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“6 เดือน นายกประยุทธ์ ภายใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “6 เดือน 
นายกประยุทธ์ ภายใต้รัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้ง” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 29 พฤศจิกำยน – 3 ธันวำคม 2562 จำกประชำชนท่ีมีอำย ุ                
18 ปีขึ้นไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และอำชีพทั่วประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,278 หน่วยตัวอย่ำง เก่ียวกบัควำมพึงพอใจ                 
ต่อกำรท ำงำนของนำยกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชำและคณะรัฐมนตรี ท่ีมำจำกกำรเลือกตั้ง กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอย่ำง              
โดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนข้อมูลตัวอย่ำงหลัก (Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” สุ่มตัวอย่ำงด้วยวิ ธีแบบง่ำย                        
(Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัทโ์ดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95.0                        

จำกกำรส ำรวจ เม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนท่ีมีต่อกำรด ำรงต ำแหน่งครบ 6 เดือน ของนำยกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์             
จนัทร์โอชำ ภำยใตรั้ฐบำลท่ีมำจำกกำรเลือกตั้ง พบว่ำ ร้อยละ 8.92 ระบุว่ำ ท ำงำนในต ำแหน่งนำยกฯ ไดด้ีมาก เพรำะ เช่ือมัน่ในกำรท ำงำนของ
นำยกฯ พูดจริงท ำจริง ชดัเจน มีควำมซ่ือสัตยสุ์จริต กลำ้ตดัสินใจ ตั้งใจจริง มุ่งมัน่ในกำรพฒันำประเทศ และพร้อมจะช่วยเหลือประชำชน ขณะท่ี
บำงส่วนระบุว่ำ บ้ำนเมืองสงบเรียบร้อยขึ้น ร้อยละ 30.13 ระบุว่ำ ท ำงำนในต ำแหน่งนำยกฯได้ค่อนข้างดี เพรำะ ดูแลจดักำรบำ้นเมืองได้ดี 
แกปั้ญหำควำมไม่สงบได ้ช่วยเหลือประชำชน ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ ท ำงำนดี ไม่วุ่นวำย ไม่มีข่ำวเสียหำย สำมำรถแกไ้ขปัญหำควำมขดัแยง้
ลงได ้ร้อยละ 25.98 ระบุว่ำ ท ำงำนในต ำแหน่งนำยกฯ ไดไ้ม่ค่อยดี เพรำะ กำรท ำงำนยงัมีจุดบกพร่อง กำรบริหำรงำนประเทศไม่ดีขึ้น ยงัไม่เห็น
ผลงำน แกไ้ขปัญหำเศรษฐกิจไดไ้ม่ดีเท่ำท่ีควร ประชำชนยงัเดือดร้อน และมีกำรปกป้องพวกพอ้ง ร้อยละ 33.72 ระบุว่ำ ท ำงำนในต ำแหน่ง
นำยกฯ ไดไ้ม่ดีเลย เพรำะ กำรบริหำรงำนประเทศยงัไม่มีประสิทธิภำพ ไม่คืบหนำ้ แกไ้ขปัญหำเศรษฐกิจไม่ได ้บริหำรประเทศไม่ดีท ำให้เศรษฐกิจ
ตกต ่ำ ไม่ไดใ้ส่ใจประชำชนเท่ำท่ีควร ยงัไม่โปร่งใสพอ ไม่มีควำมเป็นธรรม และช่วยเหลือแต่พวกของตวัเอง และร้อยละ 1.25 ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 
และเม่ือเปรียบเทียบกบัผลกำรส ำรวจ นำยกฯ ยุค คสช. เดือนสิงหำคม 2561 พบว่ำ ผูท่ี้ระบุว่ำ ท ำงำนไดค้่อนขำ้งดีและดีมำก มีสัดส่วนลดลง                 
ซ่ึงในขณะท่ีผูท่ี้ระบุวำ่ ท ำงำนไดไ้ม่ค่อยดีจนถึงระดบัไม่ดีเลย มีสัดส่วนเพิม่ขึ้น   
 ส่วนลกัษณะกำรท ำงำนในรอบ 6 เดือน ของนำยกรัฐมนตรีพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ ภำยใตรั้ฐบำลท่ีมำจำกกำรเลือกตั้ง ในดำ้น
ต่ำง ๆ พบว่ำ  

ดำ้นอุดมกำรณ์ในกำรท ำงำนของพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชำ พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 47.73 ระบุว่ำ มีอุดมการณ์ และ
ควำมตั้งใจท ำงำนเพ่ือชำติและประชำชน ขณะท่ี ร้อยละ 47.34 ระบุว่ำ ไม่มีอุดมการณ์ คิดแต่จะท ำงำนเพื่อรักษำอ ำนำจของตนเองและ            
พรรคพวก เท่ำนั้น และร้อยละ 4.93 ไม่ทรำบ/ไม่สนใจ/ไม่ตอบ และเม่ือเปรียบเทียบกบัผลกำรส ำรวจ นำยกฯ ยคุ คสช. เดือนสิงหำคม 2561 
พบว่ำ ผูท่ี้ระบุว่ำ มีอุดมกำรณ์ มีสัดส่วนลดลง ซ่ึงในขณะท่ีผูท่ี้ระบุว่ำ ไม่มีอุดมกำรณ์ มีสัดส่วนเพิม่ขึ้น 
 ดำ้นควำมกลำ้ตดัสินใจของพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชำ พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 48.12 ระบุว่ำ มีความกล้าตัดสินใจ     
ในประเด็นทำงกำรเมืองและกำรบริหำรท่ีส ำคัญ ขณะท่ี ร้อยละ 46.32 ระบุว่ำ ไม่มีความกล้าตัดสินใจในประเด็นทำงกำรเมืองและ                       
กำรบริหำรท่ีส ำคญั และร้อยละ 5.56 ไม่ทรำบ/ไม่สนใจ/ไม่ตอบ และเม่ือเปรียบเทียบกบัผลกำรส ำรวจ นำยกฯ ยคุ คสช. เดือนสิงหำคม 2561
พบว่ำ ผูท่ี้ระบุว่ำ มีควำมกลำ้ตดัสินใจ มีสัดส่วนลดลง ซ่ึงในขณะท่ีผูท่ี้ระบุว่ำ ไม่มีควำมกลำ้ตดัสินใจ มีสัดส่วนเพิม่ขึ้น 
  ดำ้นบุคลิกภำพผูน้ ำของพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชำ พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.36 ระบุว่ำ มีบุคลิกภำพผู้น าแบบทหาร
ขณะท่ี ร้อยละ 29.26 ระบุว่ำ มีบุคลิกภำพผู้น ากึ่งแบบทหาร/แบบประชาธิปไตย ร้อยละ 6.73 ระบุว่ำ มีบุคลิกภำพผู้น าแบบประชาธิปไตย 
และร้อยละ 1.65 ไม่ทรำบ/ไม่สนใจ/ไม่ตอบ และเม่ือเปรียบเทียบกบัผลกำรส ำรวจ นำยกฯ ยุค คสช. เดือนสิงหำคม 2561 พบว่ำ ผูท่ี้ระบุว่ำ  
มีบุคลิกภำพผูน้ ำแบบทหำร และมีบุคลิกภำพผูน้ ำแบบประชำธิปไตย มีสัดส่วนลดลง ซ่ึงในขณะท่ีผูท่ี้ระบุว่ำ มีบุคลิกภำพผูน้ ำก่ึงแบบทหำร/
แบบประชำธิปไตย มีสัดส่วนเพิม่ขึ้น  
  ดำ้นประสิทธิภำพในกำรท ำงำนแกไ้ขปัญหำของประเทศของพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชำ พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.19 
ระบุว่ำ ไม่มีประสิทธิภาพในกำรท ำงำนแก้ไขปัญหำของประเทศ ขณะท่ี ร้อยละ 34.35 ระบุว่ำ มีประสิทธิภาพในกำรท ำงำนแก้ไขปัญหำ            
ของประเทศ และร้อยละ 4.46 ไม่ทรำบ/ไม่สนใจ/ไม่ตอบ และเม่ือเปรียบเทียบกับผลกำรส ำรวจ นำยกฯ ยุค คสช. เดือนสิงหำคม 2561 พบว่ำ        
ผูท่ี้ระบุว่ำ ไมมี่ประสิทธิภำพในกำรท ำงำน มีสัดส่วนเพิม่ขึ้น ซ่ึงในขณะท่ีผูท่ี้ระบุว่ำ มีประสิทธิภำพในกำรท ำงำน มีสัดส่วนลดลง 
 

 

วันอาทิตย์ท่ี 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 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 4 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


2 
 

 
 ด้ำนควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ในกำรท ำงำนของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.49 ระบุว่ำ             
กำรท ำงำนไม่มีความโปร่งใส ตรวจสอบไม่ได้ ขณะท่ี ร้อยละ 35.45 ระบุว่ำ กำรท ำงำนมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และร้อยละ 13.06                  
ไม่ทรำบ/ไม่สนใจ/ไม่ตอบ และเม่ือเปรียบเทียบกบัผลกำรส ำรวจ นำยกฯ ยุค คสช. เดือนสิงหำคม 2561 พบว่ำ ผูท่ี้ระบุว่ำ กำรท ำงำนไม่มีควำม
โปร่งใส ตรวจสอบไม่ได ้มีสัดส่วนเพิม่ขึ้น ซ่ึงในขณะท่ีผูท่ี้ระบุว่ำ กำรท ำงำนมีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได ้มีสัดส่วนลดลง  
 ส ำหรับความประทับใจในกำรท ำงำนของคณะรัฐมนตรี รัฐบำลพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชำ ภำยใต้รัฐบำลท่ีมำจำกกำรเลือกตั้ง 5 
อันดับแรก พบว่ำ อันดับ 1 ร้อยละ 26.21 ระบุว่ำ ประทับใจในกำรท ำงำนของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ในต ำแหน่งรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกลำโหม รองลงมำ อนัดับ 2 ร้อยละ 23.40 ระบุว่ำเป็น นำยอนุทิน ชำญวีรกูล ในต ำแหน่งรองนำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงสำธำรณสุข อนัดบั 3 ร้อยละ 18.00 ระบุว่ำเป็น นำยวิษณุ  เครืองำม ในต ำแหน่งรองนำยกรัฐมนตรี อนัดบั 4 ร้อยละ 17.37 ระบุว่ำเป็น                    
นำยสมคิด  จำตุศรีพิทักษ์ ในต ำแหน่งรองนำยกรัฐมนตรี และอันดับ 5 ร้อยละ 16.59 ระบุว่ำเป็น นำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ในต ำแหน่ง                 
รองนำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย ์ 

ท้ำยท่ีสุด เม่ือถำมถึงความไม่ประทับใจในกำรท ำงำนของคณะรัฐมนตรี รัฐบำลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ ภำยใต้รัฐบำลท่ีมำจำก                  
กำรเลือกตั้ ง 5 อันดับแรก พบว่ำ อันดับ 1 ร้อยละ 57.20 ระบุว่ำ ไม่ประทับใจในกำรท ำงำนของพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในต ำแหน่ง                    
รองนำยกรัฐมนตรี รองลงมำ อันดับ 2 ร้อยละ 42.33 ระบุว่ำเป็น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ในต ำแหน่งรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม              
อนัดบั 3 ร้อยละ 38.65 ระบุว่ำเป็น นำยวิษณุ  เครืองำม ในต ำแหน่งรองนำยกรัฐมนตรี อนัดบั 4 ร้อยละ 38.34 ระบุว่ำเป็น นำยสมคิด จำตุศรีพิทกัษ ์
ในต ำแหน่งรองนำยกรัฐมนตรี และอันดับ 5 ร้อยละ 34.98 ระบุว่ำเป็น นำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ในต ำแหน่งรองนำยกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย ์
 เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบว่ำ ตวัอยำ่งร้อยละ 9.00 มีภูมิล ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 20.27 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑล     
และภำคกลำง ร้อยละ 17.92 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 33.57 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 19.24 มีภูมิล ำเนำอยู่
ภำคใต ้ตวัอยำ่งร้อยละ 48.51 เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.49 เป็นเพศหญิง  

ตวัอย่ำงร้อยละ 5.79 มีอำยุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 13.77 มีอำย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 21.67 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 35.99 มีอำย ุ46 – 59 ปี     
และร้อยละ 22.78 มีอำย ุ60 ปีขึ้นไป ตวัอย่ำงร้อยละ 94.99 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 2.97 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.94 นบัถือศำสนำ
คริสต ์และอื่น ๆ และร้อยละ 1.10 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่งร้อยละ 19.64 สถำนภำพโสด ร้อยละ 75.67 สมรสแลว้ ร้อยละ 3.52 หมำ้ย หยำ่ร้ำง 
แยกกนัอยู ่และร้อยละ 1.17 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ตวัอย่ำงร้อยละ 32.39 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 29.89 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.75                
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 24.65 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 4.07 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำ และร้อยละ 1.25 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 9.31 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 14.08 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 20.11 
ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 19.17 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 16.43 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 
ร้อยละ 17.37 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 2.03 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 1.50 ไม่ระบุอำชีพ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 16.43 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 23.87 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 26.06 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 11.03 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 5.95 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท 
ร้อยละ 7.75 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 8.91 ไม่ระบุรำยได ้
 

1. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการด ารงต าแหน่งครบ 6 เดือน ของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ภายใต้รัฐบาลที่มาจาก 
การเลือกตั้ง 

ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการด ารงต าแหน่งของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ร้อยละ 
6 เดือน นายกฯ
ยุค เลือกตั้ง  
(ธ.ค. 62) 

นายกฯ 
 ยุค คสช. 
(ส.ค. 61) 

ท ำงำนในต ำแหน่งนำยกฯ  ได้ดีมาก เพรำะ เช่ือมั่นในกำรท ำงำนของนำยกฯ พูดจริงท ำจริง ชัดเจน                    
มีควำมซ่ือสัตยสุ์จริต กลำ้ตดัสินใจ ตั้งใจจริง มุ่งมัน่ในกำรพฒันำประเทศ และพร้อม
จะช่วยเหลือประชำชน ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ บำ้นเมืองสงบเรียบร้อยขึ้น 

8.92 22.15 

ท ำงำนในต ำแหน่งนำยกฯ ได้ค่อนข้างดี เพรำะ ดูแลจดักำรบ้ำนเมืองได้ดี แก้ปัญหำควำมไม่สงบได ้
ช่วยเหลือประชำชน ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ ท ำงำนดี ไม่วุ่นวำย ไม่มีข่ำวเสียหำย 
สำมำรถแกไ้ขปัญหำควำมขดัแยง้ลงได ้

30.13 48.96 

ท ำงำนในต ำแหน่งนำยกฯ ไดไ้ม่ค่อยดี เพรำะ กำรท ำงำนยงัมีจุดบกพร่อง กำรบริหำรงำนประเทศไม่ดีขึ้น 
ยงัไม่เห็นผลงำน แกไ้ขปัญหำเศรษฐกิจไดไ้ม่ดีเท่ำท่ีควร ประชำชนยงัเดือดร้อน และมี
กำรปกป้องพวกพอ้ง 

25.98 18.28 

ท ำงำนในต ำแหน่งนำยกฯ ไดไ้ม่ดีเลย เพรำะ กำรบริหำรงำนประเทศยงัไม่มีประสิทธิภำพ ไม่คืบหน้ำ แกไ้ข
ปัญหำเศรษฐกิจไม่ได ้บริหำรประเทศไม่ดีท ำให้เศรษฐกิจตกต ่ำ ไม่ไดใ้ส่ใจประชำชน
เท่ำท่ีควร ยงัไม่โปร่งใสพอ ไม่มีควำมเป็นธรรม และช่วยเหลือแต่พวกของตวัเอง 

33.72 9.53 

ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 1.25 1.08 
รวม 100.00 100.00 
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2. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกบัลักษณะการท างานในรอบ 6 เดือน ของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ภายใต้รัฐบาลที่มาจาก 
การเลือกตั้ง 

2.1 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีอุดมการณ์ในการท างานอย่างไร ? 

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการมีอุดมการณ์ในการท างานของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ร้อยละ 
6 เดือน นายกฯ
ยุค เลือกตั้ง  
(ธ.ค. 62) 

นายกฯ 
 ยุค คสช. 
(ส.ค. 61) 

มีอุดมการณ์และควำมตั้งใจท ำงำนเพ่ือชำติและประชำชน 
ไม่มีอุดมการณ์ คิดแตจ่ะท ำงำนเพื่อรักษำอ ำนำจของตนเองและพรรคพวก เท่ำนั้น 
ไม่ทรำบ/ไม่สนใจ/ไม่ตอบ  

47.73 
47.34 
4.93 

77.46 
18.90 
3.64 

รวม 100.00 100.00 
 

2.2 ความกล้าตัดสินใจของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นอย่างไร ? 

ความคิดเหน็ของประชาชนท่ีมีต่อความกล้าตัดสินใจของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ร้อยละ 
6 เดือน นายกฯ
ยุค เลือกตั้ง  
(ธ.ค. 62) 

นายกฯ 
 ยุค คสช. 
(ส.ค. 61) 

มีความกล้าตัดสินใจในประเด็นทำงกำรเมืองและกำรบริหำรท่ีส ำคญั 
ไม่มีความกล้าตัดสินใจในประเดน็ทำงกำรเมืองและกำรบริหำรท่ีส ำคญั 
ไม่ทรำบ/ไม่สนใจ/ไม่ตอบ  

48.12 
46.32 
5.56 

77.61 
19.60 
2.79 

รวม 100.00 100.00 
 

2.3 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีบุคลิกภาพผู้น าแบบใด 

ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการมีบุคลิกภาพผู้น าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ร้อยละ 
6 เดือน นายกฯ
ยุค เลือกตั้ง  
(ธ.ค. 62) 

นายกฯ 
 ยุค คสช. 
(ส.ค. 61) 

มีบุคลิกภำพผู้น าแบบทหาร 
มีบุคลิกภำพผู้น ากึ่งแบบทหาร/แบบประชาธิปไตย 

62.36 
29.26 

74.52 
8.29 

มีบุคลิกภำพผู้น าแบบประชาธิปไตย  6.73 15.10 
ไม่ทรำบ/ไม่สนใจ/ไม่ตอบ 1.65 2.09 

รวม 100.00 100.00 
 

2.4 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีประสิทธิภาพในการท างานแก้ไขปัญหาของประเทศหรือไม่ ? 

ความคิดเหน็ของประชาชนท่ีมีต่อประสิทธภิาพในการท างานแก้ไขปัญหาของประเทศ 
ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ร้อยละ 
6 เดือน นายกฯ
ยุค เลือกตั้ง  
(ธ.ค. 62) 

นายกฯ 
 ยุค คสช. 
(ส.ค. 61) 

ไม่มีประสิทธภิาพในกำรท ำงำนแกไ้ขปัญหำของประเทศ 
มีประสิทธิภาพในกำรท ำงำนแกไ้ขปัญหำของประเทศ 
ไม่ทรำบ/ไม่สนใจ/ไม่ตอบ 

61.19 
34.35 
4.46 

29.13 
67.93 
2.94 

รวม 100.00 100.00 
 

2.5 การท างานของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้หรือไม่ ? 

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการท างาน 
ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ร้อยละ 
6 เดือน นายกฯ
ยุค เลือกตั้ง  
(ธ.ค. 62) 

นายกฯ 
 ยุค คสช. 
(ส.ค. 61) 

กำรท ำงำนไม่มีความโปร่งใส ตรวจสอบไม่ได้ 
กำรท ำงำนมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ไม่ทรำบ/ไม่สนใจ/ไม่ตอบ 

51.49 
35.45 
13.06 

29.28 
60.19 
10.53 

รวม 100.00 100.00 
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3. ท่านมีความประทับใจในการท างานของคณะรัฐมนตรี รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ภายใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง เพยีงใด 

 
ที่ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

ความประทับใจของประชาชนต่อการท างานของคณะรัฐมนตรี 
รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

รวม 
ประทับใจ ไม่ประทับใจ 

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 
/ไม่มีความเห็น 

ไม่รู้จัก 

1. พลเอก ประวิตร วงษสุ์วรรณ รองนำยกรัฐมนตรี 12.13 57.20 28.33 2.34 100.00 
2. นำยวิษณุ  เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี 18.00 38.65 39.67 3.68 100.00 
3. นำยสมคิด  จำตุศรีพิทกัษ ์  รองนำยกรัฐมนตรี 17.37 38.34 40.85 3.44 100.00 
4. นำยจุรินทร์ ลกัษณวิศิษฏ ์ รองนำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวงพำณิชย ์
16.59 34.98 44.37 4.06 100.00 

5. นำยอนุทิน ชำญวีรกูล รองนำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงสำธำรณสุข 

23.40 28.33 44.21 4.06 100.00 

6. นำยเทวญั ลิปตพลัลภ รัฐมนตรีประจ ำส ำนกันำยกรัฐมนตรี 8.14 24.88 58.76 8.22 100.00 
7 พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชำ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม 26.21 42.33 27.39 4.07 100.00 
8. พลเอก ชยัชำญ ชำ้งมงคล รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงกลำโหม 7.82 25.27 57.28 9.63 100.00 
9. นำยอุตตม สำวนำยน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลงั 12.36 30.83 49.14 7.67 100.00 

10. นำยสันติ พร้อมพฒัน์ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงกำรคลงั 9.23 27.31 53.83 9.63 100.00 
11. นำยดอน ปรมตัถวิ์นยั รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ 9.47 20.42 61.50 8.61 100.00 
12. นำยพิพฒัน์ รัชกิจประกำร รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรท่องเท่ียว

และกีฬำ 
9.15 19.41 61.97 9.47 100.00 

13. นำยจุติ ไกรฤกษ ์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพฒันำสังคมและ
ควำมมัน่คงของมนุษย ์

7.20 20.27 63.46 9.07 100.00 

14. นำยสุวิทย ์เมษินทรีย ์
 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจยั  และนวตักรรม 

5.63 19.48 64.40 10.49 100.00 

15. นำยเฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

15.88 31.22 45.70 7.20 100.00 

16. ร้อยเอก ธรรมนสั พรหมเผำ่ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

14.71 31.46 46.09 7.74 100.00 

17. นำงสำวมนญัญำ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

14.63 30.59 46.48 8.30 100.00 

18. นำยประภตัร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

14.16 30.05 47.50 8.29 100.00 

19. นำยศกัด์ิสยำม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม 10.95 20.34 60.41 8.30 100.00 
20. นำยอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม 8.45 19.48 62.28 9.79 100.00 
21. นำยถำวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม 9.23 19.41 62.21 9.15 100.00 
22. นำยพุทธิพงษ ์ปุณณกนัต ์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงดิจิทลัเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม 
8.45 19.09 63.22 9.24 100.00 

23. นำยวรำวุธ ศิลปอำชำ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 

9.55 17.61 64.55 8.29 100.00 

24. นำยสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลงังำน 6.81 18.94 64.95 9.30 100.00 
25. นำยวีรศกัด์ิ หวงัศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงพำณิชย ์ 5.95 20.27 62.83 10.95 100.00 
26. พลเอก อนุพงษ ์เผำ่จินดำ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 12.13 21.21 58.06 8.60 100.00 
27. นำยนิพนธ์ บุญญำมณี รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 7.98 20.34 61.11 10.57 100.00 
28. นำยทรงศกัด์ิ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 6.96 19.48 62.44 11.12 100.00 
29. นำยสมศกัด์ิ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยติุธรรม 9.31 19.17 63.15 8.37 100.00 
30. หม่อมรำชวงศ ์จตัุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน 7.28 19.80 64.01 8.91 100.00 
31. นำยอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวฒันธรรม 9.31 17.92 64.63 8.14 100.00 
32. นำยณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 8.29 20.81 62.44 8.46 100.00 
33. คุณหญิง กลัยำ โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 9.23 20.81 61.19 8.77 100.00 
34. นำงกนกวรรณ วิลำวลัย ์ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 7.59 20.27 62.52 9.62 100.00 
35. นำยสำธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข 8.69 18.08 63.69 9.54 100.00 
36. นำยสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม 9.08 19.33 62.91 8.68 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตัวอย่าง 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 115 9.00 
ปริมณฑลและภำคกลำง 259 20.27 
ภำคเหนือ 229 17.92 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 429 33.57 
ภำคใต ้ 246 19.24 

รวม     1,278  100.00 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 620 48.51 
หญิง 658 51.49 

รวม     1,278  100.00 
 
ตารางที่ 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 74 5.79 
26 – 35 ปี 176 13.77 
36 – 45 ปี 277 21.67 
46 – 59 ปี 460 35.99 
60 ปี ขึ้นไป 291 22.78 
ไม่ระบ ุ – – 

รวม     1,278  100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ        1,214  94.99 
อิสลำม 38 2.97 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 12 0.94 
ไม่ระบ ุ 14 1.10 

รวม     1,278  100.00 
 

ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 251 19.64 
สมรส 967 75.67 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 45 3.52 
ไม่ระบ ุ 15 1.17 

รวม     1,278  100.00 
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ลกัษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 414 32.39 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 382 29.89 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 99 7.75 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 315 24.65 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 52 4.07 
ไม่ระบ ุ 16 1.25 

รวม     1,278  100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 119 9.31 
พนกังำนเอกชน 180 14.08 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 257 20.11 
เกษตรกร/ประมง 245 19.17 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 210 16.43 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 222 17.37 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 26 2.03 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร – – 
ไม่ระบ ุ 19 1.50 

รวม     1,278  100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 210 16.43 
ไม่เกิน 10,000 305 23.87 
10,001 – 20,000 333 26.06 
20,001 – 30,000 141 11.03 
30,001 –  40,000 76 5.95 
40,001 ขึ้นไป 99 7.75 
ไม่ระบ ุ 114 8.91 

รวม     1,278  100.00 
 

 


