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“8 ปี นายกรัฐมนตรีกบัอนาคตทางการเมืองของ 3 ป.” 
 
เรียน  บรรณาธกิารบริหาร/บรรณาธิการข่าว/หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “8 ปี นายกรัฐมนตรี
กับอนาคตทางการเมืองของ 3 ป.” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวันท่ี  2-4 สิงหำคม 2565 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีขึ้ นไป กระจำยทุกภูมิภำค              
ระดบักำรศึกษำ อำชีพ และรำยได ้ทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,312 หน่วยตวัอย่ำง เก่ียวกบัวำระกำรด ำรงต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรีไม่เกิน 8 ปี  
กบัอนำคตทำงกำรเมืองของ 3 ป. กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอย่ำงโดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample)  
ของ “นิดำ้โพล” สุ่มตวัอย่ำงดว้ยวิธีแบบง่ำย  (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท์ โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ 
ร้อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงกำรตัดสินใจของนำยกรัฐมนตรีเก่ียวกับควำมไม่ชัดเจนของรัฐธรรมนูญ เร่ืองวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง
นำยกรัฐมนตรีไม่เกิน 8 ปี พบว่ำ ตัวอย่ำง ร้อยละ 64.25 ระบุว่ำ นำยกฯ ควรประกำศว่ำ 8 ปี คือ อยู่ในต ำแหน่งไม่เกิน 24 สิงหำคม 2565 
รองลงมำ ร้อยละ 32.93 ระบุว่ำ นำยกฯ ควรรอให้ศำลรัฐธรรมนูญตดัสินเร่ืองวำระกำรด ำรงต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรี ไม่เกิน 8 ปี และร้อยละ 2.82 
ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ    

ส่วนบุคคลในกลุ่ม 3 ป. ท่ีประชำชนเช่ือว่ำจะยงัคงมีบทบำทในกำรจดัตั้งรัฐบำล ภำยหลงักำรเลือกตั้งสมยัหนำ้ พบว่ำ ตวัอยำ่ง ร้อยละ 
55.18 ระบุว่ำ เช่ือว่ำทั้ง 3 ป. จะไม่มีบทบำททำงกำรเมืองในกำรจดัตั้งรัฐบำล รองลงมำ ร้อยละ 27.36 ระบุว่ำ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ  
ร้อยละ 24.77 ระบุว่ำ พลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชำ ร้อยละ 19.44 ระบุว่ำ พลเอก อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ และร้อยละ 5.18 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ 
ไม่สนใจ    

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงบุคคลในกลุ่ม 3 ป. ท่ีประชำชนตอ้งกำรให้มีบทบำทในกำรจดัตั้งรัฐบำล ภำยหลงักำรเลือกตั้งสมยัหน้ำ พบว่ำ 
ตวัอยำ่ง ร้อยละ 80.03 ระบุว่ำ ไม่ตอ้งกำรให้ทั้ง 3 ป. มีบทบำททำงกำรเมืองในกำรจดัตั้งรัฐบำล ภำยหลงักำรเลือกตั้งสมยัหนำ้ รองลงมำ ร้อยละ 
14.25 ระบุว่ำ พลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชำ ร้อยละ 7.39 ระบุว่ำ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ร้อยละ 7.16 ระบุว่ำ พลเอก อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ  
และร้อยละ 1.45 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทั่วไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 8.61 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 26.30 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑล 
และภำคกลำง ร้อยละ 17.99 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 33.53 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.57 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้
ตวัอยำ่ง ร้อยละ 48.09 เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.91 เป็นเพศหญิง  

ตัวอย่ำง ร้อยละ 13.26 มีอำยุ  18-25 ปี  ร้อยละ 17.76 มีอำยุ 26-35 ปี  ร้อยละ 19.28 มีอำยุ 36-45 ปี  ร้อยละ 26.53 มีอำยุ 46-59 ปี  
และร้อยละ 23.17 มีอำย ุ60 ปีขึ้นไป ตวัอยำ่ง ร้อยละ 95.43 นบัถือศำสนำพทุธ ร้อยละ 3.43 นบัถือศำสนำอสิลำม ร้อยละ 0.84 นบัถือศำสนำคริสต ์
และอื่น ๆ และร้อยละ 0.30 ไม่ระบุศำสนำ ตัวอย่ำง ร้อยละ 30.49 สถำนภำพโสด ร้อยละ 67.53 สมรสแล้ว และร้อยละ 1.98 หม้ำย หย่ำร้ำง 
แยกกนัอยู ่ 

ตัวอย่ำง ร้อยละ 27.67 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ ำกว่ำ ร้อยละ 32.47 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 8.31                         
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 27.36 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 4.19 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำ  

ตวัอย่ำง ร้อยละ 8.99 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 14.94 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 21.65
ประกอบอำชีพเจ้ำของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 15.32 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 12.50 ประกอบอำชีพรับจำ้งทั่วไป/ผูใ้ช้แรงงำน      
ร้อยละ 21.49 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน และร้อยละ 5.11 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ  

วันอาทิตย์ท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ โทรศพัท ์02-727-3594-6 

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 ารวจความคิดเหน็ “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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ตัวอย่ำง ร้อยละ 23.70 ไม่ มีรำยได้ ร้อยละ 22.41 รำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่ เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 26.07 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน  
10,001-20,000 บำท ร้อยละ 9.98 รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บำท ร้อยละ 4.04 รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บำท ร้อยละ 4.96 รำยได้
เฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 8.84 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. ท่านคิดว่านายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ควรตัดสินใจอย่างไร เกี่ยวกับความไม่ชัดเจนของรัฐธรรมนูญ เร่ืองวาระการด ารง
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่เกิน 8 ปี 

การตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนของรัฐธรรมนูญ  
เร่ืองวาระการด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่เกิน 8 ปี  

ร้อยละ 

นำยกฯ ควรประกำศว่ำ 8 ปี คือ อยูใ่นต ำแหน่งไม่เกิน 24 สิงหำคม 2565 64.25 
นำยกฯ ควรรอใหศ้ำลรัฐธรรมนูญตดัสินเร่ืองวำระกำรด ำรงต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรีไม่เกิน 8 ปี 32.93 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 2.82 

รวม 100.00 
 

2. ท่านเช่ือว่า ใครในกลุ่ม 3 ป. (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา และพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) จะยังคงมบีทบาท       
ในการจัดตั้งรัฐบาล ภายหลังการเลือกตั้งสมัยหน้า 

บุคคลในกลุ่ม 3 ป. ทีป่ระชาชนเช่ือว่าจะยังคงมีบทบาทในการจัดตั้งรัฐบาล ภายหลงัการเลือกตั้งสมยัหน้า  ร้อยละ 
เช่ือว่ำทั้ง 3 ป. จะไม่มีบทบำททำงกำรเมืองในกำรจดัตั้งรัฐบำล 55.18 
พลเอก ประวิตร วงษสุ์วรรณ 27.36 
พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชำ 24.77 
พลเอก อนุพงษ ์เผำ่จินดำ 19.44 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 5.18 

หมายเหตุ: ตวัอยำ่งสำมำรถเลือกตอบไดม้ำกกว่ำ 1 ตวัเลือก 
 
3. ท่านต้องการให้ใครในกลุ่ม 3 ป. (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา และพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) มีบทบาท 
ในการจัดตั้งรัฐบาล ภายหลังการเลือกตั้งสมัยหน้า 

บุคคลในกลุ่ม 3 ป. ทีป่ระชาชนต้องการให้มบีทบาทในการจัดตั้งรัฐบาล ภายหลังการเลือกตั้งสมัยหน้า ร้อยละ 
ไม่ตอ้งกำรให้ทั้ง 3 ป. มีบทบำททำงกำรเมืองในกำรจดัตั้งรัฐบำล ภำยหลงักำรเลือกตั้งสมยัหนำ้ 80.03 
พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชำ 14.25 
พลเอก ประวิตร วงษสุ์วรรณ 7.39 
พลเอก อนุพงษ ์เผำ่จินดำ 7.16 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 1.45 

หมายเหตุ: ตวัอยำ่งสำมำรถเลือกตอบไดม้ำกกว่ำ 1 ตวัเลือก 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 
 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 113 8.61 
ปริมณฑลและภำคกลำง 345 26.30 
ภำคเหนือ 236 17.99 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 440 33.53 
ภำคใต ้ 178 13.57 

รวม 1,312 100.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 631 48.09 
หญิง 681 51.91 

รวม 1,312 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18-25 ปี 174 13.26 
26-35 ปี 233 17.76 
36-45 ปี 253 19.28 
46-59 ปี 348 26.53 
60 ปีขึ้นไป 304 23.17 

รวม 1,312 100.00 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,252 95.43 
อิสลำม 45 3.43 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 11 0.84 
ไม่ระบ ุ 4 0.30 

รวม 1,312 100.00 
 
ตารางที่ 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 400 30.49 
สมรส 886 67.53 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 26 1.98 

รวม 1,312 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 
 

ตารางที่ 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 363 27.67 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 426 32.47 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 109 8.31 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 359 27.36 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 55 4.19 

รวม 1,312 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 118 8.99 
พนกังำนเอกชน 196 14.94 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 284 21.65 
เกษตรกร/ประมง 201 15.32 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 164 12.50 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 282 21.49 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 67 5.11 

รวม 1,312 100.00 
 
ตารางที่ 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 311 23.70 
ไม่เกิน 10,000 บำท 294 22.41 
10,001-20,000 บำท 342 26.07 
20,001-30,000 บำท 131 9.98 
30,001-40,000 บำท 53 4.04 
40,001 บำทขึ้นไป 65 4.96 
ไม่ระบ ุ 116 8.84 

รวม 1,312 100.00 
 


