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 “รัฐมนตรีที่ควรเฝ้าจบัตามอง”  
 

เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน           
เร่ือง “รัฐมนตรีทีค่วรเฝ้าจบัตามอง” ท ำกำรส ำรวจระหวำ่งวนัท่ี 13 – 14 มิถุนำยน 2562 จำกประชำชนท่ีมีอำย ุ18 ปีข้ึนไป ทัว่ประเทศ กระจำย
ทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และอำชีพทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,256 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบัรัฐมนตรีท่ีควรเฝ้ำจบัตำมอง ในรัฐบำล   
ชุดใหม่ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ กำรส ำรวจอำศัยกำรสุ่มตัวอย่ำงโดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตัวอย่ำงหลัก     
(Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” ด้วยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้นในแต่ละภูมิภำค  
สุ่มตวัอย่ำงดว้ยวิธีสุ่มตวัอยำ่งแบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท์ โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่     
ท่ีร้อยละ 95.0 
 จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อต ำแหน่งรัฐมนตรีท่ีส ำคญัมำกท่ีสุดในรัฐบำลชุดใหม่ของ พล.อ.ประยทุธ์ 
จนัทร์โอชำ พบวำ่ อนัดบั 1 ร้อยละ 41.16 ระบุวำ่เป็น รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองลงมำ อนัดบั 2 ร้อยละ 19.82 ระบุวำ่
เป็น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร อนัดับ 3 ร้อยละ 17.68 ระบุว่ำเป็น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย ์อนัดับ 4 ร้อยละ 16.88                 
ระบุวำ่เป็น รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงกลำโหม อนัดบั 5 ร้อยละ 15.53 ระบุวำ่ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ อนัดบั 6 ร้อยละ 14.17 ระบุวำ่เป็น 
รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงกำรคลงั อนัดบั 7 ร้อยละ 13.69 ระบุวำ่เป็น รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงมหำดไทย อนัดบั 8 ร้อยละ 11.70 ระบุวำ่เป็น 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม อันดับ 9 ร้อยละ 9.79 ระบุว่ำเป็น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข อันดับ 10 ร้อยละ 6.61                   
ระบุวำ่เป็น รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงแรงงำน อนัดบั 11 ร้อยละ 6.13 ระบุวำ่เป็น รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงยติุธรรม อนัดบั 12 ร้อยละ 3.34 
ระบุว่ำเป็น รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม อนัดบั 13 ร้อยละ 2.79 ระบุว่ำเป็น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ 
และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ ในสัดส่วนท่ีเท่ำกัน อันดับ 14 ร้อยละ 1.67 ระบุว่ำเป็น 
รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงอุตสำหกรรม อนัดบั 15 ร้อยละ 1.43 ระบุวำ่เป็น รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงพลงังำน อนัดบั 16 ร้อยละ 1.35 ระบุวำ่
เป็น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ อนัดบั 17 ร้อยละ 0.56 ระบุวำ่เป็น รัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี อนัดบั 18              
ร้อยละ 0.48 ระบุว่ำเป็น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวตักรรม อนัดับ 19 ร้อยละ 0.40 ระบุว่ำเป็น 
รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม และอนัดบั 20 ร้อยละ 0.32 ระบุวำ่เป็น รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงวฒันธรรม  
 ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงลกัษณะของบุคคลท่ีไม่ควรใหด้ ำรงต ำแหน่งรัฐมนตรีมำกท่ีสุด พบวำ่ อนัดบั 1 ร้อยละ 52.39 ระบุวำ่เป็น บุคคล
ท่ีมีข่ำวหรือภำพลกัษณ์ในอดีตไม่โปร่งใส ไม่ซ่ือสัตย ์รองลงมำ อนัดบั 2 ร้อยละ 39.89 ระบุวำ่เป็น บุคคลท่ีไม่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสม
กบัต ำแหน่งรัฐมนตรีท่ีไดรั้บ อนัดบั 3 ร้อยละ 27.31 ระบุวำ่เป็น บุคคลท่ีอำจมีผลประโยชน์ทบัซอ้น (เช่น คนท่ีมีธุรกิจหรือมีคนในครอบครัว 
ญำติพี่น้อง ท ำธุรกิจเก่ียวพันกับกระทรวงท่ีจะเข้ำไปดูแล) อันดับ 4 ร้อยละ 24.92 ระบุว่ำเป็น บุคคลท่ีมีช่ือเสียงว่ำเป็นเจ้ำพ่อ มำเฟีย                        
ผูมี้อิทธิพล อนัดับ 5 ร้อยละ 16.72 ระบุว่ำเป็น บุคคลท่ีมีช่ือเสียงว่ำสนใจแต่ผลประโยชน์ของจงัหวดัของตนเองมำกกว่ำของทั้ งประเทศ 
อนัดบั 6 ร้อยละ 13.38 ระบุวำ่เป็น บุคคลท่ีเคยเป็นรัฐมนตรีมำก่อนแต่ไม่มีผลงำนอะไรเลย อนัดบั 7 ร้อยละ 5.65 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/           
ไม่สนใจ อนัดบั 8 ร้อยละ 3.74 ระบุวำ่เป็น บุคคลท่ีมีปัญหำสุขภำพ และอนัดบั 9 ร้อยละ 0.24 ระบุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ บุคคลท่ีหม่ิน/โจมตีสถำบนั 
และบุคคลท่ีเขำ้ขำ้งพวกพอ้งตนเองมำกกวำ่ส่วนรวม 
 เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบวำ่ ตวัอยำ่งร้อยละ 8.68 มีภูมิล ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 25.88 มีภูมิล ำเนำอยูป่ริมณฑล
และภำคกลำง ร้อยละ 17.99 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 33.84 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.61 มีภูมิล ำเนำอยู่
ภำคใต ้ตวัอยำ่งร้อยละ 51.75 เป็นเพศชำย และร้อยละ 48.25 เป็นเพศหญิง  

ตวัอยำ่งร้อยละ 6.29 มีอำย ุ18 – 25 ปี ร้อยละ 16.40 มีอำย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 21.58 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 34.39 มีอำย ุ46 – 59 ปี 
และร้อยละ 21.34 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป ตวัอยำ่งร้อยละ 95.06 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 2.87 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.96 นบัถือศำสนำ
คริสต ์และอ่ืน ๆ และร้อยละ 1.11 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่งร้อยละ 21.74 สถำนภำพโสด ร้อยละ 74.20 สมรสแลว้ ร้อยละ 2.87 หมำ้ย หยำ่ร้ำง 
แยกกนัอยู ่และร้อยละ 1.19 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถอื 081-667-7766 

วนัอาทิตย์ท่ี 16 มิถนุายน 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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ตวัอยำ่งร้อยละ 30.73 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 29.14 จบกำรศึกษำมธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 8.28              
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 25.40 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 4.86 จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำ และร้อยละ 1.59 ไม่ระบุกำรศึกษำ   

ตัวอย่ำงร้อยละ 9.56 ประกอบอำชีพข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 13.85 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน                        
ร้อยละ 22.13 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 21.74 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 12.74 ประกอบอำชีพรับจำ้ง
ทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 15.76 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 2.55 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 1.67 ไม่ระบุอำชีพ   

ตวัอย่ำงร้อยละ 14.09 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 27.23 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 26.75 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 11.23 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 5.34 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 บำท 
ร้อยละ 7.48 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 7.88 ไม่ระบุรำยได ้

 
1.  ท่านคดิว่า รัฐมนตรีกระทรวงใดในรัฐบาลชุดใหม่ของ พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา ส าคญัมากทีสุ่ด 3 อนัดบัแรก 

อนัดบั ความคดิเห็นของประชาชนต่อต าแหน่งรัฐมนตรีทีส่ าคญัมากทีสุ่ดในรัฐบาลชุดใหม่ 
ของ พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา ร้อยละ 

1 รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 41.16 
2 รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงศึกษำธิกำร 19.82 
3 รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงพำณิชย ์ 17.68 
4 รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงกลำโหม 16.88 
5 ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 15.53 
6 รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงกำรคลงั 14.17 
7 รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงมหำดไทย 13.69 
8 รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงคมนำคม 11.70 
9 รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงสำธำรณสุข 9.79 
10 รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงแรงงำน 6.61 
11 รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงยติุธรรม 6.13 
12 รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม 3.34 
13 รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ 2.79 
13 รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย ์ 2.79 
14 รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงอุตสำหกรรม 1.67 
15 รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงพลงังำน 1.43 
16 รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ 1.35 
17 รัฐมนตรีประจ ำส ำนกันำยกรัฐมนตรี 0.56 
18 รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วทิยำศำสตร์ วจิยัและนวตักรรม 0.48 
19 รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 0.40 
20 รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงวฒันธรรม 0.32 

 
2. ท่านคดิว่าลกัษณะของบุคคลประเภทใด ไม่ควร ให้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีมากทีสุ่ด 3 อนัดบัแรก 

อนัดบั ลกัษณะของบุคคลทีไ่ม่ควรให้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีมากทีสุ่ด ร้อยละ 
1 บุคคลท่ีมีข่ำวหรือภำพลกัษณ์ในอดีตไม่โปร่งใส ไม่ซ่ือสตัย ์ 52.39 
2 บุคคลท่ีไม่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมกบัต ำแหน่งรัฐมนตรีท่ีไดรั้บ 39.89 
3 บุคคลท่ีอำจมีผลประโยชน์ทบัซอ้น (เช่น คนท่ีมีธุรกิจหรือมีคนในครอบครัว ญำติพ่ีนอ้ง  

ท ำธุรกิจเก่ียวพนักบักระทรวงท่ีจะเขำ้ไปดูแล) 
27.31 

4 บุคคลท่ีมีช่ือเสียงวำ่เป็นเจำ้พอ่ มำเฟีย ผูมี้อิทธิพล 24.92 
5 บุคคลท่ีมีช่ือเสียงวำ่สนใจแต่ผลประโยชนข์องจงัหวดัของตนเองมำกกวำ่ของทั้งประเทศ 16.72 
6 บุคคลท่ีเคยเป็นรัฐมนตรีมำก่อนแต่ไม่มีผลงำนอะไรเลย 13.38 
7 ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 5.65 
8 บุคคลท่ีมีปัญหำสุขภำพ 3.74 
9 อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ บุคคลท่ีหม่ิน/โจมตีสถำบนั และบุคคลท่ีเขำ้ขำ้งพวกพอ้งตนเองมำกกวำ่ส่วนรวม 0.24 

 
 
 



3 
 

ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 
 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค 
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 109 8.68 
ปริมณฑลและภำคกลำง 325 25.88 
ภำคเหนือ 226 17.99 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 425 33.84 
ภำคใต ้ 171 13.61 

รวม 1,256 100.00 
 

ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชำย 650 51.75 
หญิง 606 48.25 
เพศทำงเลือก – – 

รวม 1,256 100.00 
 

ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

18 – 25 ปี 79 6.29 
26 – 35 ปี 206 16.40 
36 – 45 ปี 271 21.58 
46 – 59 ปี 432 34.39 
60 ปี ข้ึนไป 268 21.34 
ไม่ระบุ – – 

รวม 1,256 100.00 
 

ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา    
ศาสนา จ านวน ร้อยละ 

พทุธ 1,194 95.06 
อิสลำม 36 2.87 
คริสต ์และอ่ืน ๆ 12 0.96 
ไม่ระบุ 14 1.11 

รวม 1,256 100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 273 21.74 
สมรส 932 74.20 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 36 2.87 
ไม่ระบุ 15 1.19 

รวม 1,256 100.00 
 
 

 
 



4 
 

ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 
 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำ/ต ่ำกวำ่ 386 30.73 
มธัยมศึกษำ/เทียบเท่ำ 366 29.14 
อนุปริญญำ/เทียบเท่ำ 104 8.28 
ปริญญำตรี/เทียบเท่ำ 319 25.40 
สูงกวำ่ปริญญำตรี/เทียบเท่ำ 61 4.86 
ไม่ระบุ 20 1.59 

รวม 1,256 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 120 9.56 
พนกังำนเอกชน 174 13.85 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 278 22.13 
เกษตรกร/ประมง 273 21.74 
รับจำ้งทัว่ไป 160 12.74 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 198 15.76 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 32 2.55 
องคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร – – 
ไม่ระบุ 21 1.67 

รวม 1,256 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 177 14.09 
ไม่เกิน 10,000 342 27.23 
10,001 – 20,000 336 26.75 
20,001 – 30,000 141 11.23 
30,001 – 40,000 67 5.34 
40,001 ข้ึนไป 94 7.48 
ไม่ระบุ 99 7.88 

รวม 1,256 100.00 
 
 


