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“การปรับ ครม. ประยุทธ์ 5” 
         เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน                   
เร่ือง “การปรับ ครม. ประยุทธ์ 5” ท ำกำรส ำรวจระหวำ่งวนัท่ี 8 – 9 พฤศจิกำยน 2560 จำกประชำชนท่ีมีอำย ุ18 ปี ข้ึนไปทัว่ประเทศ กระจำยทุก
ภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และอำชีพ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,251 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบักำรปรับ ครม. ประยทุธ์ 5 กำรส ำรวจใชก้ำรสุ่มตวัอยำ่งดว้ย
ควำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอยำ่งหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” ดว้ยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling)    
โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้นในแต่ละภูมิภำค สุ่มตวัอย่ำงดว้ยวิธีแบบอย่ำงง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์    
ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95.0 และมีค่ำควำมคลำดเคล่ือนมำตรฐำน (Standard Error: S.E.) ไม่เกิน 1.4     

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกบักำรปรับเปล่ียนคณะรัฐมนตรีในช่วงก่อนกำรเลือกตั้ง ปลำยปี 2561 พบว่ำ 
ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 68.11 ระบุว่ำ เห็นดว้ย เพรำะ คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบนัยงัท ำงำนและแก้ไขปัญหำไดไ้ม่ค่อยมีประสิทธิภำพ 
ประชำชนอยำกเห็นคนใหม่ ๆ ท่ีเหมำะสมกบัต ำแหน่งเขำ้มำท ำงำน มีวิสัยทศัน์หรือนโยบำยใหม่ ๆ มำใช้ในกำรบริหำรประเทศ ท ำให้เกิด       
กำรเปล่ียนแปลงของประเทศไปในทิศทำงท่ีดีข้ึน รองลงมำ ร้อยละ 16.71 ระบุวำ่ ไม่เห็นดว้ย เพรำะ ตอ้งกำรให้เกิดควำมต่อเน่ืองในกำรแกไ้ข 
ปัญหำของประเทศ หำกมีกำรปรับเปล่ียนบ่อยคร้ังจะท ำให้หลำย ๆ นโยบำยหรือโครงกำรต่ำง ๆ ไม่ต่อเน่ือง อำจท ำให้เกิดควำมวุ่นวำย            
และควำมขดัแยง้ในบำ้นเมือง บำงส่วนระบุวำ่ คณะรัฐมนตรีชุดน้ีท ำงำนไดดี้อยูแ่ลว้ และร้อยละ 15.19 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

ด้ำนควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกับกระทรวงท่ีต้องกำรให้มีกำรสลับสับเปล่ียนกำรท ำงำนของคณะรัฐมนตรีมำกท่ีสุด  พบว่ำ  
ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 20.38 ระบุว่ำ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองลงมำ ร้อยละ 16.07 ระบุวำ่ กระทรวงพำณิชย ์ร้อยละ 7.27 ระบุว่ำ 
กระทรวงกำรคลงั ร้อยละ 6.08 ระบุว่ำ กระทรวงศึกษำธิกำร ร้อยละ 5.60 ระบุว่ำ ไม่ตอ้งกำรให้มีกำรปรับเปล่ียนคณะรัฐมนตรี ร้อยละ 5.20     
ระบุว่ำ กระทรวงมหำดไทย ร้อยละ 4.40 ระบุว่ำ กระทรวงแรงงำน ร้อยละ 3.44 ระบุว่ำ กระทรวงกลำโหม ร้อยละ 2.32 ระบุว่ำ นำยกรัฐมนตรี 
ร้อยละ 2.08 ระบุว่ำ กระทรวงคมนำคม ร้อยละ 2.00 ระบุว่ำ กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ร้อยละ 1.84 ระบุวำ่ กระทรวงยุติธรรม    
และกระทรวงสำธำรณสุข ในสดัส่วนท่ีเท่ำกนั ร้อยละ 1.20 ระบุวำ่ ส ำนกันำยกรัฐมนตรี ร้อยละ 0.96 ระบุวำ่ กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำม
มัน่คงของมนุษย ์ร้อยละ 0.08 ระบุว่ำ กระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ ร้อยละ 2.40 ระบุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่  กระทรวงอุตสำหกรรม กระทรวงกำร
ต่ำงประเทศ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงพลงังำน กระทรวงวฒันธรรม กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี      
และขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ตอ้งกำรใหส้ลบัสบัเปล่ียนกำรท ำงำน ของคณะรัฐมนตรีทั้งหมด และร้อยละ 16.87 ระบุวำ่ ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ    

ท้ำยท่ีสุด เม่ือถำมถึงเร่ืองท่ีประชำชนอยำกพฒันำหรือแก้ไขในช่วงก่อนท่ีจะมีกำรเลือกตั้ ง ปลำยปี 2561 พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่             
ร้อยละ 53.28 ระบุวำ่ ดำ้นเศรษฐกิจ รองลงมำ ร้อยละ 31.12 ระบุวำ่ สวสัดิกำรของประชำชน ควำมเป็นอยูข่องประชำชน ร้อยละ 30.24 ระบุวำ่ 
ดำ้นกำรเกษตร ร้อยละ 15.28 ระบุวำ่ ปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชัน ร้อยละ 13.76 ระบุวำ่ ปัญหำยำเสพติดและอำชญำกรรม ร้อยละ 12.08 ระบุว่ำ 
ดำ้นระบบกำรศึกษำ ร้อยละ 8.24 ระบุวำ่ ปัญหำควำมขดัแยง้ในสังคม ร้อยละ 7.68 ระบุวำ่ กำรปฏิรูปประเทศ กำรแกไ้ขกฎหมำย ร้อยละ 3.20 
ระบุว่ำ อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ดำ้นกำรคมนำคม กำรจรำจร กำรท่องเท่ียว ดำ้นสำธำรณสุข กำรแพทย ์ดำ้นศำสนำ และปัญหำควำมไม่สงบในจงัหวดั
ชำยแดนภำคใต ้และร้อยละ 2.64 ระบุวำ่ ไม่มีปัญหำใดท่ีตอ้งแกไ้ข  

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำงร้อยละ 8.07 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 27.34 มีภูมิล ำเนำอยูป่ริมณฑลและ       
ภำคกลำง ร้อยละ 17.43 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 32.21 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 14.95 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคใต ้ 
ตวัอย่ำง ร้อยละ 55.72 เป็นเพศชำย และร้อยละ 44.28 เป็นเพศหญิง ตวัอย่ำงร้อยละ 5.92 มีอำยุไม่เกิน 25 ปี ร้อยละ 15.91 มีอำยุ 26 – 35 ปี        
ร้อยละ 23.10 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 32.61 มีอำย ุ46 – 59 ปี ร้อยละ 19.50 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป และร้อยละ 2.96 ไม่ระบุอำย ุตวัอยำ่ง ร้อยละ 92.65 
นับถือศำสนำพุทธ ตวัอย่ำงร้อยละ 2.64 นับถือศำสนำอิสลำม ตวัอย่ำงร้อยละ 0.72 นับถือศำสนำคริสต์/ฮินดู/ซิกข์/ยิว/ไม่นับถือศำสนำใด ๆ     
และร้อยละ 4.00 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่ง ร้อยละ 22.14 ระบุวำ่ สถำนภำพโสด ร้อยละ 69.86 สมรสแลว้ ร้อยละ 3.92 หมำ้ย หย่ำร้ำง แยกกนัอยู ่
และร้อยละ 4.08 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส ตวัอยำ่ง ร้อยละ 28.46 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ ร้อยละ 27.42 จบกำรศึกษำมธัยมศึกษำ
หรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.35 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 24.62 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 6.55 จบกำรศึกษำ 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 5.60 ไม่ระบุกำรศึกษำ 

ตวัอยำ่งร้อยละ 11.51 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 11.91 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 20.86
ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 18.15 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 14.47 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 
ร้อยละ 15.67 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 2.00 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 0.16 ไม่ระบุอำชีพ  

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐัฐา วินิจนัยภาค 

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

 
วนัอาทิตย์ท่ี 12 พฤศจิกายน 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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ตัวอย่ำงร้อยละ 11.91ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 25.02 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 23.26 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน                
10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 10.95 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 5.52 มีรำยไดเ้ฉล่ีย ต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 8.47 
มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมำกกวำ่ 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 14.87 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากจะมกีารปรับเปลีย่นคณะรัฐมนตรีในช่วงก่อนการเลือกตั้ง  ปลายปี 2561 

ความคดิเห็นของประชาชนเกีย่วกบัการปรับเปลีย่นคณะรัฐมนตรีในช่วงก่อนการเลือกตั้ง ปลายปี 2561 ร้อยละ 
เห็นด้วย เพรำะ คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบนัยงัท ำงำนและแกไ้ขปัญหำไดไ้ม่ค่อยมีประสิทธิภำพ ประชำชนอยำกเห็นคนใหม่ ๆ     

ท่ีเหมำะสมกบัต ำแหน่งเขำ้มำท ำงำน มีวสิยัทศัน์หรือนโยบำยใหม่ ๆ มำใชใ้นกำรบริหำรประเทศ ท ำใหเ้กิดกำร
เปล่ียนแปลงของประเทศไปในทิศทำงท่ีดีข้ึน  

68.11 

ไม่เห็นด้วย เพรำะ ตอ้งกำรใหเ้กิดควำมต่อเน่ืองในกำรแกไ้ขปัญหำของประเทศ หำกมีกำรปรับเปล่ียนบ่อยคร้ังจะท ำให้
หลำย ๆ นโยบำยหรือโครงกำรตำ่ง ๆ ไม่ต่อเน่ือง อำจท ำใหเ้กิดควำมวุน่วำย และควำมขดัแยง้ในบำ้นเมือง  
บำงส่วนระบุวำ่ คณะรัฐมนตรีชุดน้ีท ำงำนไดดี้อยูแ่ลว้  

16.71 

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 15.19 
รวม 100.00 

 
2. หากมกีารปรับเปลีย่นคณะรัฐมนตรีในคร้ังถัดไป ท่านต้องการให้มกีารสลบัสับเปลีย่นการท างานของคณะรัฐมนตรีในกระทรวงใดมากทีสุ่ด 

กระทรวงทีต้่องการให้มกีารสลบัสับเปลีย่นการท างานของคณะรัฐมนตรีมากทีสุ่ด (ก.ค. 2560)         (พ.ย. 2560) 
ร้อยละ          ร้อยละ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18.40 20.38 
กระทรวงพำณิชย ์ 9.04 16.07 
กระทรวงกำรคลงั 5.28 7.27 
กระทรวงศึกษำธิกำร 9.04 6.08 
ไม่ตอ้งกำรใหมี้กำรปรับเปล่ียนคณะรัฐมนตรี 3.04 5.60 
กระทรวงมหำดไทย 6.88 5.20 
กระทรวงแรงงำน 4.32 4.40 
กระทรวงกลำโหม 5.12 3.44 
นำยกรัฐมนตรี – 2.32 
กระทรวงคมนำคม 2.88 2.08 
กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม 0.56 2.00 
กระทรวงยติุธรรม 4.00 1.84 
กระทรวงสำธำรณสุข 2.16 1.84 
ส ำนกันำยกรัฐมนตรี 4.24 1.20 
กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย ์ 1.84 0.96 
กระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ 1.04 0.08 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ กระทรวงอุตสำหกรรม กระทรวงกำรต่ำงประเทศ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ

ส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงพลงังำน กระทรวงวฒันธรรม กระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 
          ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ตอ้งกำรใหมี้กำรสลบัสบัเปล่ียนกำรท ำงำนของคณะรัฐมนตรีทั้งหมด 

2.56 2.40 

ไม่ระบุ / ไม่แน่ใจ 19.60 16.87 
รวม 100.00 100.00 

 
3. ในฐานะประชาชน ท่านอยากพฒันาหรือแก้ไขปัญหาเร่ืองใดบ้าง ในช่วงก่อนทีจ่ะมกีารเลือกตั้ง  ปลายปี 2561 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

เร่ืองทีป่ระชาชนอยากพฒันาหรือแก้ไขในช่วงก่อนทีจ่ะมกีารเลือกตั้ง  ปลายปี 2561 ร้อยละ 
ดำ้นเศรษฐกิจ 53.28 
สวสัดิกำรของประชำชน ควำมเป็นอยูข่องประชำชน 31.12 
ดำ้นกำรเกษตร 30.24 
ปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชนั 15.28 
ปัญหำยำเสพติดและอำชญำกรรม 13.76 
ดำ้นระบบกำรศึกษำ 12.08 
ปัญหำควำมขดัแยง้ในสงัคม 8.24 
กำรปฏิรูปประเทศ กำรแกไ้ขกฎหมำย 7.68 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ดำ้นกำรคมนำคม กำรจรำจร กำรท่องเท่ียว ดำ้นสำธำรณสุข กำรแพทย ์ดำ้นศำสนำ และปัญหำควำมไม่สงบใน

จงัหวดัชำยแดนภำคใต ้ 3.20 

ไม่มีปัญหำใดท่ีตอ้งแกไ้ข 2.64 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 

1. ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  101 8.07 
ปริมณฑลและภำคกลำง  342 27.34 
ภำคเหนือ 218 17.43 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 403 32.21 
ภำคใต ้ 187 14.95 

รวม 1,251 100.00 
 
2. ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 697 55.72 
หญิง 554 44.28 
เพศทำงเลือก – – 

รวม 1,251 100.00 
 
3. ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน  25 ปี 74 5.92 
26 – 35 ปี  199 15.91 
36 – 45  ปี 289 23.10 
46 – 59  ปี 408 32.61 
60 ปีข้ึนไป 244 19.50 
ไม่ระบุ 37 2.96 

รวม 1,251 100.00 
 
4. ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,159 92.65 
อิสลำม 33 2.64 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 9 0.72 
ไม่ระบุ 50 4.00 

รวม 1,251 100.00 
 
5. ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 277 22.14 
สมรส 874 69.86 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
 
 

49 3.92 
ไม่ระบุ 51 4.08 

รวม 1,251 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

6. ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 356 28.46 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 343 27.42 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 92 7.35 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 308 24.62 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 82 6.55 
ไม่ระบุ 70 5.60 

รวม 1,251 100.00 
 
7. ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 144 11.51 
พนกังำนเอกชน 149 11.91 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 261 20.86 
เกษตรกร/ประมง 227 18.15 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 181 14.47 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 196 15.67 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 25 2.00 
ไม่ระบุ 2 0.16 

รวม 1,251 100.00 
 
8. ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 149 11.91 
ไม่เกิน 10,000 313 25.02 
10,001 – 20,000 291 23.26 
20,001 – 30,000 137 10.95 
30,001 –  40,000 69 5.52 
40,001 ข้ึนไป 106 8.47 
ไม่ระบุ 186 14.87 

รวม 1,251 100.00 
 
  

 


