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“นายกรัฐมนตรีกระชับอ านาจ” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนย์ส ำรวจควำมคดิเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง  “นายกรัฐมนตรี
กระชับอ านาจ” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวันที ่13 – 16 กันยำยน 2564 จำกประชำชนทีม่ีอำย ุ18 ปีขึ้นไป กระจำยทุกภูมภิำค ระดับกำรศึกษำ และอำชีพ          
ทั่วประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,317 หน่วยตวัอยำ่ง เกี่ยวกับกำรกระชับอ ำนำจของนำยกรัฐมนตรี พล.อ.ประยทุธ์ จันทร์โอชำ  กำรส ำรวจอำศัย 
กำรสุ่มตัวอย่ำงโดยใช้ควำมนำ่จะเป็นจำกบัญชีรำยชื่อฐำนขอ้มูลตัวอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” สุ่มตัวอยำ่งดว้ยวธีิแบบงำ่ย (Simple 
Random Sampling) เก็บข้อมูลดว้ยวธีิกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท ์โดยก ำหนดคำ่ควำมเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเมื่อถำมถึงควำมรู้สึกของประชำชนต่อกำรกระชับอ ำนำจของนำยกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ด้วยกำรให้
รัฐมนตรีสองคนออกจำกต ำแหน่ง พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 23.99 ระบุว่ำ เป็นกำรด ำเนินกำรที่ เหมาะสมแล้ว รองลงมำ ร้อยละ 23.54 ระบุว่ำ   
พี่-น้อง 3 ป. แค่เล่นเกมกำรเมือง แต่จะไม่มีการแตกออกจากกัน ร้อยละ 17.16 ระบุว่ำ เป็นกำรด ำเนินกำรที่ไม่เหมาะสม ร้อยละ 16.70 ระบุว่ำ 
พรรคพลังประชำรัฐจะแตกแยกมากขึ้น ร้อยละ 11.92 ระบุว่ำ นำยก ฯ จะได้คะแนนนยิมทำงกำรเมืองน้อยลง ร้อยละ 7.67 ระบุว่ำ นำยก ฯ  และ
รัฐบำลจะมีควำมมั่นคงน้อยลง ร้อยละ 4.10 ระบุว่ำ พี่-น้อง 3 ป. ก ำลังจะแตกออกจากกัน ร้อยละ 3.57 ระบุว่ำ นำยก ฯ  และรัฐบำลจะมีควำม
มั่นคงมากขึ้น ร้อยละ 3.11 ระบุว่ำ นำยก ฯ จะได้คะแนนนิยมทำงกำรเมืองมากขึ้น  ร้อยละ 1.52 ระบุว่ำ พรรคพลังประชำรัฐจะเป็นปึกแผ่น    
มากขึ้น และร้อยละ 17.69 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ    

ด้ำนควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรเป็นหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ แทน พล.อ.ประวิตร         
วงษ์สุวรรณ พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.11 ระบุว่ำ ไม่ควรเข้ำไปยุ่งกับพรรคพลังประชำรัฐเลย รองลงมำ ร้อยละ 21.56 ระบุว่ำ ไม่ต้องเป็น
หัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ แต่ต้องคุมพรรค ฯ ได้ ร้อยละ 16.33 ระบุว่ำ ควรเป็นหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐแทน พล.อ.ประวติร วงษ์สุวรรณ 
และร้อยละ 6.00 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  

ท้ำยที่สุดเมื่อถำมถงึควำมคิดเห็นของประชำชนตอ่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ เกี่ยวกับกำรตั้งพรรคของตนเองเพื่อเตรียมกำรเลือกตั้ง
สมัยหน้ำ พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.24 ระบุว่ำ ไม่เห็นด้วยเลย  เพรำะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ บริหำรงำนล้มเหลว ขำดภำวะผู้น ำ             
ไม่มีศักยภำพ ไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำภำยในประเทศได้ ส่งผลกระทบให้ประชำชนได้รับควำมเดือดร้อน  ถึงเวลำที่ท่ำนควรยุติบทบำท          
ทำงกำรเมืองได้แล้ว รองลงมำ ร้อยละ 19.97 ระบุว่ำ เห็นด้วย อย่างยิ่ง เพรำะ  พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชำ มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรและ      
มีควำมเด็ดขำด  กล้ำที่จะตัดสินใจในเร่ืองต่ำง ๆ ได้ดี และคำดว่ำสำมำรถดูแลสมำชิกพรรคได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ ร้อยละ 10.10 ระบุว่ำ 
ค่อนข้างเห็นด้วย เพรำะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ท ำให้ประชำชนมีควำมเชื่อมั่นวำ่ประเทศชำติจะสงบสุข ไม่มีควำมขดัแยง้ภำยในประเทศ
ชำติ หำกจัดตั้งพรรคของตนเอง ท่ำนจะได้มีอ ำนำจมำดูแลบริหำรงำนอย่ำงที่สำมำรถเลือกสมำชิกพรรคที่มีคุณสมบัติและควำมสำมำรถที่จะ
พัฒนำประเทศชำติได้ดียิ่งขึ้น ร้อยละ 7.82 ระบุว่ำ ไม่ค่อยเห็นด้วย เพรำะ ผลงำนที่ผ่ำนมำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ยังไม่ดีเท่ำที่ควร   
กำรแก้ไขปัญหำล่ำช้ำ ควรเปิดโอกำสให้บคุคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเข้ำมำบริหำรงำน และร้อยละ 3.87 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  

เมื่อพิจำรณำลักษณะทั่วไปของตวัอยำ่ง พบวำ่ ตัวอย่ำงร้อยละ 8.73 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.82 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑลและ
ภำคกลำง ร้อยละ 18.37 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.64 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.44 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคใต้ 
ตัวอย่ำงร้อยละ 49.13 เป็นเพศชำย และร้อยละ 50.87 เป็นเพศหญิง  

ตัวอย่ำงร้อยละ 6.68 มีอำยุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 14.58 มีอำยุ  26 – 35 ปี  ร้อยละ 21.18 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 34.02 มีอำยุ  46 – 59 ปี     
และร้อยละ 23.54 มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอยำ่งร้อยละ 95.45 นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.49 นับถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.15 นับถือศำสนำคริสต์ 
และอ่ืน ๆ  และร้อยละ 0.91 ไม่ระบุศำสนำ ตัวอย่ำงร้อยละ 19.28 สถำนภำพโสด ร้อยละ 77.68 สมรสแล้ว ร้อยละ 2.05 หม้ำย หย่ำร้ำง แยกกันอยู่  
และร้อยละ 0.99 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ตัวอย่ำงร้อยละ 28.47 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 32.88 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.44                         
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเทำ่ ร้อยละ 25.36 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทยีบเทำ่ ร้อยละ 4.48 จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเทำ่ 
และร้อยละ 1.37 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

 

วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2564 
 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ โทรศัพท์ 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 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 

ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถือ 081-667-7766 
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ตัวอย่ำงร้อยละ 8.43 ประกอบอำชพีขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกจิ ร้อยละ 14.43 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 22.93

ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกจิ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 14.05 ประกอบอำชพีเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 14.73 ประกอบอำชีพ รับจ้ำงทั่วไป/ผู้ใช้แรงงำน      
ร้อยละ 20.42 เป็นพ่อบ้ำน/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 2.96 เป็นนักเรียน/นักศึกษำ และร้อยละ 2.05 ไม่ระบุอำชีพ  

ตัวอย่ำงร้อยละ 20.50 ไม่มีรำยได้  ร้อยละ 22.48 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 20.65 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน         
10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 11.31 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 5.85 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท                           
ร้อยละ 4.86 มีรำยได้เฉลีย่ตอ่เดอืน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 14.35 ไม่ระบุรำยได้ 

1. ท่านรู้ สึกอย่างไรกับการกระชับอ านาจของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ด้วยการให้รัฐมนตรีสองคนออกจากต าแหน่ง 
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ความรู้สึกของประชาชนต่อการกระชับอ านาจของนายกรัฐมนตร ีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
ด้วยการให้รัฐมนตรีสองคนออกจากต าแหน่ง ร้อยละ 

เป็นกำรด ำเนินกำรที่เหมาะสมแล้ว  23.99 
พี่-น้อง 3 ป. แค่เล่นเกมกำรเมือง แต่จะไม่มีการแตกออกจากกัน 23.54 
เป็นกำรด ำเนินกำรที่ไม่เหมาะสม  17.16 
พรรคพลังประชำรัฐจะแตกแยกมากขึ้น  16.70 
นำยก ฯ จะได้คะแนนนยิมทำงกำรเมืองน้อยลง 11.92 
นำยก ฯ และรัฐบำลจะมีควำมมั่นคงน้อยลง  7.67 
พี่-น้อง 3 ป. ก ำลังจะแตกออกจากกัน 4.10 
นำยก ฯ และรัฐบำลจะมีควำมมั่นคงมากขึ้น  3.57 
นำยก ฯ จะได้คะแนนนยิมทำงกำรเมืองมากขึ้น 3.11 
พรรคพลังประชำรัฐจะเป็นปึกแผ่นมากขึ้น 1.52 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 17.69 

 
2. ท่านคิดว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ควรเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแทน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หรือไม่ (เลือกตอบ 1 ข้อ) 

ความคิดเห็นของประชาชนตอ่การเป็นหัวหนา้พรรคพลังประชารัฐของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
แทน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

ร้อยละ 

ไม่ควรเข้ำไปยุ่งกบัพรรคพลงัประชำรัฐเลย  56.11 
ไม่ต้องเป็นหัวหน้ำพรรคพลงัประชำรัฐ แต่ต้องคุมพรรค ฯ ได้ 21.56 
ควรเป็นหัวหน้ำพรรคพลงัประชำรัฐแทน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 16.33 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 6.00 

รวม 100.00 
 
3. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ควรตั้งพรรคของตนเองเพ่ือเตรียมการเลือกตั้งสมัยหน้า (เลือกตอบ 1 ข้อ) 

ความคิดเห็นของประชาชนตอ่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เก่ียวกับการตั้งพรรคของตนเองเพ่ือเตรียมการเลือกตั้งสมัยหน้า  ร้อยละ 
ไม่เห็นด้วยเลย เพรำะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ บริหำรงำนล้มเหลว ขำดภำวะผู้น ำ ไม่มีศักยภำพ ไม่สำมำรถแก้ไขปญัหำ

ภำยในประเทศได้ ส่งผลกระทบให้ประชำชนได้รับควำมเดือดร้อน ถึงเวลำที่ทำ่นควรยุติบทบำท 
ทำงกำรเมืองได้แล้ว 

58.24 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพรำะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรและมีควำมเด็ดขำด กล้ำทีจ่ะตดัสินใจ 
ในเร่ืองต่ำง ๆ ได้ดี และคำดว่ำสำมำรถดูแลสมำชิกพรรคไดอ้ย่ำงเต็มประสิทธิภำพ   

19.97 

ค่อนข้างเห็นด้วย เพรำะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ท ำให้ประชำชนมีควำมเชื่อมั่นวำ่ประเทศชำติจะสงบสุข ไม่มีควำมขดัแยง้
ภำยในประเทศชำติ หำกจัดตั้งพรรคของตนเอง ท่ำนจะไดม้ีอ ำนำจมำดูแลบริหำรงำนอย่ำงที่ 
สำมำรถเลือกสมำชิกพรรคที่มีคุณสมบัติและควำมสำมำรถที่จะพัฒนำประเทศชำติได้ดยีิ่งขึน้  

10.10 

ไม่ค่อยเห็นด้วย เพรำะ ผลงำนที่ผ่ำนมำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ยังไม่ดีเท่ำที่ควร กำรแก้ไขปัญหำล่ำช้ำ ควรเปิดโอกำส
ให้บุคคลทีม่ีควำมรู้ควำมสำมำรถเข้ำมำบริหำรงำน 

7.82 

ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 3.87 
รวม 100.00 

 



3 
 

 
ลักษณะท่ัวไปของตัวอย่าง 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมิภาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 115 8.73 
ปริมณฑลและภำคกลำง 340 25.82 
ภำคเหนือ 242 18.37 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 443 33.64 
ภำคใต้ 177 13.44 

รวม 1,317 100.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 647 49.13 
หญิง 670 50.87 

รวม 1,317 100.00 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 88 6.68 
26 – 35 ปี 192 14.58 
36 – 45 ปี 279 21.18 
46 – 59 ปี 448 34.02 
60 ปี ขึ้นไป 310 23.54 

รวม 1,317 100.00 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,257 95.45 
อิสลำม 46 3.49 
คริสต์ /ฮินดู/ซิกข์/ยิว/ไม่นับถอืศำสนำใด ๆ  2 0.15 
ไม่ระบุ 12 0.91 

รวม 1,317 100.00 
 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 254 19.28 
สมรส 1,023 77.68 
หม้ำย หย่ำร้ำง แยกกันอยู่ 27 2.05 
ไม่ระบุ 13 0.99 

รวม 1,317 100.00 
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ลักษณะท่ัวไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 375 28.47 
มัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 433 32.88 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 98 7.44 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 334 25.36 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 59 4.48 
ไม่ระบุ 18 1.37 

รวม 1,317 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ 111 8.43 
พนักงำนเอกชน 190 14.43 
เจ้ำของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 302 22.93 
เกษตรกร/ประมง 185 14.05 
รับจ้ำงทั่วไป/ผู้ใช้แรงงำน 194 14.73 
พ่อบ้ำน/แม่บ้ำน/เกษียณอำยุ/ว่ำงงำน 269 20.42 
นักเรียน/นักศึกษำ 39 2.96 
ไม่ระบุ 27 2.05 

รวม 1,317 100.00 
 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน  

รายได้เฉล่ียต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได้ 270 20.50 
ไม่เกิน 10,000 บำท 296 22.48 
10,001 – 20,000 บำท 272 20.65 
20,001 – 30,000 บำท 149 11.31 
30,001 – 40,000 บำท 77 5.85 
40,001 บำทขึ้นไป 64 4.86 
ไม่ระบุ 189 14.35 

รวม 1,317 100.00 
 
 


