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  ผลสํารวจเร่ือง  “รัฐมนตรีผลงานโดดเด่นไตรมาสแรก ในสายตาประชาชน” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ  ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นประชาชน เร่ือง “รัฐมนตรีผลงาน

โดดเด่นไตรมาสแรก ในสายตาประชาชน”  โดยเกบ็ข้อมูลกบัประชาชนจากทุกภูมิภาคทัว่ประเทศจํานวน 1,199 คน พบว่า  
  
 โครงการหรือผลงานทีป่ระชาชนช่ืนชอบมากที่สุดในไตรมาสแรกของการบริหารงานรัฐบาลคือ ชิม ช้อป ใช้ เฟส 1 
และ เฟส 2 คดิเป็นร้อยละ 31.5 รองลงมาคือ บตัรสวสัดิการแห่งรัฐ คิดเป็นร้อยละ 30.7 กญัชาเพื่อการแพทย ์คิดเป็นร้อยละ 
28.4 ยกระดบั อสม.หมอประจาํบา้น คิดเป็นร้อยละ 28.1 และรถไฟฟ้าความเร็วสูงเช่ือม 3 สนามบิน คิดเป็นร้อยละ 25.9 
 
 สําหรับรัฐมนตรีที่มีผลงานเด่นชัดเป็นที่ ช่ืนชอบมากที่สุดคือ อนุทิน ชาญวีรกูล (รองนายกรัฐมนตรี และ           
รมว.กระทรวงสาธารณสุข) คิดเป็นร้อยละ 43.6 รองลงมาคือ พลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี และ             
รมว.กระทรวงกลาโหม) คิดเป็นร้อยละ 25.4 อุตตม สาวนายน (รมว.กระทรวงการคลงั) คิดเป็นร้อยละ 19.6 จุรินทร์    
ลกัษณวิศิษฏ ์(รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงพาณิชย)์ คิดเป็นร้อยละ 17.5 และมนญัญา ไทยเศรษฐ ์(รมช.กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์) คิดเป็นร้อยละ 15.3 
 
 โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถามดงัต่อไปน้ี   
 
 

 

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

ประชาชน 43.6% มองอนุทนิ ชาญวรีกลูมีผลงานเด่นสุดในไตรมาสแรก 
อนัดบั 2  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อนัดบั 3 อุตตม สาวนายน   
อนัดบั 4 จุรินทร์  ลกัษณวศิิษฏ์ และ อนัดบั5 มนัญญา ไทยเศรษฐ์ 

ส่วนโครงการหรือผลงานทีช่ื่นชอบมากทีสุ่ดคอื โครงการชิม ช้อป ใช้  
รองลงมาคอื บัตรสวสัดกิารแห่งรัฐ และกญัชาเพือ่การแพทย์ 
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1. โครงการหรือผลงานทีช่ื่นชอบมากทีสุ่ดในไตรมาสแรกของการบริหารงานรัฐบาล (10 อนัดับแรก) 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

    
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
2. รัฐมนตรีทีมี่ผลงานเด่นชัดเป็นทีช่ื่นชอบมากทีสุ่ด (10 อนัดับแรก) 
    (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

อนุทนิ ชาญวรีกลู (รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงสาธารณสุข) ร้อยละ 43.6 
พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงกลาโหม) ร้อยละ 25.4 
อุตตม สาวนายน (รมว.กระทรวงการคลงั) ร้อยละ 19.6 
จุรินทร์ ลกัษณวิศิษฏ ์(รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงพาณิชย)์ ร้อยละ 17.5 
มนญัญา ไทยเศรษฐ ์(รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ร้อยละ 15.3 
เฉลิมชยั ศรีอ่อน (รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ร้อยละ 8.2 
ศกัด์ิสยาม ชิดชอบ (รมว.กระทรวงคมนาคม) ร้อยละ 7.7 
พลเอก อนุพงษ ์เผา่จินดา (รมว. กระทรวงมหาดไทย) ร้อยละ 6.2 
วราวธุ ศิลปอาชา (รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม) ร้อยละ 5.8 
พทุธิพงษ ์ปุณณกนัต ์(รมว. กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม) ร้อยละ 5.6 

 

 
 
 

 

ชิม ช้อป ใช้ เฟส 1 และ เฟส 2 ร้อยละ 31.5 
บตัรสวสัดิการแห่งรัฐ   ร้อยละ 30.7 
กญัชาเพื่อการแพทย ์ ร้อยละ 28.4 
ยกระดบั อสม.หมอประจาํบา้น ร้อยละ 28.1 
รถไฟฟ้าความเร็วสูงเช่ือม 3 สนามบิน ร้อยละ 25.9 
แบน 3 สารพษิการเกษตร   ร้อยละ 24.7 
ประกนัรายไดย้างพารา   ร้อยละ 20.1 
ปรับเพิ่มค่ารักษาพยาบาลครูเอกชน ร้อยละ 14.4 
การเรียนการสอนโคด๊ด้ิง   ร้อยละ 12.2 
โครงการ 100 เดียวเท่ียวทัว่ไทย ร้อยละ 8.8 
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รายละเอยีดการสํารวจ 

 
วตัถุประสงค์การสํารวจ 

1) เพื่อสะทอ้นถึงโครงการหรือผลงานท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุดในไตรมาสแรกของการบริหารงานรัฐบาล 
2) เพื่อสะทอ้นถึงรัฐมนตรีท่ีมีผลงานเด่นชดัเป็นท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุด 

 
ประชากรทีส่นใจศึกษา 

     การสํารวจใช้การสุ่มตวัอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ ท่ีมีอายุ 18 ปี ข้ึนไป โดยการสุ่ม
สัมภาษณ์ทางโทรศพัท์จากฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล์ ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) แลว้ใชว้ิธีการถ่วงนํ้ าหนักดว้ยขอ้มูลประชากรศาสตร์จากฐานขอ้มูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการ
ปกครองกระทรวงมหาดไทย 

       
 ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 
วธีิการรวบรวมข้อมูล  

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

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  28-29 ตุลาคม 2562 
      

วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  2 พฤศจิกายน 2562 
 
 

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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ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 จํานวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 660 55.0 
            หญิง 539 45.0 

รวม 1,199 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 100 8.3 
            31 ปี - 40 ปี 189 15.8 
            41 ปี - 50 ปี 324 27.0 
            51 ปี - 60 ปี 347 29.0 
 61 ปี ข้ึนไป 239 19.9 

รวม 1,199 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 744 62.1 
            ปริญญาตรี 359 29.9 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 96 8.0 
                                 รวม 1,199 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 141 11.8 
 ลูกจา้งเอกชน     286 23.9 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั/ เกษตรกร 474 39.4 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   63 5.3 
 ทาํงานใหค้รอบครัว 3 0.2 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 198 16.5 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   19 1.6 
 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 15 1.3 

รวม 1,199 100.0 
 
 
 

 
 


