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“เร่ืองของ อนาคตใหม่” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “เร่ืองของ           
อนาคตใหม่” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 26 – 27 กุมภำพนัธ์ 2563 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีขึ้นไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และอำชีพ    
ทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,260 หน่วยตวัอย่ำง เก่ียวกบัค ำตดัสินให้ยุบพรรคอนำคตใหม่และตดัสิทธิทำงกำรเมืองกรรมกำรบริหำรพรรคฯ                
10 ปี และกำรจัดกิจกรรมแฟลชม็อบ ติดแฮชแท็กเพื่อต่อต้ำนรัฐบำล ของนิสิตนักศึกษำ หลังจำกผลกำรตัดสินวินิจฉัยยุบพรรคอนำคตใหม่                 
กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอย่ำงโดยใชค้วำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” สุ่มตวัอย่ำงดว้ยวิธี
แบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัทโ์ดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงส่ิงท่ีแกนน ำอดีตพรรคอนำคตใหม่ ควรท ำหลงัจำกศำลรัฐธรรมนูญมีค ำตดัสินให้ยุบพรรคฯ และตดัสิทธิทำงกำร
เมืองกรรมกำรบริหำรพรรคฯ 10 ปี พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 33.41 ระบุว่ำ ยอมรับค ำตดัสินของศำลฯ รองลงมำ ร้อยละ 25.32 ระบุว่ำ                    
ใช้สิทธิวิจำรณ์ไม่เห็นดว้ยกบัค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญโดยสุจริต ร้อยละ 11.35 ระบุว่ำ แกนน ำอดีตพรรคฯ ควรรณรงค์ทำงกำรเมืองทั่ว
ประเทศ และให้ ส.ส. ท่ีเหลืออยู่ของพรรคฯ แสดงบทบำททำงกำรเมืองแทน ในสัดส่วนท่ีเท่ำกนั ร้อยละ 8.65 ระบุว่ำ ให้ ส.ส. ท่ีเหลืออยู่ ของ
พรรคฯ มีอิสระยำ้ยไปสังกดัพรรคไหนก็ได ้ร้อยละ 8.33 ระบุว่ำ แกนน ำอดีตพรรคฯ ควรหยุดบทบำททำงกำรเมือง ร้อยละ 5.71 ระบุว่ำ ให้ ส.ส. ท่ี
เหลืออยูข่องพรรคฯ ยำ้ยไปสังกดัพรรคใหม่ท่ีเตรียมไว ้ร้อยละ 4.29 ระบุว่ำ แกนน ำอดีตพรรคฯ ควรเป็นผูน้ ำชุมนุมทำงกำรเมืองบนถนน และร้อย
ละ 10.71 ระบุว่ำ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  

ดำ้นควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจดักิจกรรมแฟลชม็อบ ติดแฮชแท็กเพื่อต่อตำ้นรัฐบำลของนิสิต นักศึกษำ หลงัจำกผลกำรตดัสิน
วินิจฉัยยุบพรรคอนำคตใหม่ พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.03 ระบุว่ำ เป็นสิทธิเสรีภำพในกำรแสดงออกตำมกฎหมำย รองลงมำ ร้อยละ 21.11 ระบุว่ำ 
เป็นสัญญำณว่ำสังคมไทยจะเผชิญกับควำมแตกแยกทำงกำรเมืองอีกคร้ัง ร้อยละ 12.70 ระบุว่ำ กังวลว่ำนิสิต นักศึกษำ จะถูกใช้เป็นเคร่ืองมือ               
ทำงกำรเมือง ร้อยละ 7.78 ระบุว่ำ กงัวลว่ำจะมีกำรยกระดบักำรชุมนุมจนกลำยเป็นกำรจลำจลแบบในฮ่องกง ร้อยละ 6.35 ระบุว่ำ เป็นแค่กระแส
ชัว่ครำว และร้อยละ 2.46 ระบุว่ำ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงควำมนิยมทำงกำรเมืองของพรรคใหม่ท่ีจะเกิดขึ้นและไดรั้บกำรสนับสนุนจำกแกนน ำอดีตพรรคอนำคตใหม่ 
พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 35.71 ระบุว่ำ จะไดรั้บควำมนิยมทำงกำรเมืองมากกว่าท่ีพรรคอนำคตใหม่เคยได้ รองลงมำ ร้อยละ 24.37 
ระบุว่ำ   ไม่แน่ใจ ตอ้งขึ้นอยู่กบัสถำนกำรณ์ในวนัขำ้งหน้ำ ร้อยละ 22.78 ระบุว่ำ จะไดรั้บควำมนิยมทำงกำรเมืองเท่า ๆ กับท่ีพรรคอนำคตใหม่
เคยได ้      ร้อยละ 15.08 ระบุว่ำ จะไดรั้บควำมนิยมทำงกำรเมืองน้อยกว่าท่ีพรรคอนำคตใหม่เคยได ้และร้อยละ 2.06 ระบุว่ำ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทั่วไปของตัวอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำงร้อยละ 8.81 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.72 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑล     
และภำคกลำง ร้อยละ 18.25 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.57 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.65 มีภูมิล ำเนำอยู่
ภำคใต ้ตวัอยำ่งร้อยละ 48.73 เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.27 เป็นเพศหญิง  

ตัวอย่ำงร้อยละ 7.94 มีอำยุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 16.43 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 22.38 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 30.87 มีอำยุ 46 – 59 ปี     
และร้อยละ 22.38 มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป ตวัอยำ่งร้อยละ 95.08 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 2.86 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.79 นบัถือศำสนำคริสต ์
และอื่น ๆ และร้อยละ 1.27 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอย่ำงร้อยละ 22.78 สถำนภำพโสด ร้อยละ 72.30 สมรสแลว้ ร้อยละ 3.57 หมำ้ย หย่ำร้ำง แยกกนัอยู ่
และร้อยละ 1.35 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ตัวอย่ำงร้อยละ 26.75 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 30.79 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 8.65                 
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 25.71 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 6.35 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 1.75 ไม่ระบุกำรศึกษำ 

วันอาทิตย์ท่ี 1 มีนาคม 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 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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ตวัอย่ำงร้อยละ 10.71 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 14.76 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 24.13

ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 13.02 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 14.13 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ช้แรงงำน      
ร้อยละ 17.30 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 3.97 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 1.98 ไม่ระบุอำชีพ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 18.49 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 22.07 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 23.33 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 
20,000 บำท ร้อยละ 12.46 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 5.24 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 8.41            
มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 10.00 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. หลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีค าตัดสินให้ยุบพรรคอนาคตใหม่และตัดสิทธิทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคฯ 10 ปี ท่านคิดว่าแกนน า   
พรรคฯ ควรท าอย่างไร (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ส่ิงทีแ่กนน าอดีตพรรคอนาคตใหม่ ควรท าหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีค าตัดสินให้ยุบพรรคฯ 
และตัดสิทธิทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคฯ 10 ปี 

ร้อยละ 

ยอมรับค ำตดัสินของศำลฯ 33.41 
ใชสิ้ทธิวิจำรณ์ไม่เห็นดว้ยกบัค ำวินิจฉยัของศำลรัฐธรรมนูญโดยสุจริต 25.32 
แกนน ำอดีตพรรคฯ ควรรณรงคท์ำงกำรเมืองทัว่ประเทศ 11.35 
ให้ ส.ส. ท่ีเหลืออยูข่องอดีตพรรคฯ แสดงบทบำททำงกำรเมืองแทน 11.35 
ให้ ส.ส. ท่ีเหลืออยูข่องอดีตพรรคฯ มีอิสระยำ้ยไปสังกดัพรรคไหนก็ได ้ 8.65 
แกนน ำอดีตพรรคฯ ควรหยดุบทบำททำงกำรเมือง 8.33 
ให้ ส.ส. ท่ีเหลืออยูข่องอดีตพรรคฯ ยำ้ยไปสังกดัพรรคใหม่ท่ีเตรียมไว ้ 5.71 
แกนน ำอดีตพรรคฯ ควรเป็นผูน้ ำชุมนุมทำงกำรเมืองบนถนน 4.29 
ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 10.71 

 
2. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการที่นิสิตนักศึกษาจัดกิจกรรมแฟลชม็อบ ติดแฮชแท็กเพ่ือต่อต้านรัฐบาล หลังจากผลการตัดสินวินิจฉัย                 
ยุบพรรคอนาคตใหม่ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดกิจกรรมแฟลชม็อบ ติดแฮชแท็กเพ่ือต่อต้านรัฐบาลของนิสิต นักศึกษา  
หลังจากผลการตัดสินวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ 

ร้อยละ 

เป็นสิทธิเสรีภำพในกำรแสดงออกตำมกฎหมำย 61.03 
เป็นสัญญำณว่ำสังคมไทยจะเผชิญกบัควำมแตกแยกทำงกำรเมืองอีกคร้ัง 21.11 
กงัวลว่ำนิสิต นกัศึกษำ จะถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือทำงกำรเมือง 12.70 
กงัวลว่ำจะมีกำรยกระดบักำรชุมนุมจนกลำยเป็นกำรจลำจลแบบในฮ่องกง 7.78 
เป็นแค่กระแสชัว่ครำว 6.35 
ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 2.46 

 
3. ท่านคิดว่า พรรคใหม่ที่จะเกิดขึน้และได้รับการสนับสนุนจากแกนน าอดีตพรรคอนาคตใหม่ จะได้รับความนิยมทางการเมืองแค่ไหน 

ความนิยมทางการเมืองของพรรคใหม่ท่ีจะเกิดขึน้และได้รับการสนับสนุนจากแกนน าอดีตพรรคอนาคตใหม่ ร้อยละ 
จะไดรั้บควำมนิยมทำงกำรเมืองมากกว่าท่ีพรรคอนำคตใหมเ่คยได ้ 35.71 
ไม่แน่ใจ ตอ้งขึ้นอยูก่บัสถำนกำรณ์ในวนัขำ้งหนำ้ 24.37 
จะไดรั้บควำมนิยมทำงกำรเมืองเท่า ๆ กับท่ีพรรคอนำคตใหมเ่คยได ้ 22.78 
จะไดรั้บควำมนิยมทำงกำรเมืองน้อยกว่าท่ีพรรคอนำคตใหมเ่คยได ้ 15.08 
ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 2.06 

รวม 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 111 8.81 
ปริมณฑลและภำคกลำง 324 25.72 
ภำคเหนือ 230 18.25 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 423 33.57 
ภำคใต ้ 172 13.65 

รวม 1,260 100.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 614 48.73 
หญิง 646 51.27 

รวม 1,260 100.00 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 100 7.94 
26 – 35 ปี 207 16.43 
36 – 45 ปี 282 22.38 
46 – 59 ปี 389 30.87 
60 ปี ขึ้นไป 282 22.38 
ไม่ระบ ุ – – 

รวม 1,260 100.00 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,198 95.08 
อิสลำม 36 2.86 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 10 0.79 
ไม่ระบ ุ 16 1.27 

รวม 1,260 100.00 
 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 287 22.78 
สมรส 911 72.30 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 45 3.57 
ไม่ระบ ุ 17 1.35 

รวม 1,260 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 337 26.75 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 388 30.79 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 109 8.65 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 324 25.71 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 80 6.35 
ไม่ระบ ุ 22 1.75 

รวม 1,260 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 135 10.71 
พนกังำนเอกชน 186 14.76 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 304 24.13 
เกษตรกร/ประมง 164 13.02 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 178 14.13 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 218 17.30 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 50 3.97 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร – – 
ไม่ระบ ุ 25 1.98 

รวม 1,260 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 233 18.49 
ไม่เกิน 10,000 บำท 278 22.07 
10,001 – 20,000 บำท 294 23.33 
20,001 – 30,000 บำท 157 12.46 
30,001 –  40,000 บำท 66 5.24 
40,001 บำทขึ้นไป 106 8.41 
ไม่ระบ ุ 126 10.00 

รวม 1,260 100.00 
 
  


