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 “รู้สึกอย่างไรกบัปัญหาพรรคพลงัประชารัฐ (พปชร.)”  
 

เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน           
เร่ือง “รู้สึกอย่างไรกับปัญหาพรรคพลงัประชารัฐ (พปชร.)” ท ำกำรส ำรวจระหวำ่งวนัท่ี 4 – 5 กรกฎำคม 2562 จำกประชำชนท่ีมีอำย ุ18 ปีข้ึนไป    
กระจำยทุกภูมิภำค ระดับกำรศึกษำ และอำชีพทั่วประเทศ รวมทั้ งส้ิน จ ำนวน 1,262 หน่วยตัวอย่ำง เก่ียวกับควำมรู้สึกกับปัญหำพรรค            
พลงัประชำรัฐ (พปชร.) กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอยำ่งโดยใชค้วำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอยำ่งหลกั (Master Sample) ของ       
“นิด้ำโพล” ด้วยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้ นในแต่ละภูมิภำคสุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธี           
สุ่มตวัอยำ่งแบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวธีิกำรสมัภำษณ์ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมรู้สึกของประชำชนเก่ียวกบัปัญหำกำรจดัตั้งรัฐบำลของพรรคพลงัประชำรัฐ (พปชร.) ในรอบสัปดำห์ 
ท่ีผ่ำนมำ พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 26.86 ระบุวำ่ พรรคพลงัประชำรัฐมีควำมแตกแยกอยำ่งเห็นไดช้ดั รองลงมำ ร้อยละ 20.13 ระบุวำ่ 
พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชำ ไม่เขำ้ใจกำรเมืองแบบประชำธิปไตยท่ีตอ้งมีกำรแบ่งปันอ ำนำจ ร้อยละ 19.41 ระบุวำ่ พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชำ 
แค่พยำยำมจะท ำให้ได้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ท่ีดีท่ีสุด ร้อยละ 18.54 ระบุว่ำ ควำมเห็นต่ำงเป็นส่วนหน่ึงของระบอบประชำธิปไตย                  
ซ่ึงเป็นเร่ืองปกติ ร้อยละ 16.64 ระบุวำ่ กลุ่มสำมมิตรเล่นกำรเมืองแบบเดิม ๆ ใชจ้ ำนวน ส.ส. กดดนัขอเกำ้อ้ีรัฐมนตรี ร้อยละ 10.54 ระบุว่ำ  
นำยสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ควรท ำตำมค ำพูดวำ่จะไม่รับต ำแหน่งรัฐมนตรี ร้อยละ 7.05 ระบุวำ่ กลุ่มสำมมิตรสมควรไดต้  ำแหน่งรัฐมนตรีตำมท่ี
ผูใ้หญ่ในพรรครับปำกไว ้ร้อยละ 2.06 ระบุวำ่ นำยสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เหมำะสมกบัต ำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงพลงังำน ร้อยละ 1.19 ระบุวำ่ 
นำยสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เหมำะสมกบัต ำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงอุตสำหกรรม ร้อยละ 0.87 ระบุวำ่ พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชำ ใชเ้วลำนำน
เกินไปในกำรจดัตั้งรัฐบำล ท ำใหป้ระชำชนเบ่ือหน่ำยกำรเมือง และร้อยละ 27.42 ระบุวำ่ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ท้ำยท่ีสุดเม่ือถำมถึงควำมเห็นของประชำชนต่อกำรด ำเนินกำรทำงกำรเมืองในอนำคตของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ พบว่ำ 
ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 44.69 ระบุว่ำ ควรให้ควำมส ำคญักับกำรบริหำรประเทศมำกกว่ำปัญหำภำยในพรรคพลงัประชำรัฐ รองลงมำ    
ร้อยละ 28.53 ระบุว่ำ หำกมีปัญหำมำกนัก ก็ลำออก เลิกเป็นนำยกรัฐมนตรี ร้อยละ 24.17 ระบุว่ำ หำกมีปัญหำมำกนัก ก็ยบุสภำเลือกตั้งใหม่ 
ร้อยละ 22.50 ระบุว่ำ ควรแบ่งปันอ ำนำจให้เหมำะสมเพ่ือควำมอยู่รอดของรัฐบำล ร้อยละ 12.84 ระบุว่ำ ควรใช้อ ำนำจอย่ำงเด็ดขำด           
แมว้ำ่รัฐบำลอำจจะอำยสุั้นก็ตำม ร้อยละ 6.02 ระบุวำ่ ควรหำต ำแหน่งทำงกำรเมืองอ่ืน ๆ ใหก้บั ส.ส. ท่ีผิดหวงัไม่ไดเ้ป็นรัฐมนตรี ร้อยละ 5.55 
ระบุวำ่ ไม่ควรเป็นหัวหนำ้พรรคพลงัประชำรัฐเพ่ือจะไดล้อยตวัจำกปัญหำ ร้อยละ 5.23 ระบุวำ่ ควรเขำ้ด ำรงต ำแหน่งหวัหนำ้พรรค เพ่ือแกไ้ข
ปัญหำภำยในพรรคพลงัประชำรัฐ ร้อยละ 2.54 ระบุวำ่ ควรเตรียม งูเห่ำ จำกพรรคฝ่ำยคำ้นในกรณีวิกฤติ เพ่ือให้มำสนับสนุนนำยกรัฐมนตรี 
และร้อยละ 9.75 ระบุวำ่ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 
 เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบวำ่ ตวัอยำ่งร้อยละ 8.80 มีภูมิล ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 25.67 มีภูมิล ำเนำอยูป่ริมณฑลและ
ภำคกลำง ร้อยละ 18.22 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 33.84 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.47 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้
ตวัอยำ่งร้อยละ 48.65 เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.35 เป็นเพศหญิง  

ตวัอยำ่งร้อยละ 7.37 มีอำย ุ18 – 25 ปี ร้อยละ 14.82 มีอำย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 24.25 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 34.07 มีอำย ุ46 – 59 ปี และ
ร้อยละ 19.49 มีอำยุ 60 ปีข้ึนไป ตวัอย่ำงร้อยละ 94.85 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.57 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.87 นับถือศำสนำคริสต ์
และอ่ืน ๆ และร้อยละ 0.71 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่งร้อยละ 22.43 สถำนภำพโสด ร้อยละ 72.66 สมรสแลว้ ร้อยละ 4.04 หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
และร้อยละ 0.87 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ตวัอย่ำงร้อยละ 30.19 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 31.14 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.29                 
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 25.04 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5.15 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำ และร้อยละ 1.19 ไม่ระบุกำรศึกษำ   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถอื 081-667-7766 

วนัอาทิตย์ท่ี 7 กรกฎาคม 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 
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ตัวอย่ำงร้อยละ 11.33 ประกอบอำชีพข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 14.82 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน                        
ร้อยละ 21.07 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 16.88 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.53 ประกอบอำชีพรับจำ้ง
ทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 16.80 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 2.30 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 1.27 ไม่ระบุอำชีพ   

ตวัอยำ่งร้อยละ 16.09 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 24.41 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 23.93 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 
– 20,000 บำท ร้อยละ 13.07 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 6.26 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 บำท ร้อยละ 7.05 
มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 9.19 ไม่ระบุรำยได ้

1.  ท่านมคีวามรู้สึกอย่างไรเกีย่วกบัปัญหาการจดัตั้งรัฐบาลของพรรคพลงัประชารัฐ (พปชร.)  ในรอบสัปดาห์ทีผ่่านมา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
ความรู้สึกของประชาชนเกีย่วกบัปัญหาการจดัตั้งรัฐบาลของพรรคพลงัประชารัฐ (พปชร.)  

ในรอบสัปดาห์ทีผ่่านมา 
ร้อยละ 

พรรคพลงัประชำรัฐมีควำมแตกแยกอยำ่งเห็นไดช้ดั 26.86 
พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชำ ไม่เขำ้ใจกำรเมืองแบบประชำธิปไตยท่ีตอ้งมีกำรแบ่งปันอ ำนำจ 20.13 
พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชำ แค่พยำยำมจะท ำใหไ้ดค้ณะรัฐมนตรีชุดใหม่ท่ีดีท่ีสุด 19.41 
ควำมเห็นต่ำงเป็นส่วนหน่ึงของระบอบประชำธิปไตย ซ่ึงเป็นเร่ืองปกติ 18.54 
กลุ่มสำมมิตรเล่นกำรเมืองแบบเดิม ๆ ใชจ้ ำนวน ส.ส. กดดนัขอเกำ้อ้ีรัฐมนตรี 16.64 
นำยสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ควรท ำตำมค ำพดูวำ่จะไม่รับต ำแหน่งรัฐมนตรี 10.54 
กลุ่มสำมมิตรสมควรไดต้  ำแหน่งรัฐมนตรีตำมท่ีผูใ้หญ่ในพรรครับปำกไว ้ 7.05 
นำยสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เหมำะสมกบัต ำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงพลงังำน 2.06 
นำยสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เหมำะสมกบัต ำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงอตุสำหกรรม 1.19 
พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชำ ใชเ้วลำนำนเกินไปในกำรจดัตั้งรัฐบำล ท ำใหป้ระชำชนเบ่ือหน่ำยกำรเมือง 0.87 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 27.42 

 

2.  ท่านมคีวามเห็นว่า พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา ควรด าเนินการทางการเมืองอย่างไรในอนาคต (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ความเห็นของประชาชนต่อการด าเนินการทางการเมืองในอนาคตของ พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา  ร้อยละ 

ควรใหค้วำมส ำคญักบักำรบริหำรประเทศมำกกวำ่ปัญหำภำยในพรรคพลงัประชำรัฐ 44.69 
หำกมีปัญหำมำกนกั ก็ลำออก เลิกเป็นนำยกรัฐมนตรี 28.53 
หำกมีปัญหำมำกนกั ก็ยบุสภำเลือกตั้งใหม่ 24.17 
ควรแบ่งปันอ ำนำจใหเ้หมำะสมเพ่ือควำมอยูร่อดของรัฐบำล 22.50 
ควรใชอ้ ำนำจอยำ่งเด็ดขำด แมว้ำ่รัฐบำลอำจจะอำยสุั้นก็ตำม 12.84 
ควรหำต ำแหน่งทำงกำรเมืองอ่ืน ๆ ใหก้บั ส.ส. ท่ีผิดหวงัไม่ไดเ้ป็นรัฐมนตรี 6.02 
ไม่ควรเป็นหวัหนำ้พรรคพลงัประชำรัฐเพ่ือจะไดล้อยตวัจำกปัญหำ 5.55 
ควรเขำ้ด ำรงต ำแหน่งหวัหนำ้พรรค เพ่ือแกไ้ขปัญหำภำยในพรรคพลงัประชำรัฐ 5.23 
ควรเตรียม งูเห่ำ จำกพรรคฝ่ำยคำ้นในกรณีวกิฤติ เพ่ือใหม้ำสนบัสนุนนำยกรัฐมนตรี 2.54 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 9.75 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 
 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค 
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 111 8.80 
ปริมณฑลและภำคกลำง 324 25.67 
ภำคเหนือ 230 18.22 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 427 33.84 
ภำคใต ้ 170 13.47 

รวม 1,262 100.00 
 

ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชำย 614 48.65 
หญิง 648 51.35 

รวม 1,262 100.00 
 

ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

18 – 25 ปี 93 7.37 
26 – 35 ปี 187 14.82 
36 – 45 ปี 306 24.25 
46 – 59 ปี 430 34.07 
60 ปี ข้ึนไป 246 19.49 
ไม่ระบุ – – 

รวม 1,262 100.00 
 

ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา    
ศาสนา จ านวน ร้อยละ 

พทุธ 1,197 94.85 
อิสลำม 45 3.57 
คริสต ์และอ่ืน ๆ 11 0.87 
ไม่ระบุ 9 0.71 

รวม 1,262 100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 283 22.43 
สมรส 917 72.66 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 51 4.04 
ไม่ระบุ 11 0.87 

รวม 1,262 100.00 
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ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำ/ต ่ำกวำ่ 381 30.19 
มธัยมศึกษำ/เทียบเท่ำ 393 31.14 
อนุปริญญำ/เทียบเท่ำ 92 7.29 
ปริญญำตรี/เทียบเท่ำ 316 25.04 
สูงกวำ่ปริญญำตรี/เทียบเท่ำ 65 5.15 
ไม่ระบุ 15 1.19 

รวม 1,262 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 143 11.33 
พนกังำนเอกชน 187 14.82 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 266 21.07 
เกษตรกร/ประมง 213 16.88 
รับจำ้งทัว่ไป 196 15.53 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 212 16.80 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 29 2.30 
องคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร – – 
ไม่ระบุ 16 1.27 

รวม 1,262 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 203 16.09 
ไม่เกิน 10,000 308 24.41 
10,001 – 20,000 302 23.93 
20,001 – 30,000 165 13.07 
30,001 – 40,000 79 6.26 
40,001 ข้ึนไป 89 7.05 
ไม่ระบุ 116 9.19 

รวม 1,262 100.00 
 
 
 

 

 

 
 


