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“วิง่ไล่ลุง-วิง่/เดนิเชียร์ลุง 2563” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “วิ่งไล่ลุง-วิ่ง/เดิน
เชียร์ลุง 2563” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 23 – 24 ธนัวำคม 2562 จำกประชำชนท่ีมีอำย ุ18 ปีข้ึนไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และอำชีพ
ทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,258 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบักำรจดักิจกรรม “วิง่ไล่ลุง-วิง่/เดินเชียร์ลุง” ในเดือนมกรำคม 2563 ท่ีจะถึงน้ี กำรส ำรวจ
อำศยักำรสุ่มตวัอยำ่งโดยใชค้วำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอยำ่งหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” สุ่มตวัอย่ำงดว้ยวิธีแบบง่ำย 
(Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวธีิกำรสมัภำษณ์ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดคำ่ควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจดักิจกรรม “วิ่งไล่ลุง” ในเดือนมกรำคม 2563 ท่ีจะถึงน้ี พบวำ่ ร้อยละ 40.86 
ระบุวำ่ เห็นด้วยมาก เพรำะ เป็นเพียงกิจกรรมอยำ่งหน่ึงท่ีแสดงออกบนพ้ืนฐำนของควำมถูกตอ้ง และเป็นกำรเรียกร้องให้รัฐบำลหันมำแกไ้ขปัญหำ
เศรษฐกิจอยำ่งจริงจงั ร้อยละ 12.24 ระบุวำ่ ค่อนข้างเห็นด้วย เพรำะ เป็นกำรแสดงออกทำงประชำธิปไตยในสิทธิเท่ำเทียมกนั ดีกวำ่ประทว้งรุนแรง 
และถือวำ่เป็นกำรมำออกก ำลงักำยร่วมกนั ร้อยละ 12.00 ระบุว่ำ ไม่ค่อยเห็นด้วย เพรำะ ต่อให้จดักิจกรรมข้ึนมำก็ไม่มีประโยชน์ อำจจะก่อให้เกิด
ควำมวุน่วำย และอยำกให้บำ้นเมืองสงบสุข ไม่อยำกให้มีกำรชุมนุมเกิดข้ึน ร้อยละ 31.32 ระบุวำ่ ไม่เห็นด้วยเลย เพรำะ เป็นกิจกรรมท่ีไม่เหมำะสม
จะท ำให้เกิดเร่ืองวุ่นวำยไม่ว่ำจะมำรูปแบบไหนก็ตำม และอยำกให้คนไทยมีควำมสำมคัคีกนั ไม่อยำกให้มีกำรประท้วงเกิดข้ึน และร้อยละ 3.58                      
ระบุวำ่ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  

ดำ้นควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจดักิจกรรม “วิ่ง/เดินเชียร์ลุง” ในเดือนมกรำคม 2563 ท่ีจะถึงน้ี พบว่ำ ร้อยละ 18.92 ระบุว่ำ      
เห็นด้วยมาก เพรำะ นำยกรัฐมนตรีท ำใหบ้ำ้นเมืองสงบสุข ถือวำ่เป็นก ำลงัใจให้นำยกฯท ำงำนต่อไป และเป็นกำรออกก ำลงักำยไปในตวั ร้อยละ 9.30 
ระบุว่ำ ค่อนข้างเห็นด้วย เพรำะ อยำกให้นำยกรัฐมนตรีบริหำรงำนต่อไป เพ่ือควำมสงบสุขของประเทศ และเป็นกำรแสดงให้อีกฝ่ำยเห็นว่ำ                     
มีคนรักเเละสนับสนุนฝ่ำยรัฐบำลอยู่ ร้อยละ 17.65 ระบุวำ่ ไม่ค่อยเห็นด้วย เพรำะ เกิดควำมแตกแยกส่งผลให้มีกำรปะทะกนั จนไปสู่ควำมไม่สงบ
เรียบร้อยของบำ้นเมือง และกลวัจะเกิดปัญหำตำมมำจึงไม่อยำกให้มีกำรท ำกิจกรรมทั้งสองฝ่ำย ร้อยละ 49.76 ระบุวำ่ ไม่เห็นด้วยเลย เพรำะ ไม่อยำก
ให้ท ำกิจกรรมพร้อมกนัทั้งสองฝ่ำย กลวับำ้นเมืองเกิดควำมวุน่วำย อยำกให้บำ้นเมืองสงบ และอยำกให้มีกำรเปล่ียนรัฐบำลชุดใหม่ และร้อยละ 4.37 
ระบุวำ่ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ    

ทำ้ยท่ีสุด เม่ือถำมถึงควำมกงัวลของประชำชนต่อประเทศไทยในปี 2563 จะเผชิญปัญหำควำมขดัแยง้ทำงกำรเมืองแบบเดียวกบัในอดีต
พบว่ำ ร้อยละ 21.62 ระบุว่ำ กังวลว่ำจะมีควำมขัดแยง้ทำงกำรเมืองรุนแรงมากกว่าในอดีต ร้อยละ 21.86 ระบุว่ำ กังวลว่ำจะมีควำมขัดแยง้                          
ทำงกำรเมืองพอ ๆ กับในอดีต ร้อยละ 22.81 ระบุว่ำ กงัวลวำ่จะมีควำมขดัแยง้ทำงกำรเมืองแต่คงไม่เท่าในอดีต ร้อยละ 13.04 ระบุว่ำ ไม่ค่อยกงัวล 
ร้อยละ 19.00 ระบุวำ่ ไม่กงัวลเลย และร้อยละ 1.67 ระบุวำ่ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ   

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทั่วไปของตวัอย่ำง พบวำ่ ตวัอยำ่งร้อยละ 8.82 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.68 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑล     
และภำคกลำง ร้อยละ 18.36 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 33.47 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.67 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้
ตวัอยำ่งร้อยละ 48.73 เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.27 เป็นเพศหญิง  

ตวัอย่ำงร้อยละ 7.95 มีอำยุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 16.14 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 22.17 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 31.16 มีอำยุ 46 – 59 ปี     
และร้อยละ 22.58 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป ตวัอยำ่งร้อยละ 94.68 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.74 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.79 นบัถือศำสนำคริสต ์
และอ่ืน ๆ และร้อยละ 0.79 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่งร้อยละ 22.81 สถำนภำพโสด ร้อยละ 72.82 สมรสแลว้ ร้อยละ 3.50 หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
และร้อยละ 0.87 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ตัวอย่ำงร้อยละ 28.62 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ ำกว่ำ ร้อยละ 30.21 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 9.06                 
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 25.91 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5.09 จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 1.11 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอยำ่งร้อยละ 10.97 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 13.75 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 20.90 
ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 16.14 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 14.63 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน      
ร้อยละ 19.32 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำยุ/ว่ำงงำน ร้อยละ 3.02 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ ร้อยละ 0.16 เป็นพนกังำนองค์กรอิสระท่ีไม่แสวงหำ
ก ำไร และร้อยละ 1.11 ไม่ระบุอำชีพ  

 

วนัอาทิตย์ท่ี 5 มกราคม 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 / nidapoll.nida@hotmail.co.th   

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 

ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 
โทรศัพท์ มือถอื 081-667-7766 

 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
mailto:nida_poll@nida.ac.th
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ตวัอยำ่งร้อยละ 18.76 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 23.93 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 23.85 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 
20,000 บำท ร้อยละ 10.33 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 6.76 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 7.00          
มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 9.37 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กบัการจดักจิกรรม “วิง่ไล่ลุง” ในเดือนมกราคม 2563 ทีจ่ะถึงนี ้ 

ความคดิเห็นของประชาชนต่อการจดักจิกรรม “วิง่ไล่ลุง” ในเดือนมกราคม 2563 ทีจ่ะถงึนี ้ ร้อยละ 
เห็นด้วยมาก เพรำะ  เป็นเพียงกิจกรรมอยำ่งหน่ึงท่ีแสดงออกบนพ้ืนฐำนของควำมถูกตอ้ง และเป็นกำรเรียกร้องใหรั้ฐบำล

หนัมำแกไ้ขปัญหำเศรษฐกิจอยำ่งจริงจงั 
40.86 

ค่อนข้างเห็นด้วย เพรำะ เป็นกำรแสดงออกทำงประชำธิปไตยในสิทธิเท่ำเทียมกนั ดีกวำ่ประทว้งรุนแรง และถือวำ่เป็นกำร                 
มำออกก ำลงักำยร่วมกนั  

12.24 

ไม่ค่อยเห็นด้วย เพรำะ ต่อใหจ้ดักิจกรรมข้ึนมำก็ไม่มีประโยชน์ อำจจะก่อใหเ้กิดควำมวุน่วำย และอยำกใหบ้ำ้นเมือง               
สงบสุข ไม่อยำกใหมี้กำรชุมนุมเกิดข้ึน 

12.00 

ไม่เห็นด้วยเลย เพรำะ เป็นกิจกรรมท่ีไม่เหมำะสมจะท ำใหเ้กิดเร่ืองวุน่วำยไม่วำ่จะมำรูปแบบไหนก็ตำม และอยำกให ้               
คนไทยมีควำมสำมคัคีกนั ไม่อยำกใหมี้กำรประทว้งเกิดข้ึน 

31.32 

ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 3.58 
รวม 100.00 

 
2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กบัการจดักจิกรรม “วิง่/เดนิเชียร์ลุง” ในเดือนมกราคม 2563 ทีจ่ะถึงนี ้ 

ความคดิเห็นของประชาชนต่อการจดักจิกรรม “วิง่/เดนิเชียร์ลุง” ในเดือนมกราคม 2563 ทีจ่ะถึงนี ้ ร้อยละ 
เห็นด้วยมาก เพรำะ นำยกรัฐมนตรีท ำใหบ้ำ้นเมืองสงบสุข ถือวำ่เป็นก ำลงัใจใหน้ำยกฯท ำงำนต่อไป และเป็นกำร                    

ออกก ำลงักำยไปในตวั 
18.92 

ค่อนข้างเห็นด้วย เพรำะ อยำกใหน้ำยกรัฐมนตรีบริหำรงำนต่อไป เพ่ือควำมสงบสุขของประเทศ และเป็นกำรแสดงใหอี้ก
ฝ่ำยเห็นวำ่มีคนรักเเละสนบัสนุนฝ่ำยรัฐบำลอยู ่

9.30 

ไม่ค่อยเห็นด้วย เพรำะ เกิดควำมแตกแยกส่งผลใหมี้กำรปะทะกนั จนไปสู่ควำมไม่สงบเรียบร้อยของบำ้นเมือง และกลวัจะ
เกิดปัญหำตำมมำจึงไม่อยำกใหมี้กำรท ำกิจกรรมทั้งสองฝ่ำย 

17.65 

ไม่เห็นด้วยเลย เพรำะ ไม่อยำกใหท้ ำกิจกรรมพร้อมกนัทั้งสองฝ่ำย กลวับำ้นเมืองเกิดควำมวุน่วำย อยำกใหบ้ำ้นเมืองสงบ 
และอยำกใหมี้กำรเปล่ียนรัฐบำลชุดใหม่ 

49.76 

ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 4.37 
รวม 100.00 

 
3. ในปี 2563 ทีจ่ะถึงนี ้ท่านมคีวามกงัวลหรือไม่ ว่าประเทศไทยจะเผชิญกบัปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองเหมือนในอดตี  
(เช่น เกดิการชุมนุมประท้วง มอ็บ ความแตกแยกในสังคม ความรุนแรง) 

ความกงัวลของประชาชนต่อประเทศไทยในปี 2563 จะเผชิญปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองแบบเดยีวกบัในอดตี ร้อยละ 
กงัวลวำ่จะมีควำมขดัแยง้ทำงกำรเมืองรุนแรงมากกว่าในอดีต 21.62 
กงัวลวำ่จะมีควำมขดัแยง้ทำงกำรเมืองพอ ๆ กบัในอดีต 21.86 
กงัวลวำ่จะมีควำมขดัแยง้ทำงกำรเมืองแต่คงไม่เท่าในอดีต 22.81 
ไม่ค่อยกงัวล 13.04 
ไม่กงัวลเลย 19.00 
ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 1.67 

รวม 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 111 8.82 
ปริมณฑลและภำคกลำง 323 25.68 
ภำคเหนือ 231 18.36 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 421 33.47 
ภำคใต ้ 172 13.67 

รวม 1,258 100.00 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 613 48.73 
หญิง 645 51.27 

รวม 1,258 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 100 7.95 
26 – 35 ปี 203 16.14 
36 – 45 ปี 279 22.17 
46 – 59 ปี 392 31.16 
60 ปี ข้ึนไป 284 22.58 
ไม่ระบุ – – 

รวม 1,258 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,191 94.68 
อิสลำม 47 3.74 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 10 0.79 
ไม่ระบุ 10 0.79 

รวม 1,258 100.00 
 

ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 287 22.81 
สมรส 916 72.82 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 44 3.50 
ไม่ระบุ 11 0.87 

รวม 1,258 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 360 28.62 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 380 30.21 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 114 9.06 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 326 25.91 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 64 5.09 
ไม่ระบุ 14 1.11 

รวม 1,258 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 138 10.97 
พนกังำนเอกชน 173 13.75 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 263 20.90 
เกษตรกร/ประมง 203 16.14 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 184 14.63 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 243 19.32 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 38 3.02 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 2 0.16 
ไม่ระบุ 14 1.11 

รวม 1,258 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 236 18.76 
ไม่เกิน 10,000 301 23.93 
10,001 – 20,000 300 23.85 
20,001 – 30,000 130 10.33 
30,001 –  40,000 85 6.76 
40,001 ข้ึนไป 88 7.00 
ไม่ระบุ 118 9.37 

รวม 1,258 100.00 
 
  

 


