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“อนาคตทางการเมืองของ พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 

 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน               
เร่ือง “อนาคตทางการเมืองของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” ท ำกำรส ำรวจระหวำ่งวนัท่ี 24 – 26 ตุลำคม 2561 จำกประชำชนท่ีมีอำย ุ18 ปีข้ึนไป 
กระจำยทุกภูมิภำค ระดับกำรศึกษำ และอำชีพทั่วประเทศ รวมทั้ งส้ิน จ ำนวน 1,258 หน่วยตัวอย่ำง เก่ียวกับอนำคตทำงกำรเมืองของ                  
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ กำรส ำรวจอำศัยกำรสุ่มตัวอย่ำงด้วยควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนข้อมูลตัวอย่ำงหลัก (Master Sample)          
ของ “นิด้ำโพล” ด้วยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้นในแต่ละภูมิภำคสุ่มตวัอย่ำงด้วยวิธี
แบบอยำ่งง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวธีิกำรสมัภำษณ์ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95.0  
 จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกบัพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ (นำยกรัฐมนตรี) ควรท ำงำนกำรเมืองต่อหรือไม่  
หลงักำรเลือกตั้งในปีหนำ้ พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.71 ระบุวำ่ ไม่ควรท างานการเมืองต่อ เพรำะ อยูม่ำนำนแต่กำรบริหำรงำนต่ำง ๆ 
ยงัไม่ดีเท่ำท่ีควร เช่น กำรแกไ้ขปัญหำเศรษฐกิจ ควำมเป็นอยู่ของประชำชน บำ้นเมืองขำดควำมเป็นประชำธิปไตย มีกำรเอ้ืออ ำนวยให้กับ
รำชกำรดว้ยกนัเอง ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ อยำกเห็นกลุ่มคนรุ่นใหม่เขำ้มำบริหำรประเทศ พฒันำบำ้นเมืองบำ้ง รองลงมำ ร้อยละ 48.73 ระบุวำ่ 
ควรท างานการเมืองต่อ เพรำะ กำรบริหำรงำนดี บำ้นเมืองสงบสุข สำมำรถแกไ้ขปัญหำต่ำง ๆไดดี้ และร้อยละ 0.56 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 
 ดำ้นควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกบัพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ ควรท ำอยำ่งไร หำกจะท ำงำนกำรเมืองต่อ หลงัจำกกำรเลือกตั้งในปีหนำ้ 
พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 59.22 ระบุว่ำ เข้ำสังกัดพรรคกำรเมืองและอยู่ในบัญชีรำยช่ือท่ีพรรคกำรเมืองนั้ นจะเสนอให้เป็น
นำยกรัฐมนตรี รองลงมำ ร้อยละ 31.08 ระบุวำ่ เป็นนำยกรัฐมนตรีคนนอกท่ีไม่ไดม้ำจำกบญัชีรำยช่ือของพรรคกำรเมือง ร้อยละ 9.06 ระบุอ่ืน ๆ 
ไดแ้ก่ ไม่ควรกลบัมำเล่นกำรเมืองอีกเลย ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ใหป้ฏิบติังำนในกระทรวง และร้อยละ 0.64 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 
 โดยผูท่ี้ระบุวำ่ ใหเ้ขำ้สังกดัพรรคกำรเมืองและอยูใ่นบญัชีรำยช่ือท่ีพรรคกำรเมืองนั้นจะเสนอใหเ้ป็นนำยกรัฐมนตรี พบวำ่ ประชำชน
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.62 ระบุว่ำ สังกัดพรรคพลังประชำรัฐ (นำยอุตตม สำวนำยน เป็นหัวหน้ำพรรค) รองลงมำ ร้อยละ 27.11 ระบุว่ำ          
สังกัดพรรคไหนก็ได ้ร้อยละ 11.28 ระบุว่ำ สังกัดพรรคประชำชนปฏิรูป (นำยไพบูลย์ นิติตะวนั เป็นหัวหน้ำพรรค) ร้อยละ 8.05 ระบุว่ำ     
สงักดัพรรครวมพลงัประชำชำติไทย (สนบัสนุนโดยนำยสุเทพ เทือกสุบรรณ) ร้อยละ 0.94 ระบุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ จดัตั้งพรรคใหม่ พรรคประชำธิปัตย ์         
พรรคเพื่อไทย และพรรคตะวนัใหม่  
 ส ำหรับควำมคิดเห็นของประชำชนต่อพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ วำ่จะกลบัมำเป็นนำยกรัฐมนตรีอีกคร้ังหรือไม่ หลงักำรเลือกตั้ง      
ในปีหนำ้ พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 63.51 ระบุวำ่ คิดวำ่จะกลบัมำ รองลงมำ ร้อยละ 35.77 ระบุวำ่ คิดวำ่จะไม่กลบัมำ และร้อยละ 0.72 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

ทำ้ยท่ีสุด เม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรสนบัสนุนให้ พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ กลบัมำเป็นนำยกรัฐมนตรีอีกคร้ัง
หลงักำรเลือกตั้งในปีหนำ้ พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.74 ระบุวำ่ ไม่สนับสนุน เพรำะ ผลงำนท่ีผ่ำนมำไม่ประสบผลส ำเร็จเท่ำท่ีควร 
ไม่สำมำรถแกไ้ขปัญหำต่ำง ๆ ได ้ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ อยำกไดค้นใหม่ท่ีมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรมำพฒันำประเทศ รองลงมำ ร้อยละ 
47.54 ระบุวำ่ สนับสนุน เพรำะ ชอบแนวทำงกำรท ำงำน และมัน่ใจในกำรบริหำรงำนต่ำง ๆ สำมำรถเป็นคนกลำงท่ีดีท่ีท ำใหป้ระเทศชำติพฒันำ 
และท ำใหบ้ำ้นเมืองสงบ และร้อยละ 0.72 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ  

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบว่ำ ตวัอยำ่ง ร้อยละ 8.66 มีภูมิล ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 26.00 มีภูมิล ำเนำอยูป่ริมณฑล
และภำคกลำง ร้อยละ 18.04 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.23 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.07 มีภูมิล ำเนำอยู่
ภำคใต ้ตวัอยำ่ง ร้อยละ 54.21 เป็นเพศชำย ร้อยละ 45.71 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 0.08 เป็นเพศทำงเลือก 

ตวัอยำ่ง ร้อยละ 5.88 มีอำยุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 14.31 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 21.06 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 33.23 มีอำยุ 46 – 59 ปี 
ร้อยละ 23.69 มีอำยุ 60 ปี ข้ึนไป  และร้อยละ 1.83 ไม่ระบุอำยุ ตัวอย่ำง ร้อยละ 92.61 ระบุว่ำ นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.02 ระบุว่ำ                 
นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.11 ระบุวำ่ นบัถือศำสนำคริสต/์ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ และร้อยละ 3.26 ไม่ระบุศำสนำ 

  

 

วนัอาทิตย์ท่ี 28 ตลุาคม พ.ศ. 2561 
 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  

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพงศ์  นพเกตุ 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถอื 086-371-0735 
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ตวัอย่ำง ร้อยละ 20.35 ระบุว่ำสถำนภำพโสด ร้อยละ 72.18 สมรสแล้ว ร้อยละ 3.97 หมำ้ย หย่ำร้ำง แยกกันอยู่ และร้อยละ 3.50          

ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส ตวัอยำ่ง ร้อยละ 30.36 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ ร้อยละ 28.22 จบกำรศึกษำมธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 
ร้อยละ 7.00 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 24.08 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 6.60 จบกำรศึกษำสูงกว่ำ    
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 3.74 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอยำ่ง ร้อยละ 10.49 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 13.75 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 
21.71 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 15.03 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 14.23 ประกอบอำชีพรับจำ้งทั่วไป/    
ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 18.36 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 2.46 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 3.97 ไม่ระบุอำชีพ  

ตวัอย่ำง ร้อยละ 14.47 ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 26.23 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 24.56 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน   
10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 12.08 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 6.20 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 
8.19 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมำกกวำ่ มำกกวำ่  40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 8.27 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. ท่านคดิว่า หลงัการเลือกตั้งในปีหน้า พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) ควรท างานการเมืองต่อหรือไม่ 

พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) ควรท างานการเมืองต่อหรือไม่  หลงัการเลือกตั้งในปีหน้า ร้อยละ 
ไม่ควรท างานการเมืองต่อ เพรำะ อยูม่ำนำนแต่กำรบริหำรงำนต่ำง ๆ ยงัไม่ดีเท่ำท่ีควร เช่น กำรแกไ้ขปัญหำเศรษฐกิจ 

ควำมเป็นอยูข่องประชำชน บำ้นเมืองขำดควำมเป็นประชำธิปไตย มีกำรเอ้ืออ ำนวยให้กบัรำชกำรดว้ยกนัเอง        
ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ อยำกเห็นกลุ่มคนรุ่นใหม่เขำ้มำบริหำรประเทศ พฒันำบำ้นเมืองบำ้ง  

50.71 

ควรท างานการเมืองต่อ เพรำะ กำรบริหำรงำนดี บำ้นเมืองสงบสุข สำมำรถแกไ้ขปัญหำต่ำง ๆไดดี้ 48.73 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 0.56 

 รวม 100.00 
 

2. หากพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา จะท างานการเมืองต่อ หลงัจากการเลือกตั้งในปีหน้า ท่านคดิว่า พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา ควรท าอย่างไร                                                      

พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา ควรท าอย่างไร หากจะท างานการเมืองต่อ หลงัจากการเลือกตั้งในปีหน้า ร้อยละ 
เข้าสังกดัพรรคการเมืองและอยู่ในบัญชีรายช่ือทีพ่รรคการเมืองนั้นจะเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรี 59.22 

พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา ควรสังกดัพรรคการเมือง   
- พรรคพลงัประชารัฐ (นายอุตตม สาวนายน เป็นหัวหน้าพรรค) 52.62 
- พรรคไหนกไ็ด้ 27.11 
- พรรคประชาชนปฏิรูป (นายไพบูลย์ นิติตะวนั เป็นหัวหน้าพรรค) 11.28 
- พรรครวมพลงัประชาชาติไทย (สนับสนุนโดยนายสุเทพ เทือกสุบรรณ) 8.05 
- อ่ืน ๆ ได้แก่ จัดตัง้พรรคใหม่ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคเพ่ือไทย และพรรคตะวนัใหม่ 0.94 

เป็นนายกรัฐมนตรีคนนอกทีไ่ม่ได้มาจากบัญชีรายช่ือของพรรคการเมือง 31.08 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ไม่ควรกลบัมำเล่นกำรเมืองอีกเลย ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ใหป้ฏิบติังำนในกระทรวง 9.06 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 0.64 

รวม 100.00 
 

3. ท่านคดิว่า พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา จะกลบัมาเป็นนายกรัฐมนตรีอกีคร้ังหลงัการเลือกตั้ง ในปีหน้า หรือไม่   
พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา จะกลบัมาเป็นนายกรัฐมนตรีอกีคร้ังหรือไม่ หลงัการเลือกตั้งในปีหน้า ร้อยละ 

คิดวำ่จะกลบัมำ 63.51 
คิดวำ่จะไม่กลบัมำ 35.77 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 0.72 

รวม 100.00 
 

4. ท่านจะสนับสนุนให้ พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา กลบัมาเป็นนายกรัฐมนตรีอกีคร้ังหลงัการเลือกตั้ง ในปีหน้า หรือไม่ 

การสนับสนุนให้ พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา กลบัมาเป็นนายกรัฐมนตรีอกีคร้ัง หลงัการเลือกตั้งในปีหน้า ร้อยละ 

ไม่สนับสนุน เพรำะ ผลงำนท่ีผำ่นมำไม่ประสบผลส ำเร็จเท่ำท่ีควร ไม่สำมำรถแกไ้ขปัญหำต่ำง ๆ ได ้ 
ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ อยำกไดค้นใหม่ท่ีมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรมำพฒันำประเทศ 

51.74 

สนับสนุน เพรำะ ชอบแนวทำงกำรท ำงำน และมัน่ใจในกำรบริหำรงำนต่ำง ๆ สำมำรถเป็นคนกลำงท่ีดีท่ีท ำให้
ประเทศชำติพฒันำ และท ำใหบ้ำ้นเมืองสงบ 

47.54 

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 0.72 
รวม 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค 
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  109 8.66 
ปริมณฑลและภำคกลำง 327 26.00 
ภำคเหนือ 227 18.04 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 418 33.23 
ภำคใต ้ 177 14.07 

รวม 1,258 100.00 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 682 54.21 
หญิง 575 45.71 
เพศทำงเลือก 1 0.08 

รวม 1,258 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 74 5.88 
26 – 35 ปี  180 14.31 
36 – 45  ปี 265 21.06 
46 – 59  ปี 418 33.23 
60 ปีข้ึนไป 298 23.69 
ไม่ระบุ 23 1.83 

รวม 1,258 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,165 92.61 
อิสลำม 38 3.02 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 14 1.11 
ไม่ระบุ 41 3.26 

รวม 1,258 100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 256 20.35 
สมรส 908 72.18 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
  

50 3.97 
ไม่ระบุ 44 3.50 

รวม 1,258 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 382 30.36 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 355 28.22 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 88 7.00 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 303 24.08 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 83 6.60 
ไม่ระบุ 47 3.74 

รวม 1,258 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 132 10.49 
พนกังำนเอกชน 173 13.75 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 273 21.71 
เกษตรกร/ประมง 189 15.03 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 179 14.23 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 231 18.36 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 31 2.46 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร - - 
ไม่ระบุ 50 3.97 

รวม 1,258 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 182 14.47 
ไม่เกิน 10,000 330 26.23 
10,001 – 20,000 309 24.56 
20,001 – 30,000 152 12.08 
30,001 –  40,000 78 6.20 
40,001 ข้ึนไป 103 8.19 
ไม่ระบุ 104 8.27 

รวม 1,258 100.00 
 
  

 


