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“ประชาชนมองอนาคตรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ อย่างไร” 
 

เรียน  บรรณาธกิารบริหาร/บรรณาธิการข่าว/หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “ประชาชน 
มองอนาคตรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ อย่างไร” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 30 พฤษภำคม ถึง 1 มิถุนำยน 2565 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีขึ้นไป 
กระจำยทุกภูมิภำค ระดับกำรศึกษำ อำชีพ และรำยได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,326 หน่วยตัวอย่ำง เก่ียวกับรัฐบำลของพลเอกประยุทธ์         
จะสำมำรถอยู่จนครบเทอม 4 ปี ในเดือนมีนำคม 2566 หรือไม่ กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอย่ำงโดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูล 
ตัวอย่ำงหลัก (Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” สุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีแบบง่ำย  (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์       
ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ ร้อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่ออนำคตรัฐบำลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ พบว่ำ ร้อยละ 46.23   
ระบุว่ำ จะสำมำรถอยู่จนครบเทอม  4 ปี ในเดือนมีนำคม 2566 แน่นอน รองลงมำ ร้อยละ 28.81 ระบุว่ำ จะไม่สำมำรถอยู่จนครบเทอม 4 ปี  
ในเดือนมีนำคม 2566 แน่นอน และร้อยละ 24.96 ระบุว่ำ ไม่แน่ใจว่ำจะสำมำรถอยูจ่นครบเทอม 4 ปี ในเดือนมีนำคม 2566 หรือไม่   

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมตวัอย่ำงท่ีระบุว่ำ รัฐบำลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ จะไม่สำมำรถอยู่จนครบเทอม 4 ปี ในเดือนมีนำคม 2566 
แน่นอน และไม่แน่ใจว่ำจะสำมำรถอยู่จนครบเทอม  4 ปี  ในเดือนมีนำคม 2566 หรือไม่  (จ ำนวน 713 หน่วยตัวอย่ำง) ว่ำหำกรัฐบำล 
ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ จะไม่สำมำรถอยู่จนครบเทอม 4 ปี ในเดือนมีนำคม 2566 ท่ำนคิดว่ำพลเอกประยุทธ์ จะยุบสภำ หรือลำออก  
หรือถูกให้พน้จำกต ำแหน่งโดยค ำส่ังศำลรัฐธรรมนูญ พบว่ำ ร้อยละ 45.58 ระบุว่ำ พลเอกประยทุธ์จะประกำศยบุสภำ รองลงมำ ร้อยละ 32.68 ระบุว่ำ 
พลเอกประยทุธ์จะถูกให้พน้จำกต ำแหน่งโดยค ำส่ังศำลรัฐธรรมนูญ และร้อยละ 21.74 ระบุว่ำ พลเอกประยทุธ์จะประกำศลำออก  

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทั่วไปของตัวอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 8.60 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 26.32 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑล 
และภำคกลำง ร้อยละ 18.10 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 33.18 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.80 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้
ตวัอยำ่ง ร้อยละ 47.89 เป็นเพศชำย และร้อยละ 52.11 เป็นเพศหญิง  

ตัวอย่ำง ร้อยละ 13.12 มีอำยุ  18-25 ปี  ร้อยละ 17.65 มีอำยุ 26-35 ปี  ร้อยละ 19.23 มีอำยุ 36-45 ปี  ร้อยละ 26.85 มีอำยุ 46-59 ปี  
และร้อยละ 23.15 มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป ตวัอย่ำง ร้อยละ 95.78 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.39 นบัถือศำสนำอิสลำม และร้อยละ 0.83 นบัถือศำสนำ
คริสต ์และอื่น ๆ ตวัอยำ่ง ร้อยละ 30.24 สถำนภำพโสด ร้อยละ 67.65 สมรสแลว้ และร้อยละ 2.11 หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 

ตัวอย่ำง ร้อยละ 26.47 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ ำกว่ำ ร้อยละ 34.77 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.39                         
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 26.54 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 4.75 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 0.08 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอย่ำง ร้อยละ 9.96 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 15.99 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 21.19
ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 13.50 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 13.42 ประกอบอำชีพรับจ้ำงทั่วไป/ผูใ้ช้แรงงำน      
ร้อยละ 20.36 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 5.35 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 0.23 ไม่ระบุอำชีพ  

ตัวอย่ำง ร้อยละ 22.47 ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 20.74 รำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่ เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 28.73 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน  
10,001-20,000 บำท ร้อยละ 10.41 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บำท ร้อยละ 4.07 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บำท ร้อยละ 3.85  
รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 9.73 ไม่ระบุรำยได ้
 

 

 

 

วันอาทิตย์ท่ี 5 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594- 

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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1. จากสถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน ท่านคิดว่ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จะสามารถอยู่จนครบเทอม 4 ปี ในเดือนมีนาคม 2566 หรือไม่ 
ความคิดเห็นของประชาชนต่ออนาคตรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ร้อยละ 

จะสำมำรถอยูจ่นครบเทอม 4 ปี ในเดือนมีนำคม 2566 แน่นอน 46.23 
จะไม่สำมำรถอยูจ่นครบเทอม 4 ปี ในเดือนมีนำคม 2566 แน่นอน 28.81 
ไม่แน่ใจว่ำจะสำมำรถอยูจ่นครบเทอม 4 ปี ในเดือนมีนำคม 2566 หรือไม่ 24.96 

รวม 100.00 
 

2. หากรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จะไม่สามารถอยู่จนครบเทอม 4 ปี ในเดือนมีนาคม 2566 ท่านคิดว่าพลเอกประยุทธ์ จะยุบสภา  
หรือลาออก หรือถูกให้พ้นจากต าแหน่งโดยค าส่ังศาลรัฐธรรมนูญ  

หากรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จะไม่สามารถอยู่จนครบเทอม 4 ปี ในเดือนมีนาคม 2566 
จะเกิดจากเหตุการณ์ใด 

ร้อยละ 

พลเอกประยทุธจ์ะประกำศยบุสภำ 45.58 
พลเอกประยทุธจ์ะถูกให้พน้จำกต ำแหน่งโดยค ำส่ังศำลรัฐธรรมนูญ 32.68 
พลเอกประยทุธจ์ะประกำศลำออก 21.74 

รวม 100.00 
หมายเหตุ: เฉพำะตวัอยำ่งท่ีระบุว่ำ จะไม่สำมำรถอยูค่รบเทอม 4 ปี ในเดือนมีนำคม 2566 แน่นอน และไม่แน่ใจว่ำจะอยูค่รบเทอม 4 ปี  
 ในเดือนมีนำคม 2566 แน่นอน จ ำนวน 713 หน่วยตวัอยำ่ง 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 
 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 114 8.60 
ปริมณฑลและภำคกลำง 349 26.32 
ภำคเหนือ 240 18.10 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 440 33.18 
ภำคใต ้ 183 13.80 

รวม 1,326 100.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 635 47.89 
หญิง 691 52.11 

รวม 1,326 100.00 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18-25 ปี 174 13.12 
26-35 ปี 234 17.65 
36-45 ปี 255 19.23 
46-59 ปี 356 26.85 
60 ปีขึ้นไป 307 23.15 

รวม 1,326 100.00 
 
ตารางที่ 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,270 95.78 
อิสลำม 45 3.39 
คริสต/์ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 11 0.83 

รวม 1,326 100.00 
 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 401 30.24 
สมรส 897 67.65 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 28 2.11 

รวม 1,326 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 351 26.47 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 461 34.77 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 98 7.39 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 352 26.54 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 63 4.75 
ไม่ระบ ุ 1 0.08 

รวม 1,326 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 132 9.96 
พนกังำนเอกชน 212 15.99 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 281 21.19 
เกษตรกร/ประมง 179 13.50 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 178 13.42 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 270 20.36 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 71 5.35 
ไม่ระบ ุ 3 0.23 

รวม 1,326 100.00 
 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 298 22.47 
ไม่เกิน 10,000 บำท 275 20.74 
10,001-20,000 บำท 381 28.73 
20,001-30,000 บำท 138 10.41 
30,001-40,000 บำท 54 4.07 
40,001 บำทขึ้นไป 51 3.85 
ไม่ระบ ุ 129 9.73 

รวม 1,326 100.00 
 
 


