรับ ครม. ประยุทธ์ ส่วนใหญ่ร้อยละ 52.2 
อยากให้มีรัฐมนตรีท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ  เหมาะสมกับภาระหน้าท่ีของกระทรวง รองลงมาร้อยละ 51.5 อยากให้มี
รัฐมนตรีท่ีแกปั้ญหาดา้นต่างๆ ใหป้ระชาชนอยา่งจริงจงั ตรงจุด และร้อยละ 33.2 อยากใหมี้รัฐมนตรีท่ีไม่มีประวติัด่างพร้อย 
/ ไม่มีประวติัทุจริต 
 

 นอกจากนีเ้ม่ือถามว่า หากมกีารปรับ ครม. แล้ว เร่ืองท่ีอยากเห็นการแก้ปัญหามากท่ีสุดจาก ครม. ชุดใหม่พบว่า 
ส่วนใหญ่ร้อยละ 78.4 อยากให้แก้ปัญหาค่าครองชีพ เศรษฐกิจ ข้าวของแพง รองลงมาร้อยละ 50.2 อยากใหค้วบคุมการ
แพร่กระจายไวรัสโควดิ-19 และร้อยละ 45.9 อยากใหช่้วยเหลือเกษตรกร ประกนัราคาสินคา้เกษตร  
 

โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถามดงัต่อไปน้ี   

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

ประชาชน 72.9 %   ไม่ระบุตัวรัฐมนตรีทีม่ีผลงานเด่นชัด  
โดยพล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา มผีลงานเด่นสุด ก่อนปรับ ครม.  
อันดับ 2  อนุทนิ ชาญวีรกูล และอันดับ 3 สมคดิ จาตุศรีพทิกัษ์ 

ส่วนใหญ่ 52.2%  อยากได้รัฐมนตรีที่มีความรู้เหมาะสมกับกระทรวง หากปรับ ครม. รูปแบบใหม่ 
78.4%  หวัง ครม. ชุดใหม่ ช่วยแก้ค่าครองชีพ เศรษฐกิจ ข้าวของแพง รองลงมา 50.2%  แก้ไวรัสโควดิ-19 



 

 

 

2

1. รัฐมนตรีท่ีมผีลงานเด่นชัดเป็นท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุด (10 อันดบัแรก) 
    (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

พลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงกลาโหม) ร้อยละ 11.4 
อนุทิน ชาญวรีกลู (รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงสาธารณสุข) ร้อยละ 11.3 
สมคิด จาตุศรีพทิกัษ ์(รองนายกรัฐมนตรี) ร้อยละ 2.6 
จุรินทร์ ลกัษณวิศิษฏ ์(รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงพาณิชย)์ ร้อยละ 2.5 
เฉลิมชยั ศรีอ่อน (รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ร้อยละ 1.6 
พทุธิพงษ ์ปุณณกนัต ์(รมว. กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม) ร้อยละ 1.6 
พลเอก อนุพงษ ์เผา่จินดา (รมว. กระทรวงมหาดไทย) ร้อยละ 1.4 
วราวธุ ศิลปอาชา (รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม) ร้อยละ 1.3 
พลเอก ประวิตร วงษสุ์วรรณ (รองนายกรัฐมนตรี) ร้อยละ 1.3 
วษิณุ เครืองาม (รองนายกรัฐมนตรี) ร้อยละ 1.2 
ไม่ระบุตวัรัฐมนตรีท่ีมีผลงานเด่นชดั ร้อยละ 72.9 

 
2. รูปแบบ ครม. แปลกใหม่ แบบไหนท่ีโดนใจหากมกีารปรับ ครม. ประยุทธ์ 
    (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

มรัีฐมนตรีท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ เหมาะสมกับภาระหน้าท่ีของกระทรวง ร้อยละ 52.2 
มีรัฐมนตรีท่ีแกปั้ญหาดา้นต่างๆ ใหป้ระชาชนอยา่งจริงจงั ตรงจุด ร้อยละ 51.5 
มีรัฐมนตรีท่ีไม่มีประวติัด่างพร้อย / ไม่มีประวติัทุจริต  ร้อยละ 33.2 
มีการปรับรัฐมนตรีเฉพาะท่ีไม่มีผลงาน รัฐมนตรีเดิมท่ีทาํงานดีอยูแ่ลว้ใหอ้ยูต่่อ ร้อยละ 25.2 
มี ครม. แบบผสม จากหลายๆพรรค ร้อยละ 13.1 
ไม่ควรมีการขอโควตา้รัฐมนตรี / ลอ็คโควตา จากพรรคร่วม ร้อยละ 11.6 
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3. หากมกีารปรับ ครม. แล้ว เร่ืองท่ีอยากเห็นการแก้ปัญหามากท่ีสุดจาก ครม. ชุดใหม่  
 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

แก้ปัญหาค่าครองชีพ เศรษฐกิจ ข้าวของแพง ร้อยละ 78.4 
ควบคุมการแพร่กระจายไวรัสโควิด-19 ร้อยละ 50.2 
ช่วยเหลือเกษตรกร ประกนัราคาสินคา้เกษตร  ร้อยละ 45.9 
ช่วยเหลือคนยากจน ลดความเหล่ือมลํ้า ร้อยละ 39.9 
ปราบปรามทุจริตคอร์รัปชัน่ ร้อยละ 39.8 
แกปั้ญหาภยัแลง้ ร้อยละ 35.0 
แกปั้ญหาฝุ่ นละออง pm 2.5  ร้อยละ 29.4 
กระตุน้การท่องเท่ียวในประเทศ ร้อยละ 18.4 
มาตรการป้องกนัวิกฤตการณ์ความรุนแรงท่ีเกิดจากการชุมนุม ร้อยละ 15.9 
อ่ืนๆ อาทิเช่น การจราจร ปัญหา 3 จงัหวดัชายแดนใต ้ยาเสพติด ร้อยละ 2.9 

 
 
 

ศูนยว์ิจยัมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)์  โทร. 02-4073888 ต่อ 2897,2898 
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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รายละเอียดการสํารวจ 
 

วตัถุประสงค์การสํารวจ 
1) เพ่ือสะทอ้นถึงรัฐมนตรีท่ีมีผลงานเด่นชดัเป็นท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุด 
2) เพ่ือสะทอ้นรูปแบบ ครม. แปลกใหม่ แบบไหนท่ีโดนใจหากมีการปรับ ครม. ประยทุธ์ 
3) เพ่ือสะทอ้นเร่ืองท่ีอยากเห็นการแกปั้ญหามากท่ีสุดจาก ครม. ชุดใหม่ 

 
ประชากรท่ีสนใจศึกษา 

     การสํารวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ท่ีมีอายุ 18 ปี ข้ึนไป โดยการสุ่ม
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) แลว้ใช้วิธีการถ่วงนํ้ าหนักด้วยขอ้มูลประชากรศาสตร์จากฐานขอ้มูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการ
ปกครองกระทรวงมหาดไทย 

       
 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Er ror ) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 
 
วธีิการรวบรวมข้อมูล  

ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเป็น
แบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นไดน้าํ
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล   :  3-4 มีนาคม 2563 
      

วนัท่ีเผยแพร่ผลสํารวจ      :  7  มีนาคม 2563 
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ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 จํานวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 629 52.3 
            หญิง 573 47.7 

รวม 1,202 100.0 
อาย ุ   
             18 ปี - 30 ปี 116 9.7 
             31 ปี - 40 ปี 195 16.2 
             41 ปี - 50 ปี 323 26.8 
             51 ปี - 60 ปี 316 26.3 
 61 ปี ข้ึนไป 252 21.0 

รวม 1,202 100.0 
การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 721 60.0 
            ปริญญาตรี 367 30.5 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 114 9.5 
                                 รวม 1,202 100.0 
อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 147 12.2 
 ลูกจา้งเอกชน     295 24.5 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั/ เกษตรกร 465 38.7 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   60 5.0 
 ทาํงานใหค้รอบครัว 2 0.2 
 พ่อบา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 192 16.0 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   21 1.7 
 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 20 1.7 

รวม 1,202 100.0 
 
 
 

 
 


