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“ท่านจะไปชุมนุมประท้วงทางการเมืองหรือไม่” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “ท่านจะไปชุมนุม
ประท้วงทางการเมืองหรือไม่” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวันท่ี  12 – 13 กุมภำพันธ์ 2563 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีขึ้ นไป กระจำยทุกภูมิภำค           
ระดับกำรศึกษำ และอำชีพทั่วประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,255 หน่วยตัวอย่ำง เก่ียวกับกำรไปชุมนุมประท้วงทำงกำรเมือง กำรส ำรวจอำศัย              
กำรสุ่มตัวอย่ำงโดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนข้อมูลตัวอย่ำงหลัก (Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” สุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีแบบง่ำย                
(Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัทโ์ดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงกำรเขำ้ร่วมชุมนุมประทว้งทำงกำรเมืองของประชำชน พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 91.87 ระบุว่ำ ไม่เคยเขำ้ร่วม
ชุมนุมประทว้งทำงกำรเมือง ขณะท่ีร้อยละ 8.13 ระบุว่ำ เคยเขำ้ร่วมชุมนุมประทว้งทำงกำรเมือง  

ดำ้นกำรตดัสินใจเขำ้ร่วมชุมนุมประทว้งของประชำชน หำกมีนักกำรเมือง/พรรคกำรเมือง/กลุ่มกำรเมือง  รณรงค์ให้ชุมนุมประทว้ง   
ทำงกำรเมืองบนท้องถนน พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 82.87 ระบุว่ำ จะไม่ไป เพรำะ รู้สึกไม่ปลอดภยั เป็นกำรสร้ำงควำมวุ่นวำยให้บ้ำนเมือง                   
กลวัเกิดกำรจลำจลเหมือนคร้ังก่อน ๆ ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ ขอติดตำมข่ำวทำงโทรทัศน์อยู่ท่ีบ้ำน และไม่ชอบกำรเข้ำร่วมกิจกรรมแบบน้ี 
รองลงมำ ร้อยละ 14.02 ระบุว่ำ ไม่แน่ใจ เพรำะ ตอ้งดูรำยละเอียดต่ำง ๆ ในกำรจดักิจกรรมกำรชุมนุม เช่น วตัถุประสงค์ของกำรจดักิจกรรม              
กำรชุมนุม สถำนท่ี แกนน ำ ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ ตอ้งดูสถำนกำรณ์ในขณะนั้น และร้อยละ 3.11 ระบุว่ำ จะไป เพรำะ มีอุดมกำรณ์ท่ีเหมือนกนั     
เพ่ือเรียกร้องในส่ิงท่ีตอ้งกำร ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ อยำกให้ประเทศพฒันำมำกกว่ำน้ี และไม่ชอบรัฐบำลชุดปัจจุบนั   

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อแนวคิดของนำยปิยบุตร แสงกนกกุล เลขำธิกำรพรรคอนำคตใหม่ จะเดินสำยอภิปรำย 
ไม่ไวว้ำงใจรัฐมนตรีทั้ง 6 คน นอกสภำ หำกพรรคอนำคตใหม่ถูกตดัสินยบุพรรค พบว่ำ ร้อยละ 20.00 ระบุว่ำ เห็นดว้ยมาก เพรำะ พรรคอนำคตใหม่
ไม่ได้รับควำมเป็นธรรม และเป็นสิทธิท่ีนำยปิยบุตร แสงกนกกุล จะสำมำรถเดินสำยอภิปรำยไม่ไวว้ำงใจได้ ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ                    
ไม่ชอบรัฐบำลชุดปัจจุบนั อยำกให้ยุบสภำ ร้อยละ 11.71 ระบุว่ำ ค่อนข้างเห็นดว้ย เพรำะ กำรอภิปรำยนอกสภำเป็นกำรแสดงออกทำงกำรเมือง  
ท ำให้ประชำชนไดร่้วมแสดงควำมคิดเห็นอยำ่งทัว่ถึง ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ ชอบนโยบำยพรรคอนำคตใหม่เป็นกำรส่วนตวั ร้อยละ 11.16 ระบุว่ำ  
ไม่ค่อยเห็นดว้ย เพรำะ สร้ำงควำมเดือดร้อนให้กบัประชำชน ท ำให้บำ้นเมืองวุ่นวำย ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ กำรอภิปรำยไม่ไวว้ำงใจควรท ำเฉพำะ
ในรัฐสภำเท่ำนั้น ไม่สมควรท ำนอกสภำ ร้อยละ 31.95 ระบุว่ำ ไม่เห็นด้วยเลย เพรำะ กำรอภิปรำยไม่ไวว้ำงใจควรอยู่ในสภำเท่ำนั้น ถำ้นอกสภำ
เปรียบเสมือนกำรประทว้ง ซ่ึงก่อให้เกิดควำมวุ่นวำย ท ำให้สถำนกำรณ์บำ้นเมืองแยล่ง และร้อยละ 25.18 ระบุว่ำ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทั่วไปของตัวอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำงร้อยละ 8.92 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.66 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑล     
และภำคกลำง ร้อยละ 18.41 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.54 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.47 มีภูมิล ำเนำอยู่
ภำคใต ้ตวัอยำ่งร้อยละ 49.16 เป็นเพศชำย และร้อยละ 50.84 เป็นเพศหญิง  

ตัวอย่ำงร้อยละ 6.93 มีอำยุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 16.89 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 22.47 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 31.16 มีอำยุ 46 – 59 ปี     
และร้อยละ 22.55 มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป ตวัอยำ่งร้อยละ 93.78 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.67 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.72 นบัถือศำสนำคริสต ์
และอื่น ๆ และร้อยละ 1.83 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอย่ำงร้อยละ 21.75 สถำนภำพโสด ร้อยละ 73.87 สมรสแลว้ ร้อยละ 2.23 หมำ้ย หย่ำร้ำง แยกกนัอยู ่
และร้อยละ 2.15 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ตัวอย่ำงร้อยละ 28.05 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 33.38 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5.74                 
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 24.94 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5.02 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 2.87 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

วันอาทิตย์ท่ี 16 กุมภาพันธ์ 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 10.44 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 13.54 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 20.96
ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 14.42 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.14 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ช้แรงงำน      
ร้อยละ 20.40 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำยุ/ว่ำงงำน ร้อยละ 2.15 เป็นนักเรียน/นักศึกษำ ร้อยละ 0.08 เป็นพนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำ
ก ำไร และร้อยละ 2.87 ไม่ระบุอำชีพ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 18.57 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 22.87 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 27.17 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 
20,000 บำท ร้อยละ 9.56 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 5.42 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 6.69            
มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 9.72 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. ท่านเคยร่วมชุมนุมประท้วงทางการเมืองหรือไม่ 

การเข้าร่วมชุมนุมประท้วงทางการเมืองของประชาชน ร้อยละ 
ไม่เคยเขำ้ร่วมชุมนุมประทว้งทำงกำรเมือง 91.87 
เคยเขำ้ร่วมชุมนุมประทว้งทำงกำรเมือง 8.13 

รวม 100.00 
 

2. หากมีนักการเมือง/พรรคการเมือง/กลุ่มการเมือง รณรงค์ให้ชุมนุมประท้วงทางการเมืองบนท้องถนน ท่านจะไปหรือไม่ 
การตัดสินใจเข้าร่วมชุมนุมประท้วงของประชาชน หากมีนักการเมือง/พรรคการเมือง/กลุ่มการเมือง  

รณรงค์ให้ชุมนุมประท้วงทางการเมืองบนท้องถนน 
ร้อยละ 

จะไม่ไป เพรำะ รู้สึกไม่ปลอดภยั เป็นกำรสร้ำงควำมวุ่นวำยให้บำ้นเมือง กลวัเกิดกำรจลำจลเหมือนคร้ังก่อน ๆ ขณะท่ีบำงส่วน
ระบุว่ำ ขอติดตำมข่ำวทำงโทรทศัน์อยูท่ี่บำ้น และไม่ชอบกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมแบบน้ี 

82.87 

ไม่แน่ใจ เพรำะ ตอ้งดูรำยละเอียดต่ำง ๆ ในกำรจดักิจกรรมกำรชุมนุม เช่น วตัถุประสงค์ของกำรจดักิจกรรมกำรชุมนุม สถำนท่ี 
แกนน ำ ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ ตอ้งดูสถำนกำรณ์ในขณะนั้น 

14.02 

จะไป เพรำะ มีอุดมกำรณ์ท่ีเหมือนกนั เพ่ือเรียกร้องในส่ิงท่ีตอ้งกำร ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ อยำกให้ประเทศพฒันำมำกกว่ำน้ี และ
ไม่ชอบรัฐบำลชุดปัจจุบนั 

3.11 

รวม 100.00 
 

3. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กับแนวคิดของนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ที่จะเดินสายอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้ง 6 คน     
นอกสภาหากพรรคอนาคตใหม่ถูกตัดสินยุบพรรค 
ความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวคิดของนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ จะเดินสายอภิปรายไม่ไว้วางใจ

รัฐมนตรีทั้ง 6 คน นอกสภา หากพรรคอนาคตใหม่ถูกตัดสินยุบพรรค  
ร้อยละ 

เห็นดว้ยมาก เพรำะ พรรคอนำคตใหม่ไม่ไดรั้บควำมเป็นธรรม และเป็นสิทธิท่ีนำยปิยบุตร แสงกนกกุล จะสำมำรถเดินสำย
อภิปรำยไม่ไวว้ำงใจได ้ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ ไม่ชอบรัฐบำลชุดปัจจุบนั อยำกให้ยบุสภำ 

20.00 

ค่อนข้างเห็นดว้ย เพรำะ กำรอภิปรำยนอกสภำเป็นกำรแสดงออกทำงกำรเมือง ท ำให้ประชำชนไดร่้วมแสดงควำมคิดเห็นอย่ำง
ทัว่ถึง ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ ชอบนโยบำยพรรคอนำคตใหม่เป็นกำรส่วนตวั 

11.71 

ไม่ค่อยเห็นด้วย เพรำะ สร้ำงควำมเดือดร้อนให้กับประชำชน ท ำให้บ้ำนเมืองวุ่นวำย ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ กำรอภิปรำย                      
ไม่ไวว้ำงใจควรท ำเฉพำะในรัฐสภำเท่ำนั้น ไม่สมควรท ำนอกสภำ 

11.16 

ไม่เห็นด้วยเลย เพรำะ กำรอภิปรำยไม่ไวว้ำงใจควรอยู่ในสภำเท่ำนั้น ถำ้นอกสภำเปรียบเสมือนกำรประทว้ง ซ่ึงก่อให้เกิดควำม
วุ่นวำย ท ำให้สถำนกำรณ์บำ้นเมืองแยล่ง 

31.95 

ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 25.18 
รวม 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 112 8.92 
ปริมณฑลและภำคกลำง 322 25.66 
ภำคเหนือ 231 18.41 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 421 33.54 
ภำคใต ้ 169 13.47 

รวม 1,255 100.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 617 49.16 
หญิง 638 50.84 

รวม 1,255 100.00 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 87 6.93 
26 – 35 ปี 212 16.89 
36 – 45 ปี 282 22.47 
46 – 59 ปี 391 31.16 
60 ปี ขึ้นไป 283 22.55 
ไม่ระบ ุ – – 

รวม 1,255 100.00 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,177 93.78 
อิสลำม 46 3.67 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 9 0.72 
ไม่ระบ ุ 23 1.83 

รวม 1,255 100.00 
 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 273 21.75 
สมรส 927 73.87 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 28 2.23 
ไม่ระบ ุ 27 2.15 

รวม 1,255 100.00 
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ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 352 28.05 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 419 33.38 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 72 5.74 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 313 24.94 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 63 5.02 
ไม่ระบ ุ 36 2.87 

รวม 1,255 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 131 10.44 
พนกังำนเอกชน 170 13.54 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 263 20.96 
เกษตรกร/ประมง 181 14.42 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 190 15.14 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 256 20.40 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 27 2.15 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 1 0.08 
ไม่ระบ ุ 36 2.87 

รวม 1,255 100.00 
 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 233 18.57 
ไม่เกิน 10,000 บำท 287 22.87 
10,001 – 20,000 บำท 341 27.17 
20,001 – 30,000 บำท 120 9.56 
30,001 –  40,000 บำท 68 5.42 
40,001 บำทขึ้นไป 84 6.69 
ไม่ระบ ุ 122 9.72 

รวม 1,255 100.00 
 
  


