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“ทีมเศรษฐกจิ ครม. ใหม่” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “ทีมเศรษฐกิจ        
ครม. ใหม่” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวันท่ี  20 – 23 กรกฎำคม 2563 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีขึ้ นไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดับกำรศึกษำ                         
และอำชีพทั่วประเทศ  รวมทั้ งส้ิน  จ ำนวน 1,258 หน่วยตัวอย่ำง เก่ียวกับ ทีมเศรษฐกิจของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ใหม่  ในรัฐบำล                                           
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ กำรส ำรวจอำศัยกำรสุ่มตัวอย่ำงโดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนข้อมูลตัวอย่ำงหลกั (Master Sample)             
ของ “นิดำ้โพล” สุ่มตวัอย่ำงดว้ยวิธีแบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท์ โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่            
ท่ีร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงท่ีมำของหัวหน้ำทีมเศรษฐกิจ (รองนำยกรัฐมนตรีดำ้นเศรษฐกิจ) ของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ ในรัฐบำล             
พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชำ พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 55.33 ระบุว่ำ ควรมาจากคนนอกพรรคการเมือง เพรำะ ตอ้งกำรคนมีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญ
เก่ียวกับเศรษฐกิจโดยตรง มีควำมซ่ือสัตย ์โปร่งใส และไม่หวงัผลประโยชน์ รองลงมำ ร้อยละ 23.45 ระบุว่ำ ควรมาจากนักการเมือง เพรำะ มำจำก          
กำรเลือกตั้ง มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน สำมำรถดูแลและบริหำรไดต้รงจุด และเขำ้ถึงประชำชนจะรับรู้ปัญหำของประชำชนค่อนขำ้งดี และ
ร้อยละ 21.22 ระบุว่ำ มาจากนักการเมืองหรือนอกพรรคการเมืองก็ได้ ขึ้นอยู่กับนายกฯ เพรำะ มั่นใจในตัวนำยกฯ ว่ำจะเลือกบุคคลท่ีมีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรบริหำรและแกไ้ขปัญหำเศรษฐกิจได ้

เม่ือถำมผูท่ี้ระบุว่ำ หัวหน้ำทีมเศรษฐกิจ (รองนำยกรัฐมนตรีดำ้นเศรษฐกิจ) ควรมาจากคนนอกพรรคการเมือง เก่ียวกบับุคคลท่ีเหมำะสม 
มำด ำรงต ำแหน่ง พบว่ำ ส่วนใหญ่ อนัดบั 1 ร้อยละ 58.48 ระบุว่ำ คนนอกพรรคกำรเมือง คนไหนก็ได้ รองลงมำ อนัดบั 2 ร้อยละ 8.91 ระบุว่ำ           
นำยปรีดี ดำวฉำย (นำยกสมำคมธนำคำรไทย) และนำยประสำร ไตรรัตน์วรกุล (อดีตผูว่้ำกำรธนำคำรแห่งประเทศไทย) ในสัดส่วนท่ีเท่ำกนั อนัดบั 4 
ร้อยละ 4.89 ระบุว่ำ นำยบุญทกัษ ์หวงัเจริญ (อดีตผูบ้ริหำรธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน)) อนัดบั 5 ร้อยละ 4.74 ระบุว่ำ นำยไพรินทร์ ชูโชติถำวร 
(อดีต รมช.คมนำคม และอดีตผูบ้ริหำร ปตท.) อนัดบั 6 ร้อยละ 4.17 ระบุว่ำ ไม่ตอบ/ไม่ทรำบ อนัดบั 7 ร้อยละ 3.74 ระบุว่ำ ศำสตรำจำรยพ์ิเศษ 
ดร.ทศพร ศิริสัมพนัธ์ (เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ) และอนัดบั 8 ร้อยละ 6.16 ระบุว่ำ อื่น ๆ  ไดแ้ก่ นำงเอมอร ศรีวฒันประภำ               
นำยวสันต ์โพธิพิมพำนนท ์นำยธนินท ์เจียรวนนท ์นำยกำนต ์ตระกูลฮุน นำยสุพฒันพงษ ์พนัธ์มีเชำว ์นำยบณัฑูร ล ่ำซ ำ                      

ส่วนผูท่ี้ระบุว่ำ หัวหน้ำทีมเศรษฐกิจ (รองนำยกรัฐมนตรีดำ้นเศรษฐกิจ) ควรมาจากนักการเมือง เก่ียวกบับุคคลท่ีเหมำะสมมำด ำรงต ำแหน่ง 
พบว่ำ ส่วนใหญ่ อนัดบั 1 ร้อยละ 63.39 ระบุว่ำ นักกำรเมืองคนไหนก็ได ้รองลงมำ อนัดบั 2 ร้อยละ 17.97 ระบุว่ำ นำยสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ อนัดบั 3  
ร้อยละ 3.39 ระบุว่ำ ไม่ตอบ/ไม่ทรำบ อนัดบั 4 ร้อยละ 3.05 ระบุว่ำ นำงนฤมล ภิญโญสินวฒัน์ และนำยพุทธิพงษ์ ปุณณกนัต์ ในสัดส่วนท่ีเท่ำกนั 
อนัดบั 6 ร้อยละ 2.37 ระบุว่ำ นำยอนุชำ นำคำศยั อนัดบั 7 ร้อยละ 2.03 ระบุว่ำ นำยสุชำติ ชมกล่ิน และอนัดับ 8 ร้อยละ 4.75 ระบุว่ำ อื่น ๆ ไดแ้ก่     
นำยสันติ พร้อมพฒัน์ นำยณัฏฐพล ทีปสุวรรณ นำยสมคิด จำตุศรีพิทกัษ ์ 

ดำ้นท่ีมำของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลงัของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ ในรัฐบำลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ พบว่ำ             
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.59 ระบุว่ำ ควรมาจากคนนอกพรรคการเมือง เพรำะ ตอ้งกำรคนมีประสบกำรณ์ตรง มีวิสัยทศัน์ มีควำมรอบคอบในกำรตดัสินใจ 
เหมำะสมกับต ำแหน่ง รัฐมนตรีกระทรวงกำรคลงัมำกกว่ำนักกำรเมือง รองลงมำ ร้อยละ 25.52 ระบุว่ำ ควรมาจากนักการเมือง เพรำะ รู้เร่ืองดี
เก่ียวกบัเร่ืองงบประมำณแผ่นดิน สำมำรถจดัสรรงบต่ำง ๆ  ไดดี้ และง่ำยต่อกำรประสำนงำน ร้อยละ 21.86 ระบุว่ำ มาจากนักการเมืองหรือนอกพรรค
การเมืองก็ได้ ขึน้อยู่กับนายกฯ และร้อยละ 1.03 ระบุว่ำ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

วันเสาร์ท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  โทรสำร 02 -727- 3595 

http://www.nidapoll.nida.ac.th  http://www.twitter.com/nidapoll  และ http://www.facebook.com/nidapoll 
E-mail : nida_poll@nida.ac.th / nidapoll.nida@hotmail.co.th จ ำนวน 5 หนำ้ (รวมหนำ้น้ี)  

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 

ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 
โทรศัพท์ มือถือ 081-667-7766 

 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
mailto:nida_poll@nida.ac.th
mailto:nidapoll.nida@hotmail.co.th%20จำนวน
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เม่ือถำมผูท่ี้ระบุว่ำ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลงั ควรมาจากคนนอกพรรคการเมือง เก่ียวกบับุคคลท่ีเหมำะสมมำด ำรงต ำแหน่ง 

พบว่ำ ส่วนใหญ่ อนัดบั 1 ร้อยละ 58.55 ระบุว่ำ คนนอกพรรคกำรเมือง คนไหนก็ได ้รองลงมำ อนัดบั 2 ร้อยละ 13.87 ระบุว่ำ นำยประสำร ไตรรัตน์วรกุล 
(อดีตผูว่้ำกำรธนำคำรแห่งประเทศไทย) อนัดบั 3 ร้อยละ 7.55 ระบุว่ำ นำยปรีดี ดำวฉำย (นำยกสมำคมธนำคำรไทย) อนัดับ 4 ร้อยละ 4.16          
ระบุว่ำ นำยบุญทกัษ ์หวงัเจริญ (อดีตผูบ้ริหำรธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน)) อนัดบั 5 ร้อยละ 3.70 ระบุว่ำ ไม่ตอบ/ไม่ทรำบ อนัดบั 6 ร้อยละ 
3.39 ระบุว่ำ ศำสตรำจำรยพ์ิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพนัธ์ (เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ) อนัดบั 7 ร้อยละ 3.08 ระบุว่ำ นำยไพรินทร์ 
ชูโชติถำวร (อดีต รมช.คมนำคม และอดีตผูบ้ริหำร ปตท.) และอนัดบั 8 ร้อยละ 5.70 ระบุว่ำ นำยกำนต์ ตระกูลฮุน นำยสุพฒันพงษ ์พนัธ์มีเชำว ์              
หม่อมรำชวงศป์รีดิยำธร เทวกุล  

ส่วนผูท่ี้ระบุว่ำ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลงั ควรมาจากนักการเมือง เก่ียวกบับุคคลท่ีเหมำะสมมำด ำรงต ำแหน่ง พบว่ำ ส่วนใหญ่ 
อนัดบั 1 ร้อยละ 63.24 ระบุว่ำ นักกำรเมืองคนไหนก็ได้ รองลงมำ อนัดบั 2 ร้อยละ 12.77 ระบุว่ำ นำยสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ อนัดบั 3 ร้อยละ 4.67             
ระบุว่ำ นำยสุชำติ ชมกล่ิน นำงนฤมล ภิญโญสินวฒัน์ และนำยพุทธิพงษ ์ปุณณกนัต ์ในสัดส่วนท่ีเท่ำกนั อนัดบั 6 ร้อยละ 3.12 ระบุว่ำ ไม่ตอบ/ไม่ทรำบ 
อนัดับ 7 ร้อยละ 2.18 ระบุว่ำ นำยอนุชำ นำคำศยั และอนัดบั 8 ร้อยละ 4.68   ระบุว่ำ อื่น ๆ ได้แก่ นำยสันติ พร้อมพฒัน์ นำยณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 
นำยกรณ์ จำติกวณิช  

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงท่ีมำของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลงังำนของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ ในรัฐบำลพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชำ 
พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 48.17 ระบุว่ำ ควรมาจากคนนอกพรรคการเมือง เพรำะ ตอ้งกำรคนมีควำมเช่ียวชำญ มีประสบกำรณ์ทำงดำ้นพลงังำนใน
ประเทศไทย และไม่หวงัผลประโยชน์ รองลงมำ ร้อยละ 27.11 ระบุว่ำ ควรมาจากนักการเมือง เพรำะ กำรลงพ้ืนท่ีพบประชำชนบ่อย ๆ ท ำให้                
รู้ถึงปัญหำ น่ำจะแก้ปัญหำทำงด้ำนพลงังำนไดดี้ ร้อยละ 24.09 ระบุว่ำ มาจากนักการเมืองหรือนอกพรรคการเมืองก็ได้ ขึ้นอยู่กับนายกฯ และ         
ร้อยละ 0.63 ระบุว่ำ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

 เม่ือถำมผูท่ี้ระบุว่ำ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลงังำน ควรมาจากคนนอกพรรคการเมือง เก่ียวกบับุคคลท่ีเหมำะสมมำด ำรงต ำแหน่ง พบว่ำ 
ส่วนใหญ่ อนัดบั 1 ร้อยละ 58.58 ระบุว่ำ คนนอกพรรคกำรเมือง คนไหนก็ได ้รองลงมำ อนัดบั 2 ร้อยละ 16.17 ระบุว่ำ นำยไพรินทร์ ชูโชติถำวร 
(อดีต รมช.คมนำคม และอดีตผูบ้ริหำร ปตท.) อนัดบั 3 ร้อยละ 6.27 ระบุวำ่ นำยกำนต ์ตระกลูฮุน (อดีตผูบ้ริหำรปูนซิเมนต์ไทย หรือเอสซีจี) อนัดบั 4 
ร้อยละ 4.62 ระบุว่ำ ไม่ตอบ/ไม่ทรำบ อนัดบั 5 ร้อยละ 4.46 ระบุว่ำ นำยสุพฒันพงษ์ พนัธ์มีเชำว์ (อดีตผูบ้ริหำรพีทีทีจีซี ในเครือ ปตท.) อนัดบั 6  
ร้อยละ 3.30 ระบุว่ำ ศำสตรำจำรยพ์ิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพนัธ์ (เลขำธิกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ) อนัดบั 7 ร้อยละ 2.81 ระบุว่ำ            
นำยประสำร ไตรรัตน์วรกุล (อดีตผูว่้ำกำรธนำคำรแห่งประเทศไทย) และอันดับ 8 ร้อยละ 3.79 ระบุว่ำ อื่น ๆ ได้แก่ นำยปรีดี ดำวฉำย               
นำยบุญทกัษ ์หวงัเจริญ นำงสำวรสนำ โตสิตระกูล 

ส่วนผูท่ี้ระบุว่ำ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลงังำน ควรมาจากนักการเมือง เก่ียวกบับุคคลท่ีเหมำะสมมำด ำรงต ำแหน่ง พบว่ำ ส่วนใหญ่ 
อนัดบั 1 ร้อยละ 62.46 ระบุว่ำ นักกำรเมืองคนไหนก็ได้ รองลงมำ อนัดบั 2 ร้อยละ 14.66 ระบุว่ำ นำยสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ อนัดบั 3 ร้อยละ 6.16            
ระบุว่ำ นำยพุทธิพงษ ์ปุณณกนัต์ อนัดบั 4 ร้อยละ 3.52 ระบุว่ำ นำยสันติ พร้อมพฒัน์ และไม่ตอบ/ไม่ทรำบ ในสัดส่วนท่ีเท่ำกนั อนัดบั 6 ร้อยละ 2.93 
ระบุว่ำ นำยสุชำติ ชมกล่ิน อนัดบั 7 ร้อยละ 2.35 ระบุว่ำ นำยณัฏฐพล ทีปสุวรรณ และอนัดบั 8 ร้อยละ 2.35 ระบุว่ำ นำงนฤมล ภิญโญสินวฒัน์ 
นำยอนุชำ นำคำศยั  

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทั่วไปของตัวอย่ำง พบว่ำ ตัวอย่ำงร้อยละ 8.98 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.68 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑล     
และภำคกลำง ร้อยละ 18.36 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 33.39 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.59 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้
ตวัอยำ่งร้อยละ 48.89 เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.11 เป็นเพศหญิง  

ตัวอย่ำงร้อยละ 6.92 มีอำยุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 15.82 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 23.13 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 33.55 มีอำยุ 46 – 59 ปี     
และร้อยละ 20.58 มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป ตวัอยำ่งร้อยละ 95.15 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.73 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.56 นบัถือศำสนำคริสต ์
และอื่น ๆ และร้อยละ 0.56 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอย่ำงร้อยละ 23.13 สถำนภำพโสด ร้อยละ 72.66 สมรสแลว้ ร้อยละ 3.50 หมำ้ย หย่ำร้ำง แยกกนัอยู ่
และร้อยละ 0.71 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ตัวอย่ำงร้อยละ 28.93 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 30.52 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 8.03                 
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 26.23 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5.25 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 1.04 ไม่ระบุกำรศึกษำ ตัวอย่ำงร้อยละ 10.89 ประกอบอำชีพข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 14.31 ประกอบอำชีพ
พนกังำนเอกชน ร้อยละ 22.26 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 14.31 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 17.57 ประกอบอำชีพ
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 16.93 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 2.62 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 1.11 ไม่ระบุอำชีพ  

ตัวอย่ำงร้อยละ 16.61 ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 25.83 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 26.47 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน         
10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 11.05 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 4.45 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 
8.19 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 7.40 ไม่ระบุรำยได ้
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1. ท่านคิดว่า หัวหน้าทีมเศรษฐกจิ (รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ) ของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ควรมาจากนักการเมือง หรือ มาจากคนนอกพรรคการเมือง 

ที่มาของหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ (รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ) ของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่  
ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  

ร้อยละ 

ควรมาจากคนนอกพรรคการเมือง เพรำะ ตอ้งกำรคนมีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญเก่ียวกบัเศรษฐกิจโดยตรง มีควำมซ่ือสัตย ์โปร่งใส 
และไม่หวงัผลประโยชน์ 

55.33 

1. คนนอกพรรคการเมือง คนไหนกไ็ด้ 58.48  
2. นายปรีดี ดาวฉาย (นายกสมาคมธนาคารไทย) 8.91  

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล (อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย) 8.91  
4. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ (อดีตผู้บริหารธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)) 4.89  
5.   นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร (อดีต รมช.คมนาคม และอดีตผู้บริหาร ปตท.) 4.74  
6.   ไม่ตอบ/ไม่ทราบ 4.17  
7.   ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ (เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 3.74  
8.  อ่ืน ๆ ได้แก่ นางเอมอร ศรีวัฒนประภา นายวสันต์ โพธิพิมพานนท์ นายธนินท์ เจียรวนนท์                       

นายกานต์ ตระกูลฮุน นายสุพัฒนพงษ์ พนัธ์มีเชาว์ นายบัณฑูร ล า่ซ า 
6.16  

รวม 100.00  
ควรมาจากนักการเมือง เพรำะ มำจำกกำรเลือกตั้ง มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน สำมำรถดูแลและบริหำรไดต้รงจุด และเขำ้ถึง

ประชำชนจะรับรู้ปัญหำของประชำชนค่อนขำ้งดี 
23.45 

1. นักการเมืองคนไหนกไ็ด้ 63.39  
2. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 17.97  
3.   ไม่ตอบ/ไม่ทราบ                                                           3.39  
4. นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์  3.05  

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์  3.05  
6.    นายอนุชา นาคาศัย  2.37  
7.    นายสุชาติ ชมกล่ิน  2.03  
8. อ่ืน ๆ  ได้แก่ นายสันติ พร้อมพัฒน์ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ นายสมคิด จาตศุรีพิทักษ์ 4.75  

รวม 100.00  
มาจากนักการเมืองหรือนอกพรรคการเมืองก็ได้ ขึ้นอยู่กับนายกฯ เพรำะ มั่นใจในตัวนำยกฯ ว่ำจะเลือกบุคคลท่ีมีควำมรู้

ควำมสำมำรถในกำรบริหำรและแกไ้ขปัญหำเศรษฐกิจได ้
21.22 

รวม 100.00 
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2. ท่านคิดว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ในรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ควรมาจากนักการเมือง     
หรือ มาจากคนนอกพรรคการเมือง 

ที่มาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่  ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  ร้อยละ 

ควรมาจากคนนอกพรรคการเมือง เพรำะ ตอ้งกำรคนมีประสบกำรณ์ตรง มีวิสัยทศัน์ มีควำมรอบคอบในกำรตดัสินใจ เหมำะสม          
กบัต ำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงกำรคลงัมำกกว่ำนกักำรเมือง 

51.59 

1. คนนอกพรรคการเมือง คนไหนกไ็ด้ 58.55  
2. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล (อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย) 13.87  
3. นายปรีดี ดาวฉาย (นายกสมาคมธนาคารไทย) 7.55  
4.    นายบุญทักษ์ หวังเจริญ (อดีตผู้บริหารธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)) 4.16  
5.   ไม่ตอบ/ไม่ทราบ 3.70  
6.    ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ (เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 3.39  
7. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร (อดีต รมช.คมนาคม และอดีตผู้บริหาร ปตท.) 3.08  
8. อ่ืน ๆ ได้แก่ นายกานต์ ตระกูลฮุน นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล                   5.70  

รวม 100.00  

ควรมาจากนักการเมือง เพรำะ รู้เร่ืองดีเก่ียวกบัเร่ืองงบประมำณแผน่ดิน สำมำรถจดัสรรงบต่ำง ๆ ไดดี้ และง่ำยต่อกำรประสำนงำน 25.52 
1. นักการเมืองคนไหนกไ็ด้ 63.24  
2. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 12.77  
3. นายสุชาติ ชมกล่ิน 4.67  

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ 4.67  
นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ 4.67  

6.   ไม่ตอบ/ไม่ทราบ 3.12  
7. นายอนุชา นาคาศัย 2.18  
8. อ่ืน ๆ  ได้แก่ นายสันติ พร้อมพัฒน์ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ นายกรณ์ จาติกวณิช   4.68  

รวม 100.00  

มาจากนักการเมืองหรือนอกพรรคการเมืองก็ได้ ขึน้อยู่กับนายกฯ  21.86 
ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 1.03 

รวม 100.00 
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3. ท่านคิดว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ในรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ควรมาจากนักการเมือง    
หรือ มาจากคนนอกพรรคการเมือง 

ที่มาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่  ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  ร้อยละ 

ควรมาจากคนนอกพรรคการเมือง เพรำะ ตอ้งกำรคนมีควำมเช่ียวชำญ มีประสบกำรณ์ทำงดำ้นพลงังำนในประเทศไทย และไม่หวงั
ผลประโยชน์ 

48.17 

1. คนนอกพรรคการเมือง คนไหนกไ็ด้ 58.58  
2. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร (อดีต รมช.คมนาคม และอดีตผู้บริหาร ปตท.) 16.17  
3. นายกานต์ ตระกูลฮุน (อดีตผู้บริหารปูนซิเมนต์ไทย หรือเอสซีจี) 6.27  
4. ไม่ตอบ/ไม่ทราบ 4.62  
5.    นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ (อดีตผู้บริหารพีทีทีจีซี ในเครือ ปตท.) 4.46  
6.    ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ (เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 3.30  
7. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล (อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย) 2.81  
8.   อ่ืน ๆ ได้แก่ นายปรีดี ดาวฉาย นายบุญทักษ์ หวังเจริญ นางสาวรสนา โตสิตระกูล  3.79  

รวม 100.00  
ควรมาจากนักการเมือง เพรำะ กำรลงพ้ืนท่ีพบประชำชนบ่อย ๆ ท ำให้รู้ถึงปัญหำ น่ำจะแกปั้ญหำทำงดำ้นพลงังำนไดดี้ 27.11 

1. นักการเมืองคนไหนกไ็ด้ 62.46  
2. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 14.66  
3. นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ 6.16  
4. นายสันติ พร้อมพัฒน์ 3.52  

ไม่ตอบ/ไม่ทราบ 3.52  
6.    นายสุชาติ ชมกล่ิน 2.93  
7. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 2.35  
8. อ่ืน ๆ ได้แก่ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ นายอนุชา นาคาศัย 4.40  

รวม 100.00  
มาจากนักการเมืองหรือนอกพรรคการเมืองก็ได้ ขึน้อยู่กับนายก ฯ  24.09 
ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.63 

รวม 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 113 8.98 
ปริมณฑลและภำคกลำง 323 25.68 
ภำคเหนือ 231 18.36 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 420 33.39 
ภำคใต ้ 171 13.59 

รวม 1,258 100.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 615 48.89 
หญิง 643 51.11 

รวม 1,258 100.00 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 25 ปี 87 6.92 
26 – 35 ปี 199 15.82 
36 – 45 ปี 291 23.13 
46 – 59 ปี 422 33.55 
60 ปี ขึ้นไป 259 20.58 

รวม 1,258 100.00 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,197 95.15 
อิสลำม 47 3.73 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 7 0.56 
ไม่ระบ ุ 7 0.56 

รวม 1,258 100.00 
 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 291 23.13 
สมรส 914 72.66 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 44 3.50 
ไม่ระบ ุ 9 0.71 

รวม 1,258 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 364 28.93 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 384 30.52 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 101 8.03 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 330 26.23 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 66 5.25 
ไม่ระบ ุ 13 1.04 

รวม 1,258 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 137 10.89 
พนกังำนเอกชน 180 14.31 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 280 22.26 
เกษตรกร/ประมง 180 14.31 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 221 17.57 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 213 16.93 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 33 2.62 
ไม่ระบ ุ 14 1.11 

รวม 1,258 100.00 
 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 209 16.61 
ไม่เกิน 10,000 บำท 325 25.83 
10,001 – 20,000 บำท 333 26.47 
20,001 – 30,000 บำท 139 11.05 
30,001 – 40,000 บำท 56 4.45 
40,001 บำทขึ้นไป 103 8.19 
ไม่ระบ ุ 93 7.40 

รวม 1,258 100.00 
 
 
 


