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“ผลงานที่ประทับใจและไม่ประทับใจ ในรอบปีที่ผ่านมา 
ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา” 

         เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน เร่ือง 

“ผลงานทีป่ระทบัใจและไม่ประทบัใจในรอบปีทีผ่่านมาของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” ท ำกำรส ำรวจระหวำ่งวนัท่ี 13 – 14 ธนัวำคม 
2560 โดยสอบถำมควำมคิดเห็นจำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปี ข้ึนไปทัว่ประเทศ กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และอำชีพ รวมทั้งส้ิน   
จ ำนวน 1,250 หน่วยตวัอย่ำง เก่ียวกบัผลงำนท่ีประทบัใจและไม่ประทบัใจในรอบปีท่ีผ่ำนมำของรัฐบำลพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชำ กำร
ส ำรวจใชก้ำรสุ่มตวัอยำ่ง ดว้ยควำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอยำ่งหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” ดว้ยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ 
(Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้นในแต่ละภูมิภำค สุ่มตวัอยำ่งดว้ยวิธีแบบอยำ่งง่ำย (Simple Random Sampling)  
เก็บขอ้มูลดว้ยวธีิกำรสมัภำษณ์ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95.0 และมีค่ำควำมคลำดเคล่ือนมำตรฐำน (Standard Error: S.E.) 
ไม่เกิน ร้อยละ 1.4  

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมประทบัใจในกำรท ำงำนของพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชำ ในฐำนะนำยกรัฐมนตรีในรอบปีท่ีผ่ำนมำ 
พบวำ่ ประชำชน ร้อยละ 23.68 ระบุวำ่ ประทับใจมาก ร้อยละ 34.56 ระบุวำ่ ค่อนข้างประทับใจ  ร้อยละ 21.60 ระบุวำ่ ยังไม่ค่อยประทับใจ 
ร้อยละ 19.68 ระบุวำ่ ไม่ประทบัใจเลย และร้อยละ 0.48 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

เม่ือถำมถึงความประทับใจต่อผลงำนในดำ้นต่ำง ๆ ในรอบปีท่ีผ่ำนมำของรัฐบำลพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ มำกท่ีสุด 3 อันดับแรก 
พบวำ่ อนัดบั 1 ร้อยละ 75.68 ระบุวำ่ กำรใหเ้งินอุดหนุนเด็กแรกเกิด อนัดบั 2 ร้อยละ 64.80 ระบุวำ่เป็น กำรทวงคืนผืนป่ำและกำรแกไ้ขปัญหำ
ท่ีดินท ำกิน และอนัดบั 3 ร้อยละ 62.56 ระบุวำ่เป็น กำรจดัระเบียบสงัคม เช่น กำรจดัระเบียบหำบเร่แผงลอยบนพ้ืนท่ีทำงเทำ้ กำรจดัระเบียบรถ
ตูส้ำธำรณะ วนิจกัรยำนยนตรั์บจำ้ง กำรจดัระเบียบชำยหำด ตรวจสอบกำรบุกรุกพ้ืนท่ีสำธำรณะ  

ส ำหรับผลงำนท่ีไม่ประทับใจ 3 อันดับแรก ไดแ้ก่ อนัดบั 1 ร้อยละ 58.16 ระบุวำ่ กำรแกไ้ขปัญหำดำ้นเศรษฐกิจภำพรวมของประเทศ   
ปัญหำปำกทอ้งของประชำชน อนัดบั 2 ร้อยละ 47.76 ระบุวำ่เป็น กำรปฏิรูปกำรเมืองและกำรเลือกตั้ง และอนัดบั 3 ร้อยละ 47.28 ระบุวำ่เป็น           
กำรแกไ้ขปัญหำจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้ 

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบวำ่ ตวัอยำ่งร้อยละ 8.24 มีภูมิล ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 25.84 มีภูมิล ำเนำอยูป่ริมณฑลและ
ภำคกลำง ร้อยละ 18.64 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 32.88 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.40 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้ 
ตวัอยำ่งร้อยละ 53.44 เป็นเพศชำย ร้อยละ 46.56 เป็นเพศหญิง ตวัอยำ่ง ร้อยละ 6.24 มีอำย ุ18 – 25 ปี ตวัอยำ่งร้อยละ 15.60 มีอำย ุ26 – 35 ปี 
ร้อยละ 22.56 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 33.76 มีอำย ุ46 –59 ปี ร้อยละ 19.76 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป และร้อยละ 2.08 ไม่ระบุอำย ุ  

ตวัอยำ่งร้อยละ 90.96 นบัถือศำสนำพทุธ ตวัอยำ่งร้อยละ 4.16 นบัถือศำสนำอิสลำม ตวัอยำ่งร้อยละ 1.12 นบัถือศำสนำคริสต/์ฮินดู/ซิกข/์
ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ และร้อยละ 3.76 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่งร้อยละ 21.60 ระบุวำ่สถำนภำพโสด ร้อยละ 67.60 สมรสแลว้ ร้อยละ 6.56 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่และร้อยละ 4.24 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส 

ตัวอย่ำงร้อยละ 30.40 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 26.16 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 6.88             
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 26.72 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5.12 จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำ และร้อยละ 4.72 ไม่ระบุกำรศึกษำ ตวัอยำ่งร้อยละ 10.72 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 12.56 
ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 20.48 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 18.08 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 
15.04 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 16.00 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 1.84 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ 
ร้อยละ 0.16  เป็นพนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร และร้อยละ 5.12 ไม่ระบุอำชีพ  

ตวัอยำ่งร้อยละ 12.08 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 25.04 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 21.20  มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 –  
20,000 บำท ร้อยละ 11.60 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 5.60 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 10.08     
มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมำกกวำ่ 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 14.40 ไม่ระบุรำยได ้

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐัฐา วินิจนัยภาค 

ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 
โทรศัพท์ มือถือ 081-648-8699 

 
วนัอาทิตย์ท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 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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1. ท่านประทบัใจการท างานในรอบปีทีผ่่านมาของพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรีระดบัใด 

ความประทบัใจการท างานในรอบปีทีผ่่านมำของพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี  ร้อยละ 
ประทบัใจมำก 23.68 
ค่อนขำ้งประทบัใจ 34.56 
ยงัไม่ค่อยประทบัใจ 21.60 
ไม่ประทบัใจเลย 19.68 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 0.48 

รวม 100.00  
 

2. ผลงานในรอบปีทีผ่่านมาของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา ทีท่่านประทบัใจหรือไม่ประทบัใจ   

  
  

 
 
 
 

 

 

ความประทบัใจต่อผลงานในด้านต่าง ๆ ในรอบปีทีผ่่านมา  
ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา  

 

ร้อยละ 
รวม 

ประทบัใจ ไม่ประทบัใจ ไม่ระบุ/
ไม่แน่ใจ 

1. กำรใหเ้งินอุดหนุนเด็กแรกเกิด  75.68 16.80 7.52 100.00 
2. กำรทวงคืนผนืป่ำและกำรแกไ้ขปัญหำท่ีดินท ำกิน 64.80 26.40 8.80 100.00 
3. กำรจดัระเบียบสงัคม เช่น กำรจดัระเบียบหำบเร่แผงลอยบนพ้ืนท่ีทำงเทำ้ กำรจดัระเบียบรถตู ้
สำธำรณะ วนิจกัรยำนยนตรั์บจำ้ง จดัระเบียบชำยหำด ตรวจสอบกำรบุกรุกพ้ืนท่ีสำธำรณะ  

62.56 30.56 6.88 100.00 

4. กำรปรำบปรำมยำเสพติด 59.76 35.60 4.64 100.00 
5. โครงกำรบตัรสวสัดิกำรแห่งรัฐ 59.68 32.72 7.60 100.00 
6. กำรปรับระบบหลกัประกนัสุขภำพใหป้ระชำชน 59.44 32.48 8.08 100.00 
7. กำรแกปั้ญหำอำชญำกรรม 59.28 35.28 5.44 100.00 
8. กำรปรำบปรำมกำรทุจริตคอร์รัปชนั 57.68 35.52 6.80 100.00 
9. กำรบริหำรจดักำรน ้ ำ 53.28 38.24 8.48 100.00 
10. กำรเร่งรัดออกกฎหมำยท่ีจ ำเป็น 52.16 36.32 11.52 100.00 
11. กำรปฏิรูปกำรศึกษำ ลดควำมเหล่ือมล ้ำทำงกำรศึกษำ และยกระดบัมำตรฐำนกำรศึกษำไทย 51.52 37.44 11.04 100.00 
12. นโยบำย " ไทยแลนด ์4.0 " 49.20 33.28 17.52 100.00 
13. กำรพฒันำปรับปรุงโครงสร้ำงและกำรท ำงำนของระบบรำชกำร 48.48 38.24 13.28 100.00 
14. กำรแกไ้ขปัญหำกำรบินพลเรือนระหวำ่งประเทศ หรือ ICAO 46.32 26.40 27.28 100.00 
15. ยทุธศำสตร์ดำ้นกำรต่ำงประเทศ ส่งเสริมกำรคำ้กำรส่งออก 42.80 43.12 14.08 100.00 
16. กำรแกไ้ขปัญหำจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้ 42.16 47.28 10.56 100.00 
17. กำรปฏิรูปกำรเมืองและกำรเลือกตั้ง 39.12 47.76 13.12 100.00 
18. กำรแกไ้ขปัญหำดำ้นเศรษฐกิจภำพรวมของประเทศ ปัญหำปำกทอ้งของประชำชน  35.92 58.16 5.92 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 
ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       

ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 
กรุงเทพฯ  103 8.24 
ปริมณฑลและภำคกลำง  323 25.84 
ภำคเหนือ 233 18.64 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 411 32.88 
ภำคใต ้ 180 14.40 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 668 53.44 
หญิง 582 46.56 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 78 6.24 
26 – 35 ปี  195 15.60 
36 – 45 ปี 282 22.56 
46 – 59 ปี 422 33.76 
60 ปีข้ึนไป 247 19.76 
ไม่ระบุ 26 2.08 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,137 90.96 
อิสลำม 52 4.16 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 14 1.12 
ไม่ระบุ 47 3.76 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 270 21.60 
สมรส 845 67.60 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
 
 

82 6.56 
ไม่ระบุ 53 4.24 

รวม 1,250 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 
ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 380 30.40 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 327 26.16 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 86 6.88 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 334 26.72 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 64 5.12 
ไม่ระบุ 59 4.72 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 134 10.72 
พนกังำนเอกชน 157 12.56 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 256 20.48 
เกษตรกร/ประมง 226 18.08 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 188 15.04 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 200 16.00 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 23 1.84 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 2 0.16 
ไม่ระบุ 64 5.12 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 151 12.08 
ไม่เกิน 10,000 313 25.04 
10,001 – 20,000 265 21.20 
20,001 – 30,000 145 11.60 
30,001 –  40,000 70 5.60 

        40,001 ข้ึนไป 126 10.08 
ไม่ระบุ 180 14.40 

รวม 1,250 100.00 
 

  
 


