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“ปรับ ครม.?” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ํารวจความคิดเห็น “นิดา้โพล” สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสํารวจของประชาชน เรื, อง “ปรับ ครม.?”               
ทาํการสํารวจระหว่างวนัที, 29 – 30 มิถุนายน 2563 จากประชาชนที,มีอายุ 18 ปีขึ;นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษาและอาชีพทั,วประเทศ                
รวมทั;งสิ;น จาํนวน 1,251 หน่วยตวัอยา่ง เกี,ยวกบัการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) การสาํรวจอาศยัการสุ่มตวัอยา่งโดยใชค้วามน่าจะเป็นจากบญัชีรายชื,อ
ฐานข้อมูลตวัอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์               
ทางโทรศพัทโ์ดยกาํหนดค่าความเชื,อมั,นที,ร้อยละ 95.0 

จากการสํารวจเมื,อถามถึงการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่                
ร้อยละ 43.09 ระบุว่า ควรปรับ ครม. ทั�งคณะ เพราะ การบริหารงานที,ผ่านมายงัไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ ยงัไม่มีผลงานให้เห็นเด่นชดั และอยากให ้  
ท่านอื,นลองเขา้มาบริหารบา้ง รองลงมา ร้อยละ 39.89 ระบุวา่ ควรปรับ ครม. บางตําแหน่ง เพราะ บางตาํแหน่งยงัทาํงานไม่ตรงกบัตาํแหน่งที,ไดรั้บ 
อยากไดบุ้คคลเขา้มาทาํงานเหมาะสมกบัตาํแหน่ง ร้อยละ 16.95 ระบุวา่ ยงัไม่ถึงเวลาปรับ ครม. เพราะ อยากใหก้ารแพร่ระบาดของเชื;อไวรัส COVID - 19 
หมดจากประเทศก่อน ขณะที,บางส่วนระบุวา่ ดีอยูแ่ลว้ไม่จาํเป็นตอ้งปรับ ครม. และร้อยละ 0.07 ระบุวา่ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ดา้นการปรับ ดร.อุตตม สาวนายน ออกจากตาํแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 44.76               
ระบุว่า ควรถูกปรับออกจากตาํแหน่ง เพราะ การบริหารงานมีความล่าช้า ผลงานยงัไม่มีความโดเด่น ไม่เหมาะสมกับตาํแหน่งที,ได้รับ                   

รองลงมา ร้อยละ 38.61 ระบุวา่ ไม่ควรถูกปรับออกจากตาํแหน่ง เพราะ การทาํงานดีอยูแ่ลว้ นโยบายช่วยเหลือประชาชนดี ควรให้โอกาสในการดาํรง
ตาํแหน่งต่อไปก่อน ร้อยละ 14.95 ระบุวา่ ไม่แน่ใจ ขึ;นอยูก่บันายกรัฐมนตรี และร้อยละ 1.68 ระบุวา่ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ส่วนการปรับ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ออกจากตาํแหน่ง รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพลงังาน พบวา่ ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 41.17  
ระบุว่า ควรถูกปรับออกจากตาํแหน่ง เพราะ ไม่มีผลงานให้เห็นเป็นที,ประจกัษ์ อยากไดบุ้คคลที,ตรงกบัตาํแหน่งเขา้มาทาํงานมากกว่า รองลงมา                    
ร้อยละ 36.05 ระบุว่า ไม่ควรถูกปรับออกจากตาํแหน่ง เพราะ ผลงานที,ผ่านมายงัดีอยู่ อยากให้โอกาสอยู่ในตําแหน่งต่อเพื,อดูผลงานต่อไป                    
ร้อยละ 19.26 ระบุวา่ ไม่แน่ใจ ขึ;นอยูก่บันายกรัฐมนตรี และร้อยละ 3.52 ระบุวา่ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

สาํหรับการปรับ ดร.สุวิทย ์เมษินทรีย ์ออกจากตาํแหน่ง รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม พบว่า 

ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 37.73 ระบุว่า ไม่ควรถูกปรับออกจากตาํแหน่ง เพราะ เนื,องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื;อไวรัส COVID - 19 
ควรให้โอกาสในการดาํรงตาํแหน่งต่อไปก่อน รองลงมา ร้อยละ 36.45 ระบุว่า ควรถูกปรับออกจากตาํแหน่ง เพราะ ผลงานยงัไม่มีความโดดเด่น
เท่าที,ควร ไม่มีการพฒันา ไม่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 20.78 ระบุวา่ ไม่แน่ใจ ขึ;นอยูก่บันายกรัฐมนตรี และร้อยละ 5.04 ระบุวา่ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ทา้ยที,สุดเมื,อถามถึงความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง หัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพรรคพลงัประชารัฐ ของโฆษกรัฐบาล ศาสตราจารย ์ดร.นฤมล 
ภิญโญสินวฒัน์ พบวา่ ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 44.44 ระบุวา่ ไม่เหมาะสม เพราะ ยงัขาดประสบการณ์การทาํงานทางดา้นเศรษฐกิจ ผลงานยงัไม่มี
ความโดดเด่นเท่าที,ควร และการทาํงานยงัสูห้วัหนา้ทีมเศรษฐกิจคนเดิมไม่ได ้รองลงมา ร้อยละ 32.45 ระบุวา่ เหมาะสม เพราะ มีความสามารถในการแจก
แจงปัญหาไดช้ดัเจน มีเหตุมีผล และอยากใหมี้การเปลี,ยนแปลงเพื,อใหดี้ขึ;น ร้อยละ 17.11 ระบุวา่ ไม่แน่ใจ และร้อยละ 6.00 ระบุวา่ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ       

เมื,อพิจารณาลกัษณะทั,วไปของตวัอย่าง พบว่า ตวัอย่างร้อยละ 8.87 มีภูมิลาํเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.58 มีภูมิลาํเนาอยู่ปริมณฑล     
และภาคกลาง ร้อยละ 17.99 มีภูมิลาํเนาอยูภ่าคเหนือ ร้อยละ 33.89 มีภูมิลาํเนาอยูภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.67 มีภูมิลาํเนาอยูภ่าคใต ้
ตวัอยา่งร้อยละ 49.16 เป็นเพศชาย และร้อยละ 50.84 เป็นเพศหญิง  

ตัวอย่างร้อยละ 7.51 มีอายุ 18 – 25 ปี  ร้อยละ 15.19 มีอายุ 26 – 35 ปี  ร้อยละ 21.98 มีอายุ 36 – 45 ปี  ร้อยละ 31.18 มีอายุ 46 – 59 ปี               
และร้อยละ 24.14 มีอายุ 60 ปีขึ;นไป ตวัอย่างร้อยละ 94.88 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 3.36 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 1.04 นับถือศาสนาคริสต ์
และอื,น ๆ และร้อยละ 0.72 ไม่ระบุศาสนา ตวัอยา่งร้อยละ 22.54 สถานภาพโสด ร้อยละ 72.18 สมรสแลว้ ร้อยละ 4.24 หมา้ย หยา่ร้าง แยกกนัอยู ่
และร้อยละ 1.04 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส  

 

วันอาทิตย์ที� 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
 ศูนยส์าํรวจความคิดเห็น “นิดา้โพล” สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  โทรสาร 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  

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 

ผู้อํานวยการศูนย์สํารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถอื 081-667-7766 
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ตวัอยา่งร้อยละ 29.90 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือตํ,ากวา่ ร้อยละ 31.73 จบการศึกษามธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 7.43 จบการศึกษา
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 24.86 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 4.96 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า                         
และร้อยละ 1.12 ไม่ระบุการศึกษา ตวัอยา่งร้อยละ 9.83 ประกอบอาชีพขา้ราชการ/ลูกจา้ง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 13.83 ประกอบอาชีพพนักงาน
เอกชน ร้อยละ 21.34 ประกอบอาชีพเจา้ของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 12.47 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 18.23 ประกอบอาชีพรับจา้งทั,วไป/
ผูใ้ชแ้รงงาน ร้อยละ 20.30 เป็นพอ่บา้น/แม่บา้น/เกษียณอาย/ุวา่งงาน ร้อยละ 2.88 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา และร้อยละ 1.12 ไม่ระบุอาชีพ  

ตวัอยา่งร้อยละ 19.59 ไม่มีรายได ้ร้อยละ 26.22 มีรายไดเ้ฉลี,ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 23.18 มีรายไดเ้ฉลี,ยต่อเดือน 10,001 – 
20,000 บาท ร้อยละ 10.95 มีรายได้เฉลี,ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 5.76 มีรายได้เฉลี,ยต่อเดือน 30,001 –  40,000 บาท ร้อยละ 6.87              
มีรายไดเ้ฉลี,ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ;นไป และร้อยละ 7.43 ไม่ระบุรายได ้

 

1. ท่านคดิว่า นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา ควรได้เวลาปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) หรือยงั 
การปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา ร้อยละ 

ควรปรับ ครม. ทั�งคณะ เพราะ การบริหารงานที,ผา่นมายงัไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ ยงัไม่มีผลงานใหเ้ห็นเด่นชดั และอยากให้
ท่านอื,นลองเขา้มาบริหารบา้ง 

43.09 

ควรปรับ ครม. บางตาํแหน่ง เพราะ บางตาํแหน่งยงัทาํงานไม่ตรงกบัตาํแหน่งที,ไดรั้บ อยากไดบุ้คคลเขา้มาทาํงานเหมาะสม
กบัตาํแหน่ง 

39.89 

ยงัไม่ถึงเวลาปรับ ครม. เพราะ อยากใหก้ารแพร่ระบาดของเชื;อไวรัส COVID - 19 หมดจากประเทศก่อน ขณะที,บางส่วนระบุวา่    
ดีอยูแ่ลว้ไม่จาํเป็นตอ้งปรับ ครม. 

16.95 

ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.07 
รวม 100.00 

 

2. ท่านคดิว่า ดร.อุตตม สาวนายน ควรถูกปรับออกจากตําแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หรือไม่ 
การปรับ ดร.อุตตม สาวนายน ออกจากตาํแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  ร้อยละ 

ควรถูกปรับออกจากตาํแหน่ง เพราะ การบริหารงานมีความล่าชา้ ผลงานยงัไม่มีความโดเด่น ไม่เหมาะสมกบัตาํแหน่งที,ไดรั้บ 44.76 
ไม่ควรถูกปรับออกจากตาํแหน่ง เพราะ การทาํงานดีอยูแ่ลว้ นโยบายช่วยเหลือประชาชนดี ควรใหโ้อกาสในการดาํรง

ตาํแหน่งต่อไปก่อน 
38.61 

ไม่แน่ใจ ขึ;นอยูก่บันายกรัฐมนตรี  14.95 
ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 1.68 

รวม 100.00 
 

3. ท่านคดิว่า นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ควรถูกปรับออกจากตาํแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน หรือไม่ 
การปรับ นายสนธิรัตน์ สนธิจริวงศ์ ออกจากตาํแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  ร้อยละ 

ควรถูกปรับออกจากตาํแหน่ง เพราะ ไม่มีผลงานใหเ้ห็นเป็นที,ประจกัษ ์อยากไดบุ้คคลที,ตรงกบัตาํแหน่งเขา้มาทาํงานมากกวา่ 41.17 
ไม่ควรถูกปรับออกจากตาํแหน่ง เพราะ ผลงานที,ผา่นมายงัดีอยู ่อยากใหโ้อกาสอยูใ่นตาํแหน่งต่อเพื,อดูผลงานต่อไป 36.05 
ไม่แน่ใจ ขึ;นอยูก่บันายกรัฐมนตรี  19.26 
ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 3.52 

รวม 100.00 
 

4. ท่านคดิว่า ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ควรถูกปรับออกจากตําแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวตักรรม หรือไม่ 
การปรับ ดร.สุวทิย์ เมษินทรีย์ ออกจากตาํแหน่ง  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  
ร้อยละ 

ไม่ควรถูกปรับออกจากตาํแหน่ง เพราะ เนื,องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื;อไวรัส COVID - 19 ควรใหโ้อกาส              
ในการดาํรงตาํแหน่งต่อไปก่อน 

37.73 

ควรถูกปรับออกจากตาํแหน่ง เพราะ ผลงานยงัไม่มีความโดดเด่นเท่าที,ควร ไม่มีการพฒันา ไม่มีประสิทธิภาพ 36.45 
ไม่แน่ใจ ขึ;นอยูก่บันายกรัฐมนตรี  20.78 
ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 5.04 

รวม 100.00 



3 
 

5. ท่านคดิว่า โฆษกรัฐบาล ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวฒัน์ เหมาะสมกับตําแหน่ง หัวหน้าทมีเศรษฐกิจของพรรคพลังประชารัฐ เพืBอสะท้อน
นโยบายไปยงัรัฐบาล หรือไม่ 

ความเหมาะสมกับตาํแหน่ง หัวหน้าทมีเศรษฐกิจของพรรคพลังประชารัฐ ของโฆษกรัฐบาล  
ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวฒัน์ 

ร้อยละ 

ไม่เหมาะสม เพราะ ยงัขาดประสบการณ์การทาํงานทางดา้นเศรษฐกิจ ผลงานยงัไม่มีความโดดเด่นเท่าที,ควร และการทาํงาน
ยงัสูห้วัหนา้ทีมเศรษฐกิจคนเดิมไม่ได ้

44.44 

เหมาะสม เพราะ มีความสามารถในการแจกแจงปัญหาไดช้ดัเจน มีเหตุมีผล และอยากใหมี้การเปลี,ยนแปลงเพื,อใหดี้ขึ;น 32.45 
ไม่แน่ใจ 17.11 
ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 6.00 

รวม 100.00 
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ลักษณะทัBวไปของตวัอย่าง 
 

ตารางทีB 1 แสดงจาํนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จาํนวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 111 8.87 
ปริมณฑลและภาคกลาง 320 25.58 
ภาคเหนือ 225 17.99 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 424 33.89 
ภาคใต ้ 171 13.67 

รวม 1,251 100.00 
 
ตารางทีB 2 แสดงจาํนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ 

เพศ จาํนวน ร้อยละ 
ชาย 615 49.16 
หญิง 636 50.84 

รวม 1,251 100.00 
 
ตารางทีB 3 แสดงจาํนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามอาย ุ

อายุ จาํนวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 94 7.51 
26 – 35 ปี 190 15.19 
36 – 45 ปี 275 21.98 
46 – 59 ปี 390 31.18 
60 ปี ขึ;นไป 302 24.14 
ไม่ระบุ - - 

รวม 1,251 100.00 
 
ตารางทีB 4 แสดงจาํนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามศาสนา 

ศาสนา จาํนวน ร้อยละ 
พทุธ 1,187 94.88 
อิสลาม 42 3.36 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศาสนาใด ๆ 13 1.04 
ไม่ระบุ 9 0.72 

รวม 1,251 100.00 
 

ตารางทีB 5 แสดงจาํนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จาํนวน ร้อยละ 

โสด 282 22.54 
สมรส 903 72.18 
หมา้ย หยา่ร้าง แยกกนัอยู ่
 

53 4.24 

ไม่ระบุ 13 1.04 

รวม 1,251 100.00 
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ลักษณะทัBวไปของตวัอย่าง (ต่อ) 
 

ตารางทีB 6 แสดงจาํนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จาํนวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาหรือตํ,ากวา่ 374 29.90 

มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า 397 31.73 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 93 7.43 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 311 24.86 

สูงกวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 62 4.96 

ไม่ระบุ 14 1.12 

รวม 1,251 100.00 
 
ตารางทีB 7 แสดงจาํนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จาํนวน ร้อยละ 
ขา้ราชการ/ลูกจา้ง/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 123 9.83 

พนกังานเอกชน 173 13.83 

เจา้ของธุรกิจ/อาชีพอิสระ 267 21.34 

เกษตรกร/ประมง 156 12.47 

รับจา้งทั,วไป/ผูใ้ชแ้รงงาน 228 18.23 

พอ่บา้น/แม่บา้น/เกษียณอาย/ุวา่งงาน 254 20.30 

นกัเรียน/นกัศึกษา 36 2.88 

พนกังานองคก์รอิสระที,ไม่แสวงหากาํไร - - 
ไม่ระบุ 14 1.12 

รวม 1,251 100.00 
 
ตารางทีB G แสดงจาํนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามรายได้เฉลีBยต่อเดือน 

รายได้เฉลีBยต่อเดือน จาํนวน ร้อยละ 
ไม่มีรายได ้ 245 19.59 

ไม่เกิน 10,000 บาท 328 26.22 

10,001 – 20,000 บาท 290 23.18 

20,001 – 30,000 บาท 137 10.95 

30,001 – 40,000 บาท 72 5.76 

40,001 บาทขึ;นไป 86 6.87 

ไม่ระบุ 93 7.43 

รวม 1,251 100.00 
 
  


