
                                                                            

 

 

 

 

 “สมัยที่ 2 ของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ จนัทรโอชา”  
 

 

 

 

เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการขาว /หัวหนาขาว 
 ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) เปดเผยผลสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน เรื่อง “สมัยท่ี 2 ของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา” ทําการสํารวจระหวางวันที่ 6 – 7 มิถุนาจน 
2562 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปข้ึนไป ทั่วประเทศ กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 
จํานวน 1,265 หนวยตัวอยาง เกี่ยวกับการเปนนายกรัฐมนตรี สมัยที่ 2 ของ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา การสํารวจอาศัยการ
สุมตัวอยางโดยใชความนาจะเปนจากบัญชีรายช่ือฐานขอมูลตัวอยางหลัก (Master Sample) ของ “นิดาโพล” ดวยวิธีแบบแบง
ช้ันภูมิ (Stratified  Random Sampling) โดยแบงช้ันภูมิตามภูมิภาค จากน้ันในแตละภูมิภาคสุมตัวอยางดวยวิธีสุมตัวอยาง
แบบงาย (Simple Random Sampling) เก็บขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณทางโทรศัพท โดยกําหนด  คาความเช่ือมั่นที่ รอยละ 
95.0 
 จากการสํารวจเมื่อถามถึงความรูสึกของประชาชน เมื่อสมาชิกรัฐสภาลงมติ 500 เสียง เลือก พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา  
พบวา ประชาชนสวนใหญ รอยละ 26.77 ระบุวา ดีใจ เดินหนาประเทศไทยตอไปได รองลงมา รอยละ 25.50 ระบุวา เฉย ๆ 
ใครเปนนายกรัฐมนตรี   ก็ได  รอยละ 24.78 ระบุวา ผิดหวัง ที่เศรษฐกิจของประเทศอาจตองหยุดอยูกับที่ไปอีกระยะหน่ึง 
รอยละ 15.06 ระบุวา พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา ไมเหมาะสม ที่จะเปนนายกรัฐมนตรีในสถานการณปจจุบัน รอยละ 11.71 
ระบุวา พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา  เหมาะสม ที่จะเปนนายกรัฐมนตรีในสถานการณปจจุบัน รอยละ 10.52 ระบุวา พอใจที่
ประเทศชาติจะเกิดความสงบ รอยละ 7.09 ระบุวา ดูเหมือนวารัฐธรรมนูญกําหนดผลไวลวงหนาแลววาใครจะไดรับเลือกเปน
นายกรัฐมนตรี รอยละ 6.29 ระบุวา  กังวลวาประเทศจะเกิดความขัดแยง   มากข้ึน รอยละ 2.63 ระบุวา เปนพิธีกรรมทาง
การเมืองเพื่อให พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรีตออีกสมัย รอยละ 2.07 ระบุวา เปนการเลือกนายกรัฐมนตรี
ตามระบอบประชาธิปไตย และรอยละ 1.04 ระบุวา พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา ไดรับเลือกใหเปนนายกรัฐมนตรีถูกตองตาม
รัฐธรรมนูญ   
 ทายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนตออายุรัฐบาลใหม พบวา ประชาชนสวนใหญ รอยละ 44.11 ระบุวา 
รัฐบาลจะอยูไดครบ 4 ป รองลงมา รอยละ 18.47 ระบุวา อยูไดไมเกิน 2 ป รอยละ 16.56 ระบุวา อยูไดไมเกิน 1 ป รอยละ 
10.11 ระบุวา อยูไดไมเกิน 6 เดือน รอยละ 5.50 ระบุวา อยูไดไมเกิน 3 ป และรอยละ 5.25 ระบุวา ไมทราบ/ไมแนใจ/ไมสนใจ  
 เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอยาง พบวา ตัวอยางรอยละ 9.00 มีภูมิลําเนาอยูกรุงเทพฯ รอยละ 25.63 มี
ภูมิลําเนาอยูปริมณฑลและภาคกลาง รอยละ 17.99 มีภูมิลําเนาอยูภาคเหนือ รอยละ 33.84 มีภูมิลําเนาอยูภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และรอยละ 13.54 มีภูมิลําเนาอยูภาคใต ตัวอยางรอยละ 50.88 เปนเพศชาย รอยละ 49.04 เปนเพศ
หญิง และรอยละ 0.08 เปนเพศทางเลือก  

ตัวอยางรอยละ 6.69 มีอายุ 18 – 25 ป รอยละ 15.05 มีอายุ 26 – 35 ป รอยละ 21.26 มีอายุ 36 – 45 ป รอยละ 
34.63 มีอายุ 46 – 59 ป และรอยละ 22.37 มีอายุ 60 ปข้ึนไป ตัวอยางรอยละ 93.47 นับถือศาสนาพุทธ รอยละ 3.50 นับ
ถือศาสนาอิสลาม รอยละ 1.36 นับถือศาสนาคริสต และอื่น ๆ และรอยละ 1.67 ไมระบุศาสนา ตัวอยางรอยละ 21.42 
สถานภาพโสด รอยละ 73.49 สมรสแลว รอยละ 3.26 หมาย หยาราง แยกกันอยู และรอยละ 1.83 ไมระบุสถานภาพการ
สมรส  

ตัวอยางรอยละ 33.60 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือตํ่ากวา รอยละ 30.41 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 
รอยละ 6.53 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเทา รอยละ 22.85 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา รอยละ 4.54 จบ
การศึกษาสงูกวาปริญญาตรหีรือเทียบเทา และรอยละ 2.07 ไมระบุการศึกษา   

ตัวอยางรอยละ 10.35 ประกอบอาชีพขาราชการ/ลูกจาง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 14.81 ประกอบอาชีพ
พนักงานเอกชน รอยละ 20.38 ประกอบอาชีพเจาของธุรกิจ/อาชีพอิสระ รอยละ 16.96 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง 
รอยละ 15.84 ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป/ผูใชแรงงาน รอยละ 17.12 เปนพอบาน/แมบาน/เกษียณอายุ/วางงาน รอยละ 
2.31 เปนนักเรียน/นักศึกษา รอยละ 0.08 ประกอบอาชีพองคกรอสิระที่ไมแสวงหากําไร และรอยละ 2.15 ไมระบุอาชีพ   

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิชา  เปาอารีย 

ผูอํานวยการศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” 

โทรศัพท มือถือ 081-667-7766 

วนัอาทิตยที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

 ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โทรศพัท 02 -727- 3594-6  โทรสาร 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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ตัวอยางรอยละ 14.17 ไมมีรายได รอยละ 27.79 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท รอยละ 25.80 มีรายได
เฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท รอยละ 11.70 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท รอยละ 5.25 มีรายได
เฉลี่ยตอเดือน 30,001 – 40,000 บาท รอยละ 7.17 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 40,001 บาทข้ึนไป และรอยละ 8.12 ไมระบุ
รายได  

 
 
1.  ทานมีความรูสึกอยางไร เมื่อสมาชิกรัฐสภาลงมติ 500 เสียง เลือก พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา เปน
นายกรัฐมนตรีตออีกสมัย  
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ความรูสึกของประชาชน เมื่อสมาชิกรัฐสภาลงมติ 500 เสยีง เลือก พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา  
เปนนายกรัฐมนตรีตออีกสมัย 

รอยละ 

ดีใจ เดินหนาประเทศไทยตอไปได 26.77 
เฉย ๆ ใครเปนนายกรัฐมนตรีก็ได  25.50 
ผิดหวัง ที่เศรษฐกจิของประเทศอาจตองหยุดอยูกบัที่ไปอกีระยะหน่ึง 24.78 
พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา ไมเหมาะสม ที่จะเปนนายกรัฐมนตรีในสถานการณปจจุบัน 15.06 
พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา  เหมาะสม ที่จะเปนนายกรัฐมนตรีในสถานการณปจจุบัน 11.71 
พอใจทีป่ระเทศชาติจะเกิดความสงบ 10.52 
ดูเหมือนวารัฐธรรมนูญกําหนดผลไวลวงหนาแลววาใครจะไดรับเลือกเปนนายกรัฐมนตร ี 7.09 
กังวลวาประเทศจะเกิดความขัดแยงมากข้ึน 6.29 
เปนพิธีกรรมทางการเมืองเพื่อให พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรีตออีกสมัย 2.63 
เปนการเลือกนายกรัฐมนตรีตามระบอบประชาธิปไตย 2.07 
พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา ไดรับเลือกใหเปนนายกรัฐมนตรถูีกตองตามรฐัธรรมนูญ 1.04 

 
2. ทานเชื่อวารัฐบาลใหมจะอยูไดนานแคไหน (เลือกตอบได 1 ขอ) 

ความคิดเห็นของประชาชนตออายุรัฐบาลใหม รอยละ 
อยูไดไมเกิน 6 เดือน 10.11 
อยูไดไมเกิน 1 ป 16.56 
อยูไดไมเกิน 2 ป 18.47 
อยูไดไมเกิน 3 ป 5.50 
อยูไดครบ 4 ป 44.11 
ไมทราบ/ไมแนใจ/ไมสนใจ 5.25 

รวม 100.00 
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ลักษณะท่ัวไปของตัวอยาง 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามภูมิภาค 

ภูมิภาค จํานวน รอยละ 
กรุงเทพฯ 113 9.00 
ปริมณฑลและภาคกลาง 322 25.63 
ภาคเหนือ 226 17.99 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 425 33.84 
ภาคใต 170 13.54 

รวม 1,265 100.00 
 

ตารางท่ี 2 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 639 50.88 
หญิง 616 49.04 
เพศทางเลือก 1 0.08 

รวม 1,265 100.00 
 

ตารางท่ี 3 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาย ุ

อาย ุ จํานวน รอยละ 
18 – 25 ป 84 6.69 
26 – 35 ป 189 15.05 
36 – 45 ป 267 21.26 
46 – 59 ป 435 34.63 
60 ป ข้ึนไป 281 22.37 
ไมระบ ุ – – 

รวม 1,265 100.00 
 

ตารางท่ี 4 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามศาสนา    

ศาสนา จํานวน รอยละ 
พุทธ 1,174 93.47 
อิสลาม 44 3.50 
คริสต และอื่น ๆ 17 1.36 
ไมระบ ุ 21 1.67 

รวม 1,265 100.00 
 

ตารางท่ี 5 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จํานวน รอยละ 
โสด 269 21.42 
สมรส 923 73.49 
หมาย หยาราง แยกกันอยู 41 3.26 
ไมระบ ุ 23 1.83 

รวม 1,265 100.00 
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ลักษณะท่ัวไปของตัวอยาง (ตอ) 

 

ตารางท่ี 6 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 
ประถมศึกษา/ตํ่ากวา 422 33.60 
มธัยมศึกษา/เทยีบเทา 382 30.41 
อนุปรญิญา/เทียบเทา 82 6.53 
ปริญญาตรี/เทียบเทา 287 22.85 
สูงกวาปริญญาตรี/เทียบเทา 57 4.54 
ไมระบ ุ 26 2.07 

รวม 1,265 100.00 
 

ตารางท่ี 7 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลกั จํานวน รอยละ 
ขาราชการ/ลกูจาง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 130 10.35 
พนักงานเอกชน 186 14.81 
เจาของธุรกิจ/อาชีพอิสระ 256 20.38 
เกษตรกร/ประมง 213 16.96 
รับจางทั่วไป 199 15.84 
พอบาน/แมบาน/เกษียณอายุ/วางงาน 215 17.12 
นักเรียน/นักศึกษา 29 2.31 
องคกรอสิระที่ไมแสวงหากําไร 1 0.08 
ไมระบ ุ 27 2.15 

รวม 1,265 100.00 
 

ตารางท่ี 8 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน จํานวน รอยละ 
ไมมีรายได 178 14.17 
ไมเกิน 10,000 349 27.79 
10,001 – 20,000 324 25.80 
20,001 – 30,000 147 11.70 
30,001 – 40,000 66 5.25 
40,001 ข้ึนไป 90 7.17 
ไมระบ ุ 102 8.12 

รวม 1,265 100.00 
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