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“ยุบสภา…เม่ือไรดี” 
 

เรียน  บรรณาธกิารบริหาร/บรรณาธิการข่าว/หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “ยุบสภา…เม่ือไรดี”               
ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 14-17 กุมภำพันธ์ 2565 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีขึ้นไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดับกำรศึกษำ อำชีพ และรำยได ้            
ทั่วประเทศ รวมทั้ งส้ิน จ ำนวน 1,313 หน่วยตัวอย่ำง เก่ียวกับกำรยุบสภำของนำยกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ กำรส ำรวจอำศัย 
กำรสุ่มตวัอย่ำงโดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” สุ่มตวัอย่ำงดว้ยวิธีแบบง่ำย 
(Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท์ โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ ร้อยละ 97.0 
 จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรวำงแผนยุบสภำของนำยกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ พบว่ำ  
ตัวอย่ำง ร้อยละ 68.09 ระบุว่ำ นำยกฯ ไม่มีแผนจะยุบสภา แต่วำงแผนจะอยู่ยำวจนครบวาระในปี 2566 รองลงมำ ร้อยละ 8.91 ระบุว่ำ  
ก่อนกำรอภิปรำยไม่ไวว้ำงใจในปลำยเดือนพฤษภาคม 2565 ร้อยละ 8.23 ระบุว่ำ หลงัจำกเสร็จส้ินกำรประชุมเอเปค ท่ีประเทศไทยเป็นเจำ้ภำพ 
ในเดือนพฤศจิกายน 2565 ร้อยละ 6.09 ระบุว่ำ หลงัจำกกฎหมำยลูก 2 ฉบบั ท่ีเก่ียวกบักำรเลือกตั้งประกำศใช ้ประมำณเดือนกรกฎาคม 2565 
ร้อยละ 4.95 ระบุว่ำ หลังจำกร่ำง พ.ร.บ. งบประมำณ ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกสภำประมำณเดือนสิงหาคม 2565 และร้อยละ 3.73 ระบุว่ำ  
เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ       
 ดำ้นควำมคิดเห็นของประชำชนต่อช่วงเวลำท่ีนำยกรัฐมนตรี พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ ควรยบุสภำ พบว่ำ ตวัอยำ่ง ร้อยละ 58.79 ระบุว่ำ 
นำยกฯ ควรยุบสภาโดยเร็วท่ีสุด รองลงมำ ร้อยละ 23.38 ระบุว่ำ นำยกฯ ไม่ควรยุบสภาและให้อยูย่ำวจนครบวาระในปี 2566 ร้อยละ 5.18 ระบุว่ำ 
หลงัจำกเสร็จส้ินกำรประชุมเอเปค ท่ีประเทศไทยเป็นเจำ้ภำพในเดือนพฤศจิกายน 2565 ร้อยละ 4.19 ระบุว่ำ ก่อนกำรอภิปรำยไม่ไวว้ำงใจ 
ในปลำยเดือนพฤษภาคม 2565 ร้อยละ 3.81 ระบุว่ำ หลงัจำกกฎหมำยลูก 2 ฉบบั ท่ีเก่ียวกบักำรเลือกตั้งประกำศใช้ ประมำณเดือนกรกฎาคม 
2565 ร้อยละ 3.43 ระบุว่ำ หลงัจำกร่ำง พ.ร.บ. งบประมำณ ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกสภำประมำณเดือนสิงหาคม 2565 และร้อยละ 1.22 ระบุว่ำ 
เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อควำมมัน่คงของรัฐบำล พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชำ ในขณะน้ี พบว่ำ ตวัอยำ่ง ร้อยละ 
43.11 ระบุว่ำ ไม่มีควำมมัน่คงเลย รองลงมำ ร้อยละ 33.05 ระบุว่ำ ไม่ค่อยมีควำมมัน่คง ร้อยละ 16.38 ระบุว่ำ ค่อนข้างมีควำมมัน่คง และร้อยละ 
7.46 ระบุว่ำ มีควำมมัน่คงมาก 

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 8.84 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.89 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑลและ
ภำคกลำง ร้อยละ 18.28 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.51 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.48 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคใต ้
ตวัอยำ่ง ร้อยละ 48.90 เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.10 เป็นเพศหญิง  

ตวัอยำ่ง ร้อยละ 7.46 อำย ุ18-25 ปี ร้อยละ 13.86 อำย ุ26-35 ปี ร้อยละ 19.27 อำยุ 36-45 ปี ร้อยละ 33.21 อำย ุ46-59 ปี และร้อยละ 26.20 
อำยุ 60 ปีขึ้ นไป ตัวอย่ำง ร้อยละ 96.04 นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.05 นับถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.23 นับถือศำสนำคริสต์ และอื่น ๆ  
และร้อยละ 0.68 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่ง ร้อยละ 22.70 สถำนภำพโสด ร้อยละ 73.95 สมรสแลว้ ร้อยละ 2.59 หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู่ และร้อยละ 
0.76 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ตัวอย่ำง ร้อยละ 27.42 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ ำกว่ำ ร้อยละ 34.96 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.69                         
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 24.37 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 4.49 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 1.07 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

 
 

วันอาทิตย์ท่ี 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
 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 
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ตวัอย่ำง ร้อยละ 8.15 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 13.63 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 20.33
ประกอบอำชีพเจ้ำของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 14.78 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 16.45 ประกอบอำชีพรับจำ้งทั่วไป/ผูใ้ช้แรงงำน      
ร้อยละ 22.16 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 3.43 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 1.07 ไม่ระบุอำชีพ  

ตัวอย่ำง ร้อยละ 20.56 ไม่ มีรำยได้ ร้อยละ 25.36 รำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่ เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 26.81 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน  
10,001-20,000 บำท ร้อยละ 10.13 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บำท ร้อยละ 5.03 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บำท ร้อยละ 4.27 
รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 7.84 ไม่ระบุรำยได ้

 

1. ท่านเช่ือว่า นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา วางแผน จะยุบสภาเม่ือไร 
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการวางแผนยุบสภาของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ร้อยละ 

นำยกฯ ไม่มีแผนจะยุบสภา แต่วำงแผนจะอยูย่ำวจนครบวาระในปี 2566 68.09 
ก่อนกำรอภิปรำยไม่ไวว้ำงใจในปลำยเดือนพฤษภาคม 2565 8.91 
หลงัจำกเสร็จส้ินกำรประชุมเอเปค ท่ีประเทศไทยเป็นเจำ้ภำพในเดือนพฤศจิกายน 2565 8.23 
หลงัจำกกฎหมำยลูก 2 ฉบบั ท่ีเก่ียวกบักำรเลือกตั้งประกำศใช ้ประมำณเดือนกรกฎาคม 2565 6.09 
หลงัจำกร่ำง พ.ร.บ. งบประมำณ ผำ่นควำมเห็นชอบจำกสภำประมำณเดือนสิงหาคม 2565 4.95 
เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 3.73 

รวม 100.00 
 
2. ท่านคิดว่า นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ควร จะยุบสภาเม่ือไร  

ความคิดเห็นของประชาชนต่อช่วงเวลาทีน่ายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ควรยุบสภา ร้อยละ 
นำยกฯ ควรยุบสภาโดยเร็วท่ีสุด 58.79 
นำยกฯ ไม่ควรยุบสภาและให้อยูย่ำวจนครบวาระในปี 2566 23.38 
หลงัจำกเสร็จส้ินกำรประชุมเอเปค ท่ีประเทศไทยเป็นเจำ้ภำพในเดือนพฤศจิกายน 2565 5.18 
ก่อนกำรอภิปรำยไม่ไวว้ำงใจในปลำยเดือนพฤษภาคม 2565 4.19 
หลงัจำกกฎหมำยลูก 2 ฉบบั ท่ีเก่ียวกบักำรเลือกตั้งประกำศใช ้ประมำณเดือนกรกฎาคม 2565 3.81 
หลงัจำกร่ำง พ.ร.บ. งบประมำณ ผำ่นควำมเห็นชอบจำกสภำประมำณเดือนสิงหาคม 2565 3.43 
เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 1.22 

รวม 100.00 
 
3. ท่านคิดว่า รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีความมั่นคง แค่ไหนในขณะนี ้

ความคิดเห็นของประชาชนต่อความมั่นคงของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในขณะนี ้ ร้อยละ 
ไม่มีควำมมัน่คงเลย 43.11 
ไม่ค่อยมีควำมมัน่คง 33.05 
ค่อนข้างมีควำมมัน่คง 16.38 
มีควำมมัน่คงมาก 7.46 

รวม 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 116 8.84 
ปริมณฑลและภำคกลำง 340 25.89 
ภำคเหนือ 240 18.28 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 440 33.51 
ภำคใต ้ 177 13.48 

รวม 1,313 100.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 642 48.90 
หญิง 671 51.10 

รวม 1,313 100.00 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18-25 ปี 98 7.46 
26-35 ปี 182 13.86 
36-45 ปี 253 19.27 
46-59 ปี 436 33.21 
60 ปี ขึ้นไป 344 26.20 

รวม 1,313 100.00 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,261 96.04 
อิสลำม 40 3.05 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 3 0.23 
ไม่ระบ ุ 9 0.68 

รวม 1,313 100.00 
 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 298 22.70 
สมรส 971 73.95 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 34 2.59 
ไม่ระบ ุ 10 0.76 

รวม 1,313 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 360 27.42 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 459 34.96 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 101 7.69 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 320 24.37 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 59 4.49 
ไม่ระบ ุ 14 1.07 

รวม 1,313 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 107 8.15 
พนกังำนเอกชน 179 13.63 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 267 20.33 
เกษตรกร/ประมง 194 14.78 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 216 16.45 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 291 22.16 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 45 3.43 
ไม่ระบ ุ 14 1.07 

รวม 1,313 100.00 
 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 270 20.56 
ไม่เกิน 10,000 บำท 333 25.36 
10,001-20,000 บำท 352 26.81 
20,001-30,000 บำท 133 10.13 
30,001-40,000 บำท 66 5.03 
40,001 บำทขึ้นไป 56 4.27 
ไม่ระบ ุ 103 7.84 

รวม 1,313 100.00 
 
 


