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“ความเป็นไปได้ทางการเมืองของ 3 ป.” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนย์ส ำรวจควำมคดิเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “ความเป็นไปได้ทาง
การเมืองของ 3 ป.” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวันที่ 6 – 9 กันยำยน 2564 จำกประชำชนทีม่ีอำย ุ18 ปีขึ้นไป กระจำยทุกภมูิภำค ระดับกำรศึกษำ และอำชีพ          
ทั่วประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,310 หน่วยตวัอยำ่ง เกี่ยวกับควำมเป็นไปไดท้ำงกำรเมืองของ 3 ป. (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  พล.อ.อนุพงษ์    
เผ่ำจินดำ และพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ)  กำรส ำรวจอำศัยกำรสุ่มตัวอย่ำงโดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยชื่อฐำนข้อมูลตัวอย่ำงหลัก          
(Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” สุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีแบบง่ำย  (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์                 
โดยก ำหนดคำ่ควำมเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเมือ่ถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อควำมเป็นไปไดว้่ำ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ จะด ำรงต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรี
คร้ังนี้  เป็นสมัยสุดท้ำย พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 32.06 ระบุว่ำ เป็นไปได้มาก รองลงมำ ร้อยละ 30.53 ระบุว่ำ ค่อนข้างเป็นไปได้ ร้อยละ 22.60 
ระบุว่ำ เป็นไปไม่ได้เลย ร้อยละ 10.84 ระบุว่ำ ไม่ค่อยเป็นไปได้ และร้อยละ 3.97 ระบุว่ำ ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ   

ด้ำนควำมคิดเห็นของประชำชนต่อควำมเป็นไปได้ว่ำ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จะได้ เป็นนำยกรัฐมนตรี ภำยหลังกำรเลือกตั้ง     
คร้ังหน้ำ พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.82 ระบุว่ำ เป็นไปไม่ได้เลย รองลงมำ ร้อยละ 13.97 ระบุว่ำ ไม่ค่อยเป็นไปได้  ร้อยละ 13.51 ระบุว่ำ 
ค่อนข้างเป็นไปได้ ร้อยละ 4.66 ระบุว่ำ เป็นไปได้มาก และร้อยละ 5.04 ระบุว่ำ ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  

ท้ำยที่สุดเมือ่ถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อควำมเป็นไปได้ว่ำ 3 ป. (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ     
และพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ) จะยังคงมีบทบำทในกำรจัดตั้งรัฐบำล ภำยหลังกำรเลือกตั้งสมัยหน้ำ พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 39.47 ระบุว่ำ 
ค่อนข้างเป็นไปได้ รองลงมำ ร้อยละ 23.28 ระบุว่ำ เป็นไปไม่ได้เลย ร้อยละ 20.69 ระบุว่ำ เป็นไปได้มาก ร้อยละ 12.21 ระบุว่ำ ไม่ค่อยเป็นไปได้ 
และร้อยละ 4.35 ระบุว่ำ ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

เมื่อพิจำรณำลักษณะทั่วไปของตวัอยำ่ง พบวำ่ ตัวอย่ำงร้อยละ 8.78 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.80 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑลและ
ภำคกลำง ร้อยละ 18.32 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.59 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.51 มีภมูิล ำเนำอยู่ภำคใต้ 
ตัวอย่ำงร้อยละ 49.01 เป็นเพศชำย และร้อยละ 50.99 เป็นเพศหญิง  

ตัวอย่ำงร้อยละ 6.79 มีอำยุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 14.73 มีอำยุ  26 – 35 ปี  ร้อยละ 21.07 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 33.82 มีอำยุ  46 – 59 ปี     
และร้อยละ 23.59 มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอยำ่งร้อยละ 95.35 นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.13 นับถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.76 นับถือศำสนำคริสต์  
และอ่ืน ๆ  และร้อยละ 0.76 ไม่ระบุศำสนำ ตัวอย่ำงร้อยละ 22.29 สถำนภำพโสด ร้อยละ 73.82 สมรสแล้ว ร้อยละ 3.28 หม้ำย หย่ำร้ำง แยกกันอยู่  
และร้อยละ 0.61 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ตัวอย่ำงร้อยละ 29.24 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 33.43 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 8.93                         
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเทำ่ ร้อยละ 23.21 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทยีบเทำ่ ร้อยละ 4.20 จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเทำ่ 
และร้อยละ 0.99 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตัวอย่ำงร้อยละ 9.16 ประกอบอำชพีขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกจิ ร้อยละ 12.75 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 19.92
ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกจิ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 15.65 ประกอบอำชพีเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.04 ประกอบอำชีพรับจ้ำงทั่วไป/ผู้ใช้แรงงำน      
ร้อยละ 23.21 เป็นพ่อบ้ำน/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 2.90 เป็นนักเรียน/นักศึกษำ และร้อยละ 1.37 ไม่ระบุอำชีพ  

ตัวอย่ำงร้อยละ 22.75 ไม่มีรำยได้  ร้อยละ 22.14 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 24.73 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน         
10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 9.77 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 4.43 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท                           
ร้อยละ 4.88 มีรำยได้เฉลีย่ตอ่เดอืน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 11.30 ไม่ระบุรำยได้ 

 

วันอาทิตย์ที่ 12 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 
 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
mailto:nida_poll@nida.ac.th
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1. ท่านคิดว่าเป็นไปได้หรือไม่ท่ี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรคีรัง้นี้ เป็นสมัยสุดท้าย (เลือกตอบ 1 ข้อ) 
ความคิดเห็นของประชาชนตอ่ความเป็นไปไดว้่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งนี้  

เป็นสมัยสุดท้าย ร้อยละ 

เป็นไปได้มาก 32.06 
ค่อนข้างเป็นไปได ้ 30.53 
เป็นไปไม่ได้เลย 22.60 
ไม่ค่อยเป็นไปได ้ 10.84 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 3.97 

รวม 100.00 
 
2. ท่านคิดว่าเป็นไปได้หรือไม่ท่ี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จะได้เป็นนายกรัฐมนตร ีภายหลังการเลือกตั้งครั้งหน้า (เลือกตอบ 1 ข้อ) 

ความคิดเห็นของประชาชนตอ่ความเป็นไปไดว้่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จะได้เป็นนายกรัฐมนตร ี 
ภายหลังการเลือกตั้งครั้งหน้า 

ร้อยละ 

เป็นไปไม่ได้เลย 62.82 
ไม่ค่อยเป็นไปได ้ 13.97 
ค่อนข้างเป็นไปได ้ 13.51 
เป็นไปได้มาก 4.66 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 5.04 

รวม 100.00 
 
3. ท่านคิดว่าเป็นไปได้หรือไม่ท่ี 3 ป. (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา และพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) จะยังคงมีบทบาท
ในการจัดตั้งรัฐบาล ภายหลังการเลือกตั้งสมัยหน้า (เลือกตอบ 1 ข้อ) 

ความคิดเห็นของประชาชนตอ่ความเป็นไปไดว้่า 3 ป. (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา  
และพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) จะยังคงมีบทบาทในการจัดตั้งรัฐบาล ภายหลังการเลือกตั้งสมัยหน้า ร้อยละ 

ค่อนข้างเป็นไปได ้ 39.47 
เป็นไปไม่ได้เลย 23.28 
เป็นไปได้มาก 20.69 
ไม่ค่อยเป็นไปได ้ 12.21 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 4.35 

รวม 100.00 
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ลักษณะท่ัวไปของตัวอย่าง 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมิภาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 115 8.78 
ปริมณฑลและภำคกลำง 338 25.80 
ภำคเหนือ 240 18.32 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 440 33.59 
ภำคใต้ 177 13.51 

รวม 1,310 100.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 642 49.01 
หญิง 668 50.99 

รวม 1,310 100.00 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 89 6.79 
26 – 35 ปี 193 14.73 
36 – 45 ปี 276 21.07 
46 – 59 ปี 443 33.82 
60 ปี ขึ้นไป 309 23.59 

รวม 1,310 100.00 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,249 95.35 
อิสลำม 41 3.13 
คริสต์ /ฮินดู/ซิกข์/ยิว/ไม่นับถอืศำสนำใด ๆ  10 0.76 
ไม่ระบุ 10 0.76 

รวม 1,310 100.00 
 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 292 22.29 
สมรส 967 73.82 
หม้ำย หย่ำร้ำง แยกกันอยู่ 43 3.28 
ไม่ระบุ 8 0.61 

รวม 1,310 100.00 
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ลักษณะท่ัวไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 383 29.24 
มัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 438 33.43 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 117 8.93 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 304 23.21 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 55 4.20 
ไม่ระบุ 13 0.99 

รวม 1,310 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ 120 9.16 
พนักงำนเอกชน 167 12.75 
เจ้ำของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 261 19.92 
เกษตรกร/ประมง 205 15.65 
รับจ้ำงทั่วไป/ผู้ใช้แรงงำน 197 15.04 
พ่อบ้ำน/แม่บ้ำน/เกษียณอำยุ/ว่ำงงำน 304 23.21 
นักเรียน/นักศึกษำ 38 2.90 
ไม่ระบุ 18 1.37 

รวม 1,310 100.00 
 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได้ 298 22.75 
ไม่เกิน 10,000 บำท 290 22.14 
10,001 – 20,000 บำท 324 24.73 
20,001 – 30,000 บำท 128 9.77 
30,001 – 40,000 บำท 58 4.43 
40,001 บำทขึ้นไป 64 4.88 
ไม่ระบุ 148 11.30 

รวม 1,310 100.00 
 
 


