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“พลเอกประยุทธ์เดินหน้าต่อ...แล้วม็อบละ?” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “พลเอกประยุทธ์
เดินหน้าต่อ...แล้วม็อบละ?” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 3 – 4 ธันวำคม 2563 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีขึ้นไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ 
และอำชีพทั่วประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,315 หน่วยตัวอย่ำง เก่ียวกับสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองต่อจำกน้ี จำกผลวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญ        
เม่ือวนัพุธท่ีผ่ำนมำท ำให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ ยงัสำมำรถด ำรงต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรีต่อไปได้ กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอย่ำงโดยใช ้ 
ควำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” สุ่มตวัอย่ำงดว้ยวิธีแบบง่ำย (Simple Random Sampling) 
เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัทโ์ดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองหลังผลวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญ ท่ีท ำให้                     
พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชำ ยงัสำมำรถด ำรงต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรีต่อไปได ้พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 27.38 ระบุว่ำ สถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองจะ
ร้อนแรงขึ้น อย่ำงน่ำกงัวล รองลงมำ ร้อยละ 22.89 ระบุว่ำ สถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองจะร้อนแรงเหมือนเดิม แต่ไม่มีอะไรน่ำกงัวล ร้อยละ 17.64 
ระบุว่ำ สถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองจะร้อนแรงขึ้น แต่ไม่น่ำกงัวล ร้อยละ 17.49 ระบุว่ำ สถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองจะร้อนแรงเหมือนเดิม และยงัคง 
น่ำกงัวลอยู่ ร้อยละ 6.85 ระบุว่ำ สถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองจะลดควำมร้อนแรงลง ร้อยละ 6.46 ระบุว่ำ ไม่มีเร่ืองใดให้น่ำกังวล และร้อยละ 1.29  
ระบุว่ำ เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรยกระดบักำรชุมนุมทำงกำรเมืองของม็อบคณะรำษฎรโดยใช้ผลกำรตดัสินของศำล
รัฐธรรมนูญเพื่อกดดันให้รัฐบำลท ำตำมขอ้เรียกร้อง พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 35.13 ระบุว่ำ กำรชุมนุมจะยกระดับ แต่ไม่สำมำรถกดดนัรัฐบำล      
ให้ท ำตำมขอ้เรียกร้องได ้รองลงมำ ร้อยละ 29.36 ระบุว่ำ กำรชุมนุมจะไม่สำมำรถยกระดบั และไม่สำมำรถกดดนัรัฐบำลให้ท ำตำมขอ้เรียกร้องได ้
ร้อยละ 12.17 ระบุว่ำ กำรชุมนุมจะยกระดับ จนสำมำรถกดดันรัฐบำลให้ท ำตำมข้อเรียกร้องได้ ร้อยละ 8.21 ระบุว่ำ กำรชุมนุมจะลดระดับ      
และไม่สำมำรถกดดนัรัฐบำลให้ท ำตำมขอ้เรียกร้องได ้ร้อยละ 7.45 ระบุว่ำ กำรชุมนุมจะไม่สำมำรถยกระดบั แต่สำมำรถกดดนัรัฐบำลให้ท ำตำม
ข้อเรียกร้องได้ ร้อยละ 2.43 ระบุว่ำ กำรชุมนุมจะลดระดับ  แต่สำมำรถกดดันรัฐบำลให้ท ำตำมข้อเรียกร้องได้ และร้อยละ 5.25 ระบุว่ำ                 
เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ    

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำงร้อยละ 8.82 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.70 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑลและ
ภำคกลำง ร้อยละ 18.25 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.69 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.54 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคใต ้
ตวัอยำ่งร้อยละ 48.82 เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.18 เป็นเพศหญิง  

ตัวอย่ำงร้อยละ 6.69 มีอำยุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 15.74 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 22.59 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 32.17 มีอำยุ 46 – 59 ปี     
และร้อยละ 22.81 มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป ตวัอยำ่งร้อยละ 95.36 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.27 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.61 นบัถือศำสนำคริสต ์
และอื่น ๆ และร้อยละ 0.76 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอย่ำงร้อยละ 22.58 สถำนภำพโสด ร้อยละ 73.31 สมรสแลว้ ร้อยละ 3.12 หมำ้ย หย่ำร้ำง แยกกนัอยู ่
และร้อยละ 0.99 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ตัวอย่ำงร้อยละ 30.57 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 31.10 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 6.39                         
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 25.78 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 4.94 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 1.22 ไมร่ะบุกำรศึกษำ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 9.13 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 15.51 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 21.22
ประกอบอำชีพเจ้ำของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 15.51 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.06 ประกอบอำชีพรับจำ้งทั่วไป/ผูใ้ช้แรงงำน      
ร้อยละ 19.62 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำยุ/ว่ำงงำน ร้อยละ 2.58 เป็นนักเรียน/นักศึกษำ ร้อยละ 0.08 เป็นพนักงำนองค์กรอิสระท่ีไม่แสวงหำ
ก ำไร และร้อยละ 1.29 ไม่ระบุอำชีพ  

 
 

วันอาทิตย์ท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 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 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 

ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 
โทรศัพท์ มือถือ 081-667-7766 

 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
mailto:nida_poll@nida.ac.th
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ตัวอย่ำงร้อยละ 18.48 ไม่ มีรำยได้ ร้อยละ 24.56 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 27.08 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน         
10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 12.47 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 5.02 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท                           
ร้อยละ 4.56 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 7.83 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. จากผลวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เม่ือวันพุธท่ีผ่านมาท าให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังสามารถด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปได้  
ท่านคิดว่าสถานการณ์ทางการเมืองต่อจากนีไ้ปจะเป็นอย่างไร (เลือกตอบเพยีงข้อเดียว)  

สถานการณ์ทางการเมืองหลังผลวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ท่ีท าให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  
ยังสามารถด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปได้ 

ร้อยละ 

สถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองจะร้อนแรงขึ้น อยำ่งน่ำกงัวล 27.38 
สถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองจะร้อนแรงเหมือนเดิม แตไ่ม่มีอะไรน่ำกงัวล 22.89 
สถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองจะร้อนแรงขึ้น แต่ไม่น่ำกงัวล 17.64 
สถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองจะร้อนแรงเหมือนเดิม และยงัคงน่ำกงัวลอยู ่ 17.49 
สถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองจะลดควำมร้อนแรงลง 6.85 
ไม่มีเร่ืองใดให้น่ำกงัวล 6.46 
เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 1.29 

รวม 100.00 
 
2. ท่านคิดว่าการชุมนุมทางการเมืองของมอ็บคณะราษฎร จะสามารถใช้ผลการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญยกระดับการชุมนุมจนสามารถกดดัน
รัฐบาลให้ท าตามข้อเรียกร้องได้หรือไม่ (เลือกตอบเพยีงข้อเดียว) 

การยกระดับการชุมนุมทางการเมืองของม็อบคณะราษฎรโดยใช้ผลการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ 
เพ่ือกดดันให้รัฐบาลท าตามข้อเรียกร้อง 

ร้อยละ 

กำรชุมนุมจะยกระดบั แต่ไม่สำมำรถกดดนัรัฐบำลให้ท ำตำมขอ้เรียกร้องได ้ 35.13 
กำรชุมนุมจะไม่สำมำรถยกระดบั และไม่สำมำรถกดดนัรัฐบำลใหท้ ำตำมขอ้เรียกร้องได ้ 29.36 
กำรชุมนุมจะยกระดบั จนสำมำรถกดดนัรัฐบำลให้ท ำตำมขอ้เรียกร้องได ้ 12.17 
กำรชุมนุมจะลดระดบั และไม่สำมำรถกดดนัรัฐบำลให้ท ำตำมขอ้เรียกร้องได ้ 8.21 
กำรชุมนุมจะไม่สำมำรถยกระดบั แต่สำมำรถกดดนัรัฐบำลให้ท ำตำมขอ้เรียกร้องได ้ 7.45 
กำรชุมนุมจะลดระดบั แต่สำมำรถกดดนัรัฐบำลให้ท ำตำมขอ้เรียกร้องได ้ 2.43 
เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 5.25 

รวม 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 116 8.82 
ปริมณฑลและภำคกลำง 338 25.70 
ภำคเหนือ 240 18.25 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 443 33.69 
ภำคใต ้ 178 13.54 

รวม 1,315 100.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 642 48.82 
หญิง 673 51.18 

รวม 1,315 100.00 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 88 6.69 
26 – 35 ปี 207 15.74 
36 – 45 ปี 297 22.59 
46 – 59 ปี 423 32.17 
60 ปี ขึ้นไป 300 22.81 

รวม 1,315 100.00 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,254 95.36 
อิสลำม 43 3.27 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 8 0.61 
ไม่ระบ ุ 10 0.76 

รวม 1,315 100.00 
 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 297 22.58 
สมรส 964 73.31 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 41 3.12 
ไม่ระบ ุ 13 0.99 

รวม 1,315 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 402 30.57 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 409 31.10 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 84 6.39 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 339 25.78 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 65 4.94 
ไม่ระบ ุ 16 1.22 

รวม 1,315 100.00 
 
ตารางที่ 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 120 9.13 
พนกังำนเอกชน 204 15.51 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 279 21.22 
เกษตรกร/ประมง 204 15.51 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 198 15.06 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 258 19.62 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 34 2.58 
องคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 1 0.08 
ไม่ระบ ุ 17 1.29 

รวม 1,315 100.00 
 
ตารางที่ 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 243 18.48 
ไม่เกิน 10,000 บำท 323 24.56 
10,001 – 20,000 บำท 356 27.08 
20,001 – 30,000 บำท 164 12.47 
30,001 – 40,000 บำท 66 5.02 
40,001 บำทขึ้นไป 60 4.56 
ไม่ระบ ุ 103 7.83 

รวม 1,315 100.00 
 
 


