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“การปรับคณะรัฐมนตรี” 
         เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น  “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสต ร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน                         
เร่ือง “การปรับคณะรัฐมนตรี” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 19 – 20 กรกฎำคม 2560 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปี ข้ึนไปทั่วประเทศ กระจำยทุก
ภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และอำชีพ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,250 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบักำรปรับคณะรัฐมนตรี กำรส ำรวจใชก้ำรสุ่มตวัอยำ่งดว้ยควำม
น่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอยำ่งหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” ดว้ยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่ง
ชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้นในแต่ละภูมิภำค สุ่มตวัอยำ่งดว้ยวธีิแบบอยำ่งง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวธีิกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท ์             
โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95.0 และมีค่ำควำมคลำดเคล่ือนมำตรฐำน (Standard Error: S.E.) ไม่เกิน 1.4     

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกบักำรปรับเปล่ียนคณะรัฐมนตรีในช่วงเวลำท่ีเหมำะสม พบวำ่ ประชำชน ส่วน
ใหญ่ ร้อยละ 80.32 ระบุว่ำ เห็นดว้ย เพรำะ คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบนัยงัท ำงำนและแกไ้ขปัญหำไดไ้ม่ค่อยมีประสิทธิภำพ บำงคนอำจจะยงัขำด
ประสบกำรณ์ในกำรบริหำรประเทศ ประชำชนตอ้งกำรเห็นคนใหม่ ๆ ท่ีเหมำะสมกบัต ำแหน่งเขำ้มำท ำงำน มีวสิัยทศัน์หรือนโยบำยใหม่ ๆ สร้ำง
ผลงำนท่ีเป็นรูปธรรมและชดัเจน มีกำรเปล่ียนแปลงของประเทศไปในทิศทำงท่ีดีข้ึน รองลงมำ ร้อยละ 12.56 ระบุวำ่ ไม่เห็นดว้ย เพรำะ ตอ้งกำร
ให้เกิดควำมต่อเน่ืองในกำรแกไ้ขปัญของประเทศ หำกมีกำรปรับเปล่ียนบ่อยคร้ัง หลำย ๆ นโยบำยหรือโครงกำรต่ำง ๆ จะไม่ต่อเน่ือง ควรให้
โอกำสในกำรท ำงำนจนเสร็จส้ิน บำงส่วนระบุว่ำ คณะรัฐมนตรีชุดน้ีท ำงำนได้ดีอยู่แลว้ อีกทั้งสถำนกำรณ์และเหตุกำรณ์บำ้นเมืองยงัมีควำม            
ไม่แน่นอน ร้อยละ 0.72 ระบุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ข้ึนอยูก่บักำรตดัสินใจของนำยกรัฐมนตรี จะอยำ่งไรก็ได ้และร้อยละ 6.40 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

ดำ้นควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกบัเหตุผลท่ีตอ้งกำรให้มีกำรปรับต ำแหน่งคณะรัฐมนตรีในคร้ังถดัไป พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่    
ร้อยละ 45.12 ระบุวำ่ ผลงำนท่ีผ่ำนมำ ยงัไม่เป็นท่ีถูกใจของประชำชนส่วนใหญ่ แกไ้ขปัญหำไม่ตรงจุด รองลงมำ ร้อยละ 30.80 ระบุวำ่ รัฐมนตรี 
หรือรัฐมนตรีช่วยบำงท่ำนมีควำมรู้ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกับต ำแหน่ง ร้อยละ 28.56 ระบุว่ำ รัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีช่วยบำงท่ำนยงัมีประสบกำรณ์          
ไม่เพียงพอในกำรบริหำรประเทศ ร้อยละ 28.08 ระบุวำ่ ตอ้งกำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่ และภำพลกัษณ์กำรท ำงำนของรัฐบำลท่ีดีข้ึน ร้อยละ 15.84 
ระบุวำ่ เป็นกำรหมุนเวียนต ำแหน่งกำรท ำงำนของคณะรัฐมนตรี ร้อยละ 2.24 ระบุวำ่ ไม่ตอ้งกำรให้มีกำรปรับเปล่ียนคณะรัฐมนตรี และร้อยละ 
7.04 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

ทำ้ยท่ีสุด เม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกบักระทรวงท่ีตอ้งกำรให้มีกำรสลบัสับเปล่ียนกำรท ำงำนของคณะรัฐมนตรีมำกท่ีสุด 
พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 18.40 ระบุวำ่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยละ 9.04 ระบุวำ่ กระทรวงพำณิชย ์และกระทรวงศึกษำธิกำร 
ในสัดส่วนท่ีเท่ำกนั ร้อยละ 6.88 ระบุว่ำ กระทรวงมหำดไทย ร้อยละ 5.28 ระบุว่ำ กระทรวงกำรคลงั ร้อยละ 5.12 ระบุว่ำ กระทรวงกลำโหม                 
ร้อยละ 4.32 ระบุว่ำ กระทรวงแรงงำน ร้อยละ 4.24 ระบุว่ำ ส ำนักนำยกรัฐมนตรี ร้อยละ 4.00 ระบุว่ำ กระทรวงยุติธรรม ร้อยละ 3.04 ระบุว่ำ      
ไม่ตอ้งกำรใหมี้กำรปรับเปล่ียนคณะรัฐมนตรี ร้อยละ 2.88 ระบุวำ่ กระทรวงคมนำคม ร้อยละ 2.16 ระบุวำ่ กระทรวงสำธำรณสุข ร้อยละ 1.84 ระบุ
ว่ำ กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมัน่คงของมนุษย ์ร้อยละ 1.04 ระบุว่ำ กระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ ร้อยละ 3.12 ระบุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่  
กระทรวงวฒันธรรม กระทรวงกำรต่ำงประเทศ กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพลงังำน กระทรวงอุตสำหกรรม กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม และกระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี และขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ตอ้งกำรใหส้ลบัสับเปล่ียนกำรท ำงำน
ของคณะรัฐมนตรีทั้งหมด และร้อยละ 19.60 ระบุวำ่ ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ    

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทั่วไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำงร้อยละ 9.60 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.12 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑลและ       
ภำคกลำง ร้อยละ 18.32 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 32.72 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 14.24 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคใต ้ 
ตวัอย่ำง ร้อยละ 52.72 เป็นเพศชำย ร้อยละ 47.20 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 0.08 เป็นเพศทำงเลือก ตัวอย่ำงร้อยละ 6.96 มีอำยุต  ่ำกว่ำ 25 ปี   
ตวัอยำ่ง ร้อยละ 17.44 มีอำย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 23.76 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 31.28 มีอำย ุ46 – 59 ปี ร้อยละ 18.32 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป และร้อยละ 
2.24 ไม่ระบุอำย ุตวัอยำ่ง ร้อยละ 91.28 นับถือศำสนำพุทธ ตวัอยำ่งร้อยละ 3.68 นบัถือศำสนำอิสลำม ตวัอยำ่งร้อยละ 1.36 นบัถือศำสนำคริสต์/
ฮินดู/ซิกข์/ยิว/ไม่นับถือศำสนำใด ๆ และร้อยละ 3.68 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 24.24 ระบุว่ำสถำนภำพโสด ร้อยละ 66.16 สมรสแลว้     
ร้อยละ 5.68 หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่และร้อยละ 3.92 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส ตวัอยำ่ง ร้อยละ 25.68 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 
ร้อยละ 29.04 จบกำรศึกษำมธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 8.00 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 26.48 จบกำรศึกษำปริญญำตรี
หรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 6.24 จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 4.56 ไม่ระบุกำรศึกษำ 

ตวัอยำ่งร้อยละ 13.92 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 12.24 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 21.28 
ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 14.96 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 13.84 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 
ร้อยละ 16.24 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 2.72 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 4.80 ไม่ระบุอำชีพ  

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐัฐา วินิจนัยภาค 

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

 
วนัอาทิตย์ท่ี 23 กรกฎาคม 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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ตวัอยำ่งร้อยละ 13.36ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 22.72 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 24.24 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 
บำท ร้อยละ 13.12 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 6.16 มีรำยไดเ้ฉล่ีย ต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 8.80 มีรำยไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนมำกกวำ่ 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 11.60 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากจะมกีารปรับเปลีย่นคณะรัฐมนตรีในช่วงเวลาทีเ่หมาะสม 

ความคดิเห็นของประชาชนเกีย่วกบัการปรับเปลีย่นคณะรัฐมนตรีในช่วงเวลาทีเ่หมาะสม ร้อยละ 
เห็นด้วย เพรำะ คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบนัยงัท ำงำนและแกไ้ขปัญหำไดไ้ม่ค่อยมีประสิทธิภำพ บำงคนอำจจะยงัขำด         
              ประสบกำรณ์ในกำรบริหำรประเทศ ประชำชนตอ้งกำรเห็นคนใหม่ ๆ ท่ีเหมำะสมกบัต ำแหน่งเขำ้มำท ำงำน มี  
              วสิยัทศัน์หรือนโยบำยใหม่ ๆ สร้ำงผลงำนท่ีเป็นรูปธรรมและชดัเจน มีกำรเปล่ียนแปลงของประเทศไปในทิศทำง 
              ท่ีดีข้ึน  

80.32 

ไม่เห็นด้วย เพรำะ ตอ้งกำรใหเ้กิดควำมต่อเน่ืองในกำรแกไ้ขปัญของประเทศ หำกมีกำรปรับเปล่ียนบ่อยคร้ัง หลำย ๆ  
              นโยบำยหรือโครงกำรตำ่ง ๆ จะไม่ต่อเน่ือง ควรใหโ้อกำสในกำรท ำงำนจนเสร็จส้ิน  บำงส่วนระบุวำ่  
              คณะรัฐมนตรีชุดน้ีท ำงำนไดดี้อยูแ่ลว้ อีกทั้งสถำนกำรณ์และเหตุกำรณ์บำ้นเมืองยงัมีควำมไม่แน่นอน 

12.56 

อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ข้ึนอยูก่บักำรตดัสินใจของนำยกรัฐมนตรี จะอยำ่งไรก็ได ้ 0.72 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 6.40 

รวม 100.00 
 
2. หากมกีารปรับเปลีย่นคณะรัฐมนตรีในคร้ังถัดไป เหตุผลใดบ้างทีท่่านต้องการให้มกีารปรับต าแหน่งคณะรัฐมนตรี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ความคดิเห็นของประชาชนเกีย่วกบัเหตุผลทีต้่องการให้มกีารปรับต าแหน่งคณะรัฐมนตรีในคร้ังถัดไป ร้อยละ 
ผลงำนท่ีผำ่นมำ ยงัไม่เป็นท่ีถูกใจของประชำชนส่วนใหญ่ แกไ้ขปัญหำไม่ตรงจุด 45.12 
รัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีช่วยบำงท่ำนมีควำมรู้ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัต ำแหน่ง 30.80 
รัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีช่วยบำงท่ำนยงัมีประสบกำรณ์ไม่เพียงพอในกำรบริหำรประเทศ 28.56 
ตอ้งกำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่ และภำพลกัษณ์กำรท ำงำนของรัฐบำลท่ีดีข้ึน 28.08 
เป็นกำรหมุนเวยีนต ำแหน่งกำรท ำงำนของคณะรัฐมนตรี 15.84 
ไม่ตอ้งกำรใหมี้กำรปรับเปล่ียนคณะรัฐมนตรี 2.24 
ไม่ทรำบ/ไม่แน่ใจ  7.04 

 
3. หากมกีารปรับเปลีย่นคณะรัฐมนตรีในคร้ังถัดไป ท่านต้องการให้มกีารสลบัสับเปลีย่นการท างานของคณะรัฐมนตรีในกระทรวงใดมากทีสุ่ด 

ความคดิเห็นของประชาชนเกีย่วกบักระทรวงทีต้่องการให้มกีารสลบัสับเปลีย่นการท างานของคณะรัฐมนตรีมากทีสุ่ด  ร้อยละ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18.40 
กระทรวงพำณิชย ์ 9.04 
กระทรวงศึกษำธิกำร 9.04 
กระทรวงมหำดไทย 6.88 
กระทรวงกำรคลงั 5.28 
กระทรวงกลำโหม 5.12 
กระทรวงแรงงำน 4.32 
ส ำนกันำยกรัฐมนตรี 4.24 
กระทรวงยติุธรรม 4.00 
ไม่ตอ้งกำรใหมี้กำรปรับเปล่ียนคณะรัฐมนตรี 3.04 
กระทรวงคมนำคม 2.88 
กระทรวงสำธำรณสุข 2.16 
กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย ์ 1.84 
กระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ 1.04 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ กระทรวงวฒันธรรม กระทรวงกำรต่ำงประเทศ กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม กระทรวงพลงังำน 

กระทรวงอุตสำหกรรม กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม และกระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ีและ
ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ตอ้งกำรใหส้ลบัสบัเปล่ียนกำรท ำงำนของคณะรัฐมนตรีทั้งหมด 

3.12 
 

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 19.60 
รวม 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 

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

กรุงเทพฯ  120 9.60 
ปริมณฑลและภำคกลำง  314 25.12 
ภำคเหนือ 229 18.32 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 409 32.72 
ภำคใต ้ 178 14.24 

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

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 659 52.72 
หญิง 590 47.20 
เพศทำงเลือก 1 0.08 

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

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ำกวำ่  25 ปี 87 6.96 
26 – 35 ปี  218 17.44 
36 – 45  ปี 297 23.76 
46 – 59  ปี 391 31.28 
60 ปีข้ึนไป 229 18.32 
ไม่ระบุ 28 2.24 

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

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,141 91.28 
อิสลำม 46 3.68 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 17 1.36 
ไม่ระบุ 46 3.68 

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

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 303 24.24 
สมรส 827 66.16 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
 
 

71 5.68 
ไม่ระบุ 49 3.92 

รวม 1,250 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

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

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 321 25.68 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 363 29.04 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 100 8.00 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 331 26.48 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 78 6.24 
ไม่ระบุ 57 4.56 

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

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 174 13.92 
พนกังำนเอกชน 153 12.24 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 266 21.28 
เกษตรกร/ประมง 187 14.96 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 173 13.84 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 203 16.24 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 34 2.72 
ไม่ระบุ 60 4.80 

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

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 167 13.36 
ไม่เกิน 10,000 284 22.72 
10,001 – 20,000 303 24.24 
20,001 – 30,000 164 13.12 
30,001 –  40,000 77 6.16 
มำกกวำ่  40,001 ข้ึนไป 110 8.80 
ไม่ระบุ 145 11.60 

รวม 1,250 100.00 
 
  

 


