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“รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี” 
 
เรียน  บรรณาธกิารบริหาร/บรรณาธิการข่าว/หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “รักษาราชการแทน
นายกรัฐมนตรี” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 5-7 กันยำยน 2565 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีขึ้นไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดับกำรศึกษำ อำชีพ         
และรำยได ้ทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,312 หน่วยตวัอย่ำง เก่ียวกบักำรท ำงำนของรองนำยกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษสุ์วรรณ ในฐำนะรักษำ
รำชกำรแทนนำยกรัฐมนตรี ในช่วง 2 อำทิตยท่ี์ผ่ำนมำ กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอยำ่งโดยใชค้วำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอยำ่งหลกั 
(Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” สุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีแบบง่ำย  (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท ์               
โดยก ำหนดคำ่ควำมเช่ือมัน่ ร้อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกรณี หำกรองนำยกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษสุ์วรรณ ในฐำนะรักษำรำชกำร 
แทนนำยกรัฐมนตรีจะปรับคณะรัฐมนตรี พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 46.34 ระบุว่ำ ไม่เหมำะสมเลย รองลงมำ ร้อยละ 21.57 ระบุว่ำ เหมำะสมอย่ำงย่ิง   
ร้อยละ 16.00 ระบุวำ่ ค่อนขำ้งเหมำะสม ร้อยละ 12.58 ระบุว่ำ ไม่ค่อยเหมำะสม และร้อยละ 3.51 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ       

ดำ้นควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกรณี หำกรองนำยกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษสุ์วรรณ ในฐำนะรักษำรำชกำรแทนนำยกรัฐมนตรี 
จะยุบสภำผูแ้ทนรำษฎรเพื่อจัดกำรเลือกตั้งใหม่ พบว่ำ ตัวอย่ำง ร้อยละ 63.80 ระบุว่ำ เหมำะสมอย่ำงย่ิง รองลงมำ ร้อยละ 16.54 ระบุว่ำ  
ค่อนขำ้งเหมำะสม ร้อยละ 13.95 ระบุว่ำ ไม่เหมำะสมเลย ร้อยละ 4.80 ระบุว่ำ ไม่ค่อยเหมำะสม และร้อยละ 0.91 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ 
ไม่สนใจ 

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงควำมพอใจของประชำชนต่อกำรท ำงำนของรองนำยกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษสุ์วรรณ ในฐำนะรักษำรำชกำร
แทนนำยกรัฐมนตรี ในช่วง 2 สัปดำห์ท่ีผ่ำนมำ พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 41.46 ระบุว่ำ ไม่พอใจเลย รองลงมำ ร้อยละ 22.87 ระบุว่ำ ค่อนขำ้งพอใจ 
ร้อยละ 22.26 ระบุว่ำ ไม่ค่อยพอใจ ร้อยละ 8.46 ระบุว่ำ พอใจอยำ่งย่ิง และร้อยละ 4.95 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทั่วไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 8.61 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 26.29 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑล 
และภำคกลำง ร้อยละ 17.99 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 33.54 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.57 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้
ตวัอยำ่ง ร้อยละ 48.09 เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.91 เป็นเพศหญิง  

ตัวอย่ำง ร้อยละ 13.26 มีอำยุ  18-25 ปี  ร้อยละ 17.76 มีอำยุ 26-35 ปี  ร้อยละ 19.28 มีอำยุ 36-45 ปี  ร้อยละ 26.53 มีอำยุ 46-59 ปี  
และร้อยละ 23.17 มีอำย ุ60 ปีขึ้นไป ตวัอยำ่ง ร้อยละ 94.06 นบัถือศำสนำพทุธ ร้อยละ 4.42 นบัถือศำสนำอสิลำม ร้อยละ 1.37 นบัถือศำสนำคริสต ์
และอื่น ๆ และร้อยละ 0.15 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 32.70 สถำนภำพโสด ร้อยละ 65.24 สมรส ร้อยละ 1.98 หม้ำย หย่ำร้ำง แยกกันอยู่  
และร้อยละ 0.08 ไมร่ะบุสถำนภำพกำรสมรส 

ตัวอย่ำง ร้อยละ 28.89 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ ำกว่ำ ร้อยละ 31.40 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 8.00                         
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 27.21 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 4.35 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 0.15 ไม่ระบุกำรศึกษำ 

ตวัอย่ำง ร้อยละ 9.60 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 17.38 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 19.97
ประกอบอำชีพเจ้ำของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 13.80 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 14.79 ประกอบอำชีพรับจำ้งทั่วไป/ผูใ้ช้แรงงำน      
ร้อยละ 20.27 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 3.81 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 0.38 ไม่ระบุอำชีพ  

ตัวอย่ำง ร้อยละ 20.73 ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 22.71 รำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่ เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 27.44 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน  
10,001-20,000 บำท ร้อยละ 9.91 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บำท ร้อยละ 4.42 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บำท ร้อยละ 6.10  
รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 8.69 ไม่ระบุรำยได ้
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1. ท่านคิดว่าเหมาะสมหรือไม่ หากรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี                      
จะปรับคณะรัฐมนตรี 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี หากรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  
ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีจะปรับคณะรัฐมนตรี 

ร้อยละ 

ไม่เหมำะสมเลย 46.34 
เหมำะสมอยำ่งย่ิง 21.57 
ค่อนขำ้งเหมำะสม 16.00 
ไม่ค่อยเหมำะสม 12.58 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 3.51 

รวม 100.00 
 

2. ท่านคิดว่าเหมาะสมหรือไม่ หากรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี  
จะยุบสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือจัดการเลือกตั้งใหม่ 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี หากรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  
ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีจะยุบสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือจัดการเลือกตั้งใหม่ 

ร้อยละ 

เหมำะสมอยำ่งย่ิง 63.80 
ค่อนขำ้งเหมำะสม 16.54 
ไม่เหมำะสมเลย 13.95 
ไม่ค่อยเหมำะสม 4.80 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.91 

รวม 100.00 
 

3. ท่านพอใจหรือไม่กบัการท างานของรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี  
ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา 

ความพอใจของประชาชนต่อการท างานของรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  
ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา 

ร้อยละ 

ไม่พอใจเลย 41.46 
ค่อนขำ้งพอใจ 22.87 
ไม่ค่อยพอใจ 22.26 
พอใจอยำ่งย่ิง 8.46 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 4.95 

รวม 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 
 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 113 8.61 
ปริมณฑลและภำคกลำง 345 26.29 
ภำคเหนือ 236 17.99 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 440 33.54 
ภำคใต ้ 178 13.57 

รวม 1,312 100.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 631 48.09 
หญิง 681 51.91 

รวม 1,312 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18-25 ปี 174 13.26 
26-35 ปี 233 17.76 
36-45 ปี 253 19.28 
46-59 ปี 348 26.53 
60 ปีขึ้นไป 304 23.17 

รวม 1,312 100.00 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,234 94.06 
อิสลำม 58 4.42 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 18 1.37 
ไม่ระบ ุ 2 0.15 

รวม 1,312 100.00 
 
ตารางที่ 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 429 32.70 
สมรส 856 65.24 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 26 1.98 
ไม่ระบ ุ 1 0.08 

รวม 1,312 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 
 

ตารางที่ 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 379 28.89 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 412 31.40 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 105 8.00 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 357 27.21 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 57 4.35 
ไม่ระบ ุ 2 0.15 

รวม 1,312 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 126 9.60 
พนกังำนเอกชน 228 17.38 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 262 19.97 
เกษตรกร/ประมง 181 13.80 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 194 14.79 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 266 20.27 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 50 3.81 
ไม่ระบ ุ 5 0.38 

รวม 1,312 100.00 
 
ตารางที่ 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 272 20.73 
ไม่เกิน 10,000 บำท 298 22.71 
10,001-20,000 บำท 360 27.44 
20,001-30,000 บำท 130 9.91 
30,001-40,000 บำท 58 4.42 
40,001 บำทขึ้นไป 80 6.10 
ไม่ระบ ุ 114 8.69 

รวม 1,312 100.00 
 

 


