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“4 ปี ของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 เน่ืองในการท างานครบรอบ 4 ปี  ของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”           
สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลส ารวจความคิดเห็นของประชาชน เร่ือง “4 ปี ของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์   
จันทร์โอชา” ท าการส ารวจระหว่างวนัท่ี 20 – 23 สิงหาคม 2561 จากประชาชนท่ีมีอายุ 18 ปีข้ึนไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา        
และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้ งส้ิน จ านวน 1,291 หน่วยตวัอย่าง เก่ียวกับความพึงพอใจต่อการท างานของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์   
จนัทร์โอชาและคณะรัฐมนตรี การส ารวจอาศยัการสุ่มตวัอย่างดว้ยความน่าจะเป็น จากบญัชีรายช่ือฐานขอ้มูลตวัอยา่งหลกั (Master Sample)                      
ของ “นิดา้โพล”  ด้วยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตามภูมิภาค จากนั้นในแต่ละภูมิภาคสุ่มตวัอย่างด้วย   
วธีิแบบอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวธีิการสมัภาษณ์ทางโทรศพัท ์โดยก าหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95.0                        

จากการส ารวจ เม่ือถามถึงความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการด ารงต าแหน่งครบ 4 ปี ของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์  
จนัทร์โอชา พบวา่ ประชาชน ร้อยละ 22.15 ระบุวา่ ท างานในต าแหน่งนายกฯ ไดด้ีมาก เพราะ มีการแกไ้ขปรับเปล่ียนระบบการบริหารงาน
ไดดี้ มุ่งหวงัพฒันาประเทศ และพร้อมจะช่วยเหลือประชาชน ขณะท่ีบางส่วนระบุวา่ มีผลงานหลายอยา่งท่ีประสบความส าเร็จและเห็นเป็น
รูปธรรม เช่น บา้นเมืองสงบเรียบร้อยข้ึน ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชนั ร้อยละ 48.96 ระบุว่า ท างานในต าแหน่งนายกฯไดค่้อนข้างด ี
เพราะ มีความชดัเจนในการบริหาร มีนโยบายช่วยเหลือประชาชน เอาจริงเอาจงัและมีความเป็นผูน้ า ขณะท่ีบางส่วนระบุวา่ ท างานดี บริหาร
บ้านเมืองได้ดี ไม่วุ่นวาย สามารถแก้ไขปัญหาความขดัแยง้ลงได้ ร้อยละ 18.28 ระบุว่า ท างานในต าแหน่งนายกฯ ได้ไม่ค่อยดี เพราะ         
การท างานยงัมีจุดบกพร่อง เศรษฐกิจไม่ดี ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ รัฐบาลไม่รับฟังความคิดเห็นของประชาชน และมีการ
ปกป้องพวกพ้อง ร้อยละ 9.53 ระบุว่า ท างานในต าแหน่งนายกฯ ได้ ไม่ดีเลย เพราะ บ้านเมืองยงัไม่มีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม              
การบริหารงานต่าง ๆ ล่าชา้ ไม่สามารถท าตาม Road map ได ้มีการเลือกพวกพอ้ง ไม่มีความเสมอภาค และเศรษฐกิจย  ่าแย ่และร้อยละ 1.08 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ และเม่ือเปรียบเทียบกบัผลการส ารวจในเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 พบวา่ เม่ือรวมสัดส่วนของผูท่ี้ระบุวา่ ท างานไดค้่อนขา้งดี
และดีมาก พบวา่ มีสดัส่วนเพิม่ขึ้น ซ่ึงในขณะท่ีผูท่ี้ระบุวา่ ท างานไดไ้ม่ค่อยดี จนถึงระดบัไม่ดีเลย มีสดัส่วนลดลง   
 เม่ือถามถึงลกัษณะการท างานในรอบ 4 ปี ของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา ในดา้นต่าง ๆ พบวา่  

ดา้นอุดมการณ์ในการท างานของพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา พบวา่ ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 77.46 ระบุวา่ มีอุดมการณ์และ
ความตั้งใจท างานเพ่ือชาติและประชาชน รองลงมา ร้อยละ 18.90 ระบุวา่ ไม่มีอุดมการณ์ คิดแต่จะท างานเพ่ือรักษาอ านาจของตนเองและ 
คสช. เท่านั้น และร้อยละ 3.64 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ และเม่ือเปรียบเทียบกบัผลการส ารวจในเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 พบว่า มีสัดส่วนของผูท่ี้  
ระบุวา่ มีอุดมการณ์เพิม่ขึ้น ซ่ึงในขณะท่ีผูท่ี้ระบุวา่ ไม่มีอุดมการณ์ มีสดัส่วนลดลง 
 ดา้นความกลา้ตดัสินใจของพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา พบวา่ ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 77.61 ระบุวา่ มีความกล้าตัดสินใจ     
ในประเด็นทางการเมืองและการบริหารท่ีส าคัญ  ขณะท่ี ร้อยละ 19.60 ระบุว่า ไม่มีความกล้าตัดสินใจในประเด็นทางการเมืองและ            
การบริหารท่ีส าคญั และร้อยละ 2.79 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ และเม่ือเปรียบเทียบกบัผลการส ารวจในเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 พบวา่ มีสัดส่วนของ  
ผูท่ี้ระบุวา่ มีความกลา้ตดัสินใจเพิม่ขึ้น ซ่ึงในขณะท่ีผูท่ี้ระบุวา่ ไม่มีความกลา้ตดัสินใจ มีสดัส่วนลดลง 
  ดา้นบุคลิกภาพผูน้ าของพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา พบวา่ ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 74.52 ระบุวา่ มีบุคลิกภาพผู้น าแบบทหาร 
รองลงมา ร้อยละ  15.10 ระบุว่า มี บุคลิกภาพ ผู้น าแบบประชาธิปไตย  ร้อยละ 8.29 ระบุว่า มีบุคลิกภาพ ผู้น าแบบก ้ากึ่ง  ทั้ งผู ้น า                   
แบบประชาธิปไตยและผูน้ าแบบทหาร และร้อยละ 2.09 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ และเม่ือเปรียบเทียบกบัผลการส ารวจในเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 
พบว่า มีสัดส่วนของผูท่ี้ระบุว่า มีบุคลิกภาพผูน้ าแบบทหารมีสัดส่วนลดลง ซ่ึงในขณะท่ีผูท่ี้ระบุวา่ มีบุคลิกภาพผูน้ าแบบประชาธิปไตย   
และมีบุคลิกภาพผูน้ าแบบก ้าก่ึง ทั้งผูน้ าแบบประชาธิปไตยและผูน้ าแบบทหาร มีสดัส่วนเพิม่ขึ้น    
  ดา้นประสิทธิภาพในการท างานแกไ้ขปัญหาของประเทศของพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 
67.93 ระบุวา่ มีประสิทธิภาพในการท างานแกไ้ขปัญหาของประเทศ ขณะท่ี ร้อยละ 29.13 ระบุวา่  ไม่มีประสิทธิภาพในการท างานแกไ้ข
ปัญหาของประเทศ และร้อยละ 2.94 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ และเม่ือเปรียบเทียบกบัผลการส ารวจในเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 พบวา่ มีสัดส่วนของ  
ผูท่ี้ระบุวา่ มีประสิทธิภาพในการท างานเพิม่ขึ้น ขณะท่ีสดัส่วนของผูท่ี้ระบุวา่ ไม่มีประสิทธิภาพในการท างาน มีสดัส่วนลดลง 

ดา้นความโปร่งใส ตรวจสอบไดใ้นการท างานของพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา พบวา่ ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 60.19 ระบุวา่ 
การท างานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ขณะท่ี ร้อยละ 29.28 ระบุว่า การท างานไม่มีความโปร่งใส ตรวจสอบไม่ได้ และร้อยละ 10.53       
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ และเม่ือเปรียบเทียบกบัผลการส ารวจในเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 พบวา่ มีสัดส่วนของผูท่ี้ระบุวา่ การท างานมีความโปร่งใส 
ตรวจสอบไดเ้พิม่ขึ้น ขณะท่ีสดัส่วนของผูท่ี้ระบุวา่ การท างานไม่มีความโปร่งใส ตรวจสอบไม่ได ้มีสดัส่วนลดลง 

 

วนัอาทิตย์ท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2561   
 ศูนยส์ ารวจความคิดเห็น “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  จ านวน 4 หนา้ (รวมหนา้น้ี) 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพงศ์  นพเกตุ 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถอื 086-371-0735 
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ดา้นขอ้เสนอแนะท่ีอยากให้ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา ปรับปรุงการบริหารราชการแผ่นดิน พบวา่ ประชาชน

ส่วนใหญ่ ร้อยละ 36.48 ระบุวา่เป็นเร่ือง เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ปัญหาปากทอ้ง ความเป็นอยู ่หน้ีสินของประชาชน และราคาพืชผล
ทางการเกษตร รองลงมา ร้อยละ 16.20 ระบุว่าเป็นเร่ือง การท างานของภาครัฐ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้มีธรรมาภิบาลและมีกลไก
ป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชนั และการใชอ้ านาจโดยมิชอบ ร้อยละ 9.91 ระบุวา่เป็นเร่ือง การให้บริการของภาครัฐ ตอ้งสะดวก รวดเร็ว และ
ตอบโจทยชี์วติประชาชน ร้อยละ 4.03 ระบุวา่เป็นเร่ือง การปลดล็อคทางการเมือง จดัใหมี้การเลือกตั้งโดยเร็ว ร้อยละ 3.10 ระบุวา่เป็นเร่ือง 
ระบบบริหารงานบุคคลท่ีสามารถดึงดูด สร้างและรักษาคนดีคนเก่งไวใ้นภาครัฐได ้ร้อยละ 2.71 ระบุวา่เป็นเร่ือง โครงสร้างภาครัฐกะทดัรัด 
ปรับตวัไดเ้ร็วและระบบงานมีผลสัมฤทธ์ิสูง ร้อยละ 2.09 ระบุวา่เป็นเร่ือง ระบบขอ้มูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทนัสมยั และเช่ือมโยงกนั กา้วสู่
รัฐบาลดิจิทลั ร้อยละ 1.55 ระบุวา่เป็นเร่ือง ก าลงัคนภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมและมีสมรรถนะสูง พร้อมขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาติ ร้อยละ 
5.34 ระบุอ่ืน ๆ ได้แก่ การคมนาคม การส่งเสริมการท่องเท่ียวของไทย ความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ การบังคบัใช้กฎหมาย    
การปฎิรูปองคก์รต ารวจและองคก์รส่วนทอ้งถ่ิน ขณะท่ีบางส่วนระบุวา่ การพฒันาความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศ และร้อยละ 18.59 ไม่ระบุ/
ไม่แน่ใจ      
 ทา้ยท่ีสุดเม่ือถามถึงความประทับใจในการท างานของคณะรัฐมนตรี รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา 5 อนัดบัแรก พบว่า 
อนัดบั 1 ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 49.88 ระบุวา่ ประทบัใจในการท างานของ นายสมคิด  จาตุศรีพิทกัษ์ รองนายกรัฐมนตรี รองลงมา 
อนัดบั 2 ร้อยละ 48.80 ระบุว่าเป็น นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี อนัดับ 3 ร้อยละ 48.49 ระบุว่าเป็น นายวีระศักด์ิ  โควสุรัตน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา อันดับ 4 ร้อยละ 47.02 ระบุว่าเป็น  พลเอก อนุพงษ์   เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย และร้อยละ 46.09 ระบุวา่เป็น พลต ารวจเอก อดุลย ์ แสงสิงแกว้ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน 
 เม่ือพิจารณาลกัษณะทัว่ไปของตวัอยา่ง พบวา่ ตวัอยา่งร้อยละ 8.44 มีภูมิล าเนาอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 27.58 มีภูมิล าเนาอยูป่ริมณฑล
และภาคกลาง ร้อยละ 17.82 มีภูมิล าเนาอยูภ่าคเหนือ ร้อยละ 32.14 มีภูมิล าเนาอยูภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.02 มีภูมิล าเนาอยู่
ภาคใต ้ตวัอย่างร้อยละ 52.28 เป็นเพศชาย ร้อยละ 47.64 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 0.08 เป็นเพศทางเลือก ตัวอย่างร้อยละ 5.65 มีอาย ุ         
18 – 25 ปี ร้อยละ 14.49 มีอายุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 21.15 มีอายุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 35.24 มีอายุ 46 – 59 ปี ร้อยละ 22.77 มีอายุ 60 ปีข้ึนไป   
และร้อยละ 0.70 ไม่ระบุอาย ุตวัอยา่งร้อยละ 93.02 ระบุวา่ นบัถือศาสนาพทุธ ร้อยละ 4.03 ระบุวา่ นบัถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 1.01 ระบุวา่ 
นบัถือศาสนาคริสตแ์ละอ่ืน ๆ และร้อยละ 1.94 ไม่ระบุศาสนา ตวัอยา่งร้อยละ 19.13 ระบุวา่สถานภาพโสด ร้อยละ 75.06 สมรสแลว้ ร้อยละ 
3.72 หมา้ย หย่าร้าง แยกกนัอยู ่และร้อยละ 2.09 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส ตวัอยา่งร้อยละ 32.15 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต ่ากว่า 
ร้อยละ 27.19 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 8.37 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 24.63 จบการศึกษา  
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 5.19 จบการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 2.47 ไม่ระบุการศึกษา  

ตวัอยา่งร้อยละ 11.85 ประกอบอาชีพขา้ราชการ/ลูกจา้ง/พนกังานรัฐวสิาหกิจ ร้อยละ 12.16 ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน ร้อยละ 
20.37 ประกอบอาชีพเจา้ของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 19.52 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 13.71 ประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป/
ผูใ้ช้แรงงาน ร้อยละ 18.05 เป็นพ่อบ้าน/แม่บา้น/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 1.94 เป็นนักเรียน/นักศึกษา และร้อยละ 2.40 ไม่ระบุอาชีพ 
ตวัอย่างร้อยละ 13.09 ไม่มีรายได ้ร้อยละ 28.50 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 21.22 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 
20,000 บาท ร้อยละ 11.08 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 6.51 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท ร้อยละ 
7.75 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บาทข้ึนไป และร้อยละ 11.85 ไม่ระบุรายได ้ 

 
1. ท่านมคีวามคดิเห็นอย่างไรกบัการด ารงต าแหน่งครบ  4  ปี ของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา 

ความคดิเห็นของประชาชนทีม่ต่ีอการด ารงต าแหน่งของนายกรัฐมนตรี  
พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา 

ร้อยละ 
(ส.ค. 61) (ก.พ. 61) (ส.ค. 60) (ก.พ. 60) 

ท างานในต าแหน่งนายกฯ ไดด้มีาก เพราะ มีการแกไ้ขปรับเปล่ียนระบบการ
บริหารงานไดดี้ มุ่งหวงัพฒันาประเทศ และพร้อมจะช่วยเหลือประชาชน 
ขณะท่ีบางส่วนระบุวา่ มีผลงานหลายอยา่งท่ีประสบความส าเร็จและ    
เห็นเป็นรูปธรรม เช่น บา้นเมืองสงบเรียบร้อยข้ึน ปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชนั 

22.15 20.16 30.16 34.96 

ท างานในต าแหน่งนายกฯ ไดค่้อนข้างด ีเพราะ มีความชดัเจนในการบริหาร     
มีนโยบายช่วยเหลือประชาชน เอาจริงเอาจงัและมีความเป็นผูน้ า ขณะท่ี
บางส่วนระบุวา่ ท างานดี บริหารบา้นเมืองไดดี้ ไม่วุน่วาย สามารถแกไ้ข
ปัญหาความขดัแยง้ลงได ้

48.96 48.16 48.72 48.32 

ท างานในต าแหน่งนายกฯ ไดไ้ม่ค่อยด ีเพราะ การท างานยงัมีจุดบกพร่อง  
เศรษฐกิจไม่ดี ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจได ้รัฐบาลไม่รับฟัง   
ความคิดเห็นของประชาชน และมีการปกป้องพวกพอ้ง 

18.28 19.68 12.16 7.60 

ท างานในต าแหน่งนายกฯ ไดไ้ม่ดเีลย เพราะ บา้นเมืองยงัไม่มีการเปล่ียนแปลง
ไปจากเดิม การบริหารงานต่าง ๆ ล่าชา้ ไม่สามารถท าตาม Road map ได ้ 
มีการเลือกพวกพอ้ง ไม่มีความเสมอภาค และเศรษฐกิจย  ่าแย ่

9.53 11.68 5.20 4.00 

ท างานในต าแหน่งนายกฯ ไดด้ใีนระดบัปานกลาง - - 1.76 4.32 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ  1.08 0.32 2.00 0.80 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 
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2. ท่านมคีวามคดิเห็นอย่างไรกบัลกัษณะการท างานในรอบ 4 ปี ของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา 

2.1 พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา มอีุดมการณ์ในการท างานอย่างไร ? 
ความคดิเห็นของประชาชนทีม่ต่ีอการมอีุดมการณ์ในการท างาน 

ของพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา 
ร้อยละ 

(ส.ค. 61) (ก.พ. 61) (ส.ค. 60) (ก.พ. 60) 
มอีุดมการณ์และความตั้งใจท างานเพ่ือชาติและประชาชน 77.46 71.60 81.28 82.40 
ไม่มอีุดมการณ์ คิดแตจ่ะท างานเพ่ือรักษาอ านาจของตนเองและ คสช. เท่านั้น 18.90 24.24 12.64 12.16 
บางเร่ืองก็มีอุดมการณ์ แต่ในบางคร้ังก็ไม่มีอุดมการณ์ - - 0.16 0.48 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 3.64 4.16 5.92 4.96 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 
 

2.2 ความกล้าตดัสินใจของพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชาเป็นอย่างไร ? 

ความคดิเห็นของประชาชนทีม่ต่ีอความกล้าตดัสินใจ 
ของพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา 

ร้อยละ 
(ส.ค. 61) (ก.พ. 61) (ส.ค. 60) (ก.พ. 60) 

มคีวามกล้าตดัสินใจในประเด็นทางการเมืองและการบริหารท่ีส าคญั 77.61 68.56 82.32 84.48 
ไม่มคีวามกล้าตดัสินใจในประเดน็ทางการเมืองและการบริหารท่ีส าคญั 19.60 25.68 10.56 10.08 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ บางประเด็นมีความกลา้ตดัสินใจ และบางประเด็นก็ยงัไม่มี 
           ความกลา้ตดัสินใจ 

- - 0.16 0.32 

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 2.79 5.76 6.96 5.12 
รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 

 
2.3 พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา มบุีคลกิภาพผู้น าแบบใด 

ความคดิเห็นของประชาชนทีม่ต่ีอบุคลกิภาพผู้น า 
ของพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา 

ร้อยละ 
(ส.ค. 61) (ก.พ. 61) (ส.ค. 60) (ก.พ. 60) 

มีบุคลิกภาพผู้น าแบบทหาร 74.52 76.56 65.84 65.44 
มีบุคลิกภาพผู้น าแบบประชาธิปไตย 15.10 14.80 17.12 16.96 
มีบุคลิกภาพผู้น าแบบก า้กึง่ ทั้งผูน้ าแบบประชาธิปไตย และผูน้ าแบบทหาร 8.29 5.04 12.56 14.56 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 2.09 3.60 4.48 3.04 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 
 

2.4 พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา มปีระสิทธิภาพในการท างานแก้ไขปัญหาของประเทศหรือไม่ ? 

ความคดิเห็นของประชาชนทีม่ต่ีอประสิทธิภาพในการท างานแก้ไขปัญหา 
ของประเทศของพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา 

ร้อยละ 
(ส.ค. 61) (ก.พ. 61) (ส.ค. 60) (ก.พ. 60) 

มปีระสิทธิภาพในการท างานแกไ้ขปัญหาของประเทศ 67.93 59.12 73.68 78.88 
ไม่มปีระสิทธิภาพในการท างานแกไ้ขปัญหาของประเทศ 29.13 36.16 18.56 14.48 
บางอยา่งก็มีประสิทธิภาพ บางอยา่งก็ยงัไม่มีประสิทธิภาพในการท างาน - - 0.48 0.48 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 2.94 4.72 7.28 6.16 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 
 

2.5 การท างานของพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา มคีวามโปร่งใส ตรวจสอบได้หรือไม่ ? 

ความคดิเห็นของประชาชนทีม่ต่ีอความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการท างาน 
ของพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา 

ร้อยละ 
(ส.ค. 61) (ก.พ. 61) (ส.ค. 60) (ก.พ. 60) 

การท างานมคีวามโปร่งใส ตรวจสอบได้ 60.19 55.28 64.56 67.36 
การท างานไม่มคีวามโปร่งใส ตรวจสอบไม่ได้ 29.28 32.40 16.32 16.96 
การท างานบางอยา่งมีความโปร่งใส แต่ไม่สามารถตรวจสอบได ้ - - 0.40 0.40 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 10.53 12.32 18.72 15.28 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 
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2.6 ท่านมข้ีอเสนอแนะให้ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา ปรับปรุงการบริหารราชการแผ่นดนิ เร่ืองใดมากทีสุ่ด 

ข้อเสนอแนะทีอ่ยากให้ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา ปรับปรุงการบริหารราชการแผ่นดนิ ร้อยละ 
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ปัญหาปากทอ้ง ความเป็นอยู ่หน้ีสินของประชาชน และราคาพืชผลทางการเกษตร  36.48 
การท างานของภาครัฐ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้มีธรรมาภิบาลและมีกลไกป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชนั และการใชอ้ านาจ

โดยมิชอบ 
16.20 

การใหบ้ริการของภาครัฐ ตอ้งสะดวก รวดเร็ว และตอบโจทยชี์วติประชาชน 9.91 
การปลดลอ็คทางการเมือง จดัใหมี้การเลือกตั้งโดยเร็ว 4.03 
ระบบบริหารงานบุคคลท่ีสามารถดึงดูด สร้างและรักษาคนดีคนเก่งไวใ้นภาครัฐได ้ 3.10 
โครงสร้างภาครัฐกะทดัรัด ปรับตวัไดเ้ร็วและระบบงานมีผลสมัฤทธ์ิสูง 2.71 
ระบบขอ้มูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทนัสมยั และเช่ือมโยงกนั กา้วสู่รัฐบาลดิจิทลั 2.09 
ก าลงัคนภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมและมีสมรรถนะสูง พร้อมขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาติ 1.55 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ การคมนาคม การส่งเสริมการท่องเท่ียวของไทย ความสามคัคีปรองดองของคนในชาติ การบงัคบัใชก้ฎหมาย  

การปฎิรูปองคก์รต ารวจและองคก์รส่วนทอ้งถ่ิน ขณะท่ีบางส่วนระบุวา่ การพฒันาความสมัพนัธ์กบัต่างประเทศ     
5.34 

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 18.59 
รวม 100.00 
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3. ท่านมคีวามประทบัใจในการท างานของคณะรัฐมนตรี รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา เพยีงใด 

ที่ รายช่ือ ต าแหน่ง 

ความประทับใจของประชาชนต่อการท างาน
คณะรัฐมนตรีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  

(ส.ค. 61) รวม 

ประทับใจ ไม่ประทับใจ ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 
/ไม่มีความเห็น 

1. พลเอก ประวิตร  วงษสุ์วรรณ รองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม  

31.22 52.52 16.26 100.00 

2. นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 48.80 32.22 18.98 100.00 
3. พลอากาศเอก ประจิน  จัน่ตอง รองนายกรัฐมนตรี 

และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงยติุธรรม 
45.47 30.29 24.24 100.00 

4. พลเอก ฉตัรชยั สาริกลัป์ยะ รองนายกรัฐมนตรี  42.37 30.36 27.27 100.00 
5. นายสมคิด  จาตุศรีพิทกัษ ์  รองนายกรัฐมนตรี 49.88 28.66 21.46 100.00 
6. นายสุวพนัธ์ุ ตนัยวุรรธนะ รัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรี 38.34 29.74 31.92 100.00 
7. นายกอบศกัด์ิ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรี 37.72 30.44 31.84 100.00 
8. พลเอก ชยัชาญ ชา้งมงคล รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงกลาโหม 37.96 32.38 29.66 100.00 
9. นายอภิศกัด์ิ  ตนัติวรวงศ ์ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 37.57 33.08 29.35 100.00 
10. นายวิสุทธ์ิ  ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงการคลงั 36.72 33.00 30.28 100.00 
11. นายดอน  ปรมตัถวิ์นยั รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศ 43.76 28.89 27.35 100.00 
12. นายวีระศกัด์ิ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการท่องเท่ียวและ

กีฬา 
48.49 27.03 24.48 100.00 

13. พลเอก อนนัตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการพฒันาสงัคม 
และความมัน่คงของมนุษย ์

41.98 29.98 28.04 100.00 

14. นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 39.04 35.79 25.17 100.00 
15. นายลกัษณ์ วจนานวชั รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ 
37.65 36.10 26.25 100.00 

16. นายวิวฒัน์ ศลัยก าธร รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

37.80 35.86 26.34 100.00 

17. นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม 42.53 30.67 26.80 100.00 
18. ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงคมนาคม 41.75 30.60 27.65 100.00 
19. พลเอก สุรศกัด์ิ  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้ม 
43.07 29.05 27.88 100.00 

20. นายพิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจ 
และสงัคม 

37.88 31.22 30.90 100.00 

21. นายศิริ จิระพงษพ์นัธ์ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพลงังาน 38.73 31.53 29.74 100.00 
22. นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ ์ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย ์ 37.57 34.00 28.43 100.00 
23. นางสาวชุติมา บุณยประภศัร รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงพาณิชย ์ 37.03 33.93 29.04 100.00 
24. พลเอก อนุพงษ ์ เผา่จินดา รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 47.02 29.82 23.16 100.00 
25. นายสุธี  มากบุญ รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงมหาดไทย 42.29 29.43 28.28 100.00 
26. พลต ารวจเอก อดุลย ์แสงสิงแกว้ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน 46.09 29.59 24.32 100.00 
27. นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงวฒันธรรม 44.85 27.58 27.57 100.00 
28. นายสุวิทย ์เมษินทรีย ์ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลย ี
41.75 27.89 30.36 100.00 

29. นายแพทยธี์ระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 42.37 31.91 25.72 100.00 
30. พลเอก สุรเชษฐ ์ ชยัวงศ ์ รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 41.67 32.07 26.26 100.00 
31. นายแพทยอุ์ดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 41.98 31.76 26.26 100.00 
32. นายปิยะสกล  สกลสตัยาทร รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข 45.47 27.96 26.57 100.00 
33. นายอุตตม  สาวนายน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงอุตสาหกรรม 39.19 29.98 30.83 100.00 
34. ผศ.สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงอุตสาหกรรม 39.27 29.74 30.99 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค 
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  109 8.44 
ปริมณฑลและภาคกลาง  356 27.58 
ภาคเหนือ 230 17.82 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 415 32.14 
ภาคใต ้ 181 14.02 

รวม 1,291 100.00 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 675 52.28 
หญิง 615 47.64 
เพศทางเลือก 1 0.08 

รวม 1,291 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 73 5.65 
26 – 35 ปี  187 14.49 
36 – 45  ปี 273 21.15 
46 – 59  ปี 455 35.24 
60 ปีข้ึนไป 294 22.77 
ไม่ระบุ 9 0.70 

รวม 1,291 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,201 93.02 
อิสลาม 52 4.03 
คริสต ์และอ่ืน ๆ 13 1.01 
ไม่ระบุ 25 1.94 

รวม 1,291 100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 247 19.13 
สมรส 969 75.06 
หมา้ย หยา่ร้าง แยกกนัอยู ่
 
 
 

48 3.72 
ไม่ระบุ 27 2.09 

รวม 1,291 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาหรือต ่ากวา่ 415 32.15 
มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า 351 27.19 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 108 8.37 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 318 24.63 
สูงกวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 67 5.19 
ไม่ระบุ 32 2.47 

รวม 1,291 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขา้ราชการ/ลูกจา้ง/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 153 11.85 
พนกังานเอกชน 157 12.16 
เจา้ของธุรกิจ/อาชีพอิสระ 263 20.37 
เกษตรกร/ประมง 252 19.52 
รับจา้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงาน 177 13.71 
พอ่บา้น/แม่บา้น/เกษียณอาย/ุวา่งงาน 233 18.05 
นกัเรียน/นกัศึกษา 25 1.94 
พนกังานองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหาก าไร - - 
ไม่ระบุ 31 2.40 

รวม 1,291 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรายได ้ 169 13.09 
ไม่เกิน 10,000  368 28.50 
10,001 – 20,000 274 21.22 
20,001 – 30,000 143 11.08 
30,001 –  40,000 84 6.51 
40,001 ข้ึนไป 100 7.75 
ไม่ระบุ 153 11.85 

รวม 1,291 100.00 
 
  

 


