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“ธนาธร ปลุกมอ็บ” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “ธนาธร ปลุกม็อบ”   
ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 16 - 17 ธันวำคม 2562 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีข้ึนไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดับกำรศึกษำ และอำชีพทั่วประเทศ      
รวมทั้ งส้ิน จ ำนวน 1,277 หน่วยตวัอย่ำง เก่ียวกบักำรท่ีนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ จดักิจกรรมกำรชุมนุม (แฟลชม็อบ)          
บริเวณสกำยวอลค์ ส่ีแยกปทุมวนั เม่ือวนัเสำร์ท่ี 14 ธนัวำคม 2562 ท่ีผ่ำนมำ กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอยำ่งโดยใชค้วำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือ
ฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” สุ่มตวัอยำ่งดว้ยวิธีแบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์
ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรท่ีนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ จดักิจกรรมกำรชุมนุม 
(แฟลชม็อบ) บริเวณสกำยวอล์ค ส่ีแยกปทุมวนั เม่ือวนัเสำร์ท่ี 14 ธันวำคม 2562 พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 30.62 ระบุว่ำ เป็นสิทธิเสรีภำพในกำร
ชุมนุมท่ีปรำศจำกอำวธุและควำมรุนแรง รองลงมำ ร้อยละ 16.76 ระบุวำ่ เป็นกำรจดัชุมนุมเพื่ออนำคตของประเทศ ร้อยละ 16.60 ระบุวำ่ เป็นกำรจดั
ชุมนุมเพ่ือสนบัสนุนประชำธิปไตยและต่อตำ้นเผด็จกำร ร้อยละ 15.74 ระบุวำ่ เบ่ือกำรชุมนุมบนทอ้งถนน ร้อยละ 14.57 ระบุวำ่ เป็นจุดเร่ิมตน้ของ
ควำมแตกแยกและสถำนกำรณ์ควำมวุน่วำยในอนำคต ร้อยละ 10.88 ระบุวำ่ เป็นกำรจดักำรชุมนุมเพ่ือต่อตำ้นควำมไม่ยติุธรรมในสังคม ร้อยละ 10.34 
ระบุวำ่ เป็นกำรจดัชุมนุมเพื่อปกป้องนำยธนำธร และ พรรคอนำคตใหม่ท่ีก ำลงัโดนคดีควำมต่ำง ๆ ร้อยละ 4.31 ระบุวำ่ เป็นเร่ืองของกำรไม่ยอมรับ
ในกฎหมำย กติกำในสงัคม ร้อยละ 2.82 ระบุวำ่ เป็นกำรกระท ำท่ีผิดกฎหมำยกำรชุมนุม และร้อยละ 5.25 ระบุวำ่ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ท้ำยท่ีสุด เม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดกิจกรรมกำรชุมนุม (แฟลชม็อบ) เม่ือวนัเสำร์ท่ี 14 ธันวำคม 2562 พบว่ำ                
ร้อยละ 27.80 ระบุวำ่ เห็นดว้ยมาก เพรำะ เป็นกำรชุมนุมเพื่อเรียกร้องควำมเป็นธรรม เสรีภำพ ให้กบัประชำชน โดยไม่สร้ำงควำมเดือดร้อน
ให้กบับำ้นเมือง ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ อยำกเห็นกำรเปล่ียนแปลงโดยกำรให้คนรุ่นใหม่เขำ้มำท ำหน้ำท่ีแทนคนเก่ำท่ีเป็นอยู่ ร้อยละ 20.75               
ระบุวำ่ ค่อนข้างเห็นดว้ย เพรำะ เป็นสิทธิเสรีภำพทำงกำรเมืองของประชำชน ถำ้ไม่ท ำใหก้ำรชุมนุมบำนปลำยสร้ำงควำมวุน่วำย ขณะท่ีบำงส่วน
ระบุว่ำ ต้องกำรเห็นประเทศไทยมีกำรพัฒนำข้ึนในทุก ๆ ด้ำน  ร้อยละ 15.35 ระบุว่ำ ไม่ค่อยเห็นด้วย เพรำะ เบ่ือกำรชุมนุมน่ำจะต่อสู ้             
ตำมกระบวนกำรกฎหมำยมำกกว่ำออกมำสู้แบบกำรชุมนุม เน่ืองจำกจะท ำให้เกิดควำมวุ่นวำย ควำมแตกแยกในสังคม และจะส่งผลให้
ประชำชนเดือดร้อน ร้อยละ 28.35 ระบุว่ำ ไม่เห็นด้วยเลย เพรำะ กำรจัดชุมนุมไม่สำมำรถท ำให้ประเทศพฒันำไปขำ้งหน้ำได้ สร้ำงควำม
เดือดร้อนให้กับประเทศ ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ เป็นกำรท ำเพื่อประโยชน์ส่วนตวัมำกกว่ำ และกลวับ้ำนเมืองจะเกิดควำมแตกแยก วุ่นวำย 
เหมือนในอดีตท่ีผำ่นมำ และร้อยละ 7.75 ระบุวำ่ เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ    

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทั่วไปของตวัอย่ำง พบวำ่ ตวัอยำ่งร้อยละ 8.69 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 26.08 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑล     
และภำคกลำง ร้อยละ 18.33 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 33.67 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.23 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้
ตวัอยำ่งร้อยละ 48.00 เป็นเพศชำย และร้อยละ 52.00 เป็นเพศหญิง  

ตวัอย่ำงร้อยละ 5.87 มีอำยุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 15.66 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 21.61 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 35.87 มีอำยุ 46 – 59 ปี     
และร้อยละ 20.99 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป ตวัอยำ่งร้อยละ 94.60 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.29 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.49 นบัถือศำสนำคริสต ์
และอ่ืน ๆ และร้อยละ 0.62 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่งร้อยละ 19.03 สถำนภำพโสด ร้อยละ 75.65 สมรสแลว้ ร้อยละ 4.39 หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
และร้อยละ 0.93 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ตัวอย่ำงร้อยละ 32.18 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ ำกว่ำ ร้อยละ 30.23 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.67                 
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 23.34 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5.25 จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 1.33 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอยำ่งร้อยละ 10.10 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 12.14 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 23.96 
ประกอบอำชีพเจ้ำของธุรกิจส่วนตัว/อำชีพอิสระ ร้อยละ 16.29 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 14.72 ประกอบอำชีพรับจำ้งทั่วไป/         
ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 19.19 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 2.35 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 1.25 ไม่ระบุอำชีพ  

ตวัอยำ่งร้อยละ 19.58 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 22.48 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 24.43 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 
20,000 บำท ร้อยละ 9.71 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 5.95 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 8.14              
มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 9.71 ไม่ระบุรำยได ้

 

วนัอาทิตย์ท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 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 
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1. ท่านมีความคดิเห็นอย่างไร กบัการทีน่ายธนาธร จงึรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ จดักจิกรรมการชุมนุม (แฟลชม็อบ) ทีบ่ริเวณสกายวอล์ค 
ส่ีแยกปทุมวนั เม่ือวนัเสาร์ที ่14 ธันวาคม 2562 ทีผ่่านมา (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ความคดิเห็นของประชาชนต่อการทีน่ายธนาธร จงึรุ่งเรืองกจิ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่  
จดักจิกรรมการชุมนุม (แฟลชมอ็บ) บริเวณสกายวอล์ค ส่ีแยกปทุมวนั เม่ือวนัเสาร์ที ่14 ธันวาคม 2562 

ร้อยละ 

เป็นสิทธิเสรีภำพในกำรชุมนุมท่ีปรำศจำกอำวธุและควำมรุนแรง 30.62 
เป็นกำรจดัชุมนุมเพื่ออนำคตของประเทศ  16.76 
เป็นกำรจดัชุมนุมเพ่ือสนบัสนุนประชำธิปไตยและต่อตำ้นเผดจ็กำร 16.60 
เบ่ือกำรชุมนุมบนทอ้งถนน 15.74 
เป็นจุดเร่ิมตน้ของควำมแตกแยกและสถำนกำรณ์ควำมวุน่วำยในอนำคต 14.57 
เป็นกำรจดักำรชุมนุมเพ่ือต่อตำ้นควำมไม่ยติุธรรมในสงัคม 10.88 
เป็นกำรจดัชุมนุมเพื่อปกป้องนำยธนำธร และพรรคอนำคตใหม่ท่ีก ำลงัโดนคดีควำมต่ำง ๆ 10.34 
เป็นเร่ืองของกำรไม่ยอมรับในกฎหมำย กติกำในสงัคม 4.31 
เป็นกำรกระท ำท่ีผิดกฎหมำยกำรชุมนุม 2.82 
ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 5.25 

 
2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กบัการจดักจิกรรมการชุมนุม (แฟลชมอ็บ) เม่ือวนัเสาร์ที ่14 ธันวาคม 2562 ทีผ่่านมา 

ความคดิเห็นของประชาชนต่อการจดักจิกรรมการชุมนุม (แฟลชมอ็บ) เม่ือวนัเสาร์ที ่14 ธันวาคม 2562 ร้อยละ 
เห็นดว้ยมาก เพรำะ เป็นกำรชุมนุมเพื่อเรียกร้องควำมเป็นธรรม เสรีภำพ ให้กบัประชำชน โดยไม่สร้ำงควำมเดือดร้อน

ให้กบับำ้นเมือง ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ อยำกเห็นกำรเปล่ียนแปลงโดยกำรให้คนรุ่นใหม่เขำ้มำท ำ
หนำ้ท่ีแทนคนเก่ำท่ีเป็นอยู ่

27.80 

ค่อนข้างเห็นดว้ย เพรำะ เป็นสิทธิเสรีภำพทำงกำรเมืองของประชำชน ถำ้ไม่ท ำให้กำรชุมนุมบำนปลำยสร้ำงควำมวุน่วำย 
ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ตอ้งกำรเห็นประเทศไทยมีกำรพฒันำข้ึนในทุก ๆ ดำ้น 

20.75 

ไม่ค่อยเห็นด้วย เพรำะ เบ่ือกำรชุมนุมน่ำจะต่อสู้ตำมกระบวนกำรกฎหมำยมำกกว่ำออกมำสู้แบบกำรชุมนุม เน่ืองจำก              
จะท ำใหเ้กิดควำมวุน่วำย ควำมแตกแยกในสงัคม และจะส่งผลใหป้ระชำชนเดือดร้อน 

15.35 

ไม่เห็นด้วยเลย เพรำะ กำรจดัชุมนุมไม่สำมำรถท ำให้ประเทศพฒันำไปขำ้งหน้ำได ้สร้ำงควำมเดือดร้อนให้กบัประเทศ
ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ เป็นกำรท ำเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวมำกกว่ำ และกลัวบ้ำนเมืองจะเกิด                     
ควำมแตกแยก วุน่วำย เหมือนในอดีตท่ีผำ่นมำ 

28.35 

เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 7.75 
รวม 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 
 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 111 8.69 
ปริมณฑลและภำคกลำง 333 26.08 
ภำคเหนือ 234 18.33 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 430 33.67 
ภำคใต ้ 169 13.23 

รวม 1,277 100.00 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 613 48.00 
หญิง 664 52.00 

รวม 1,277 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 75 5.87 
26 – 35 ปี 200 15.66 
36 – 45 ปี 276 21.61 
46 – 59 ปี 458 35.87 
60 ปี ข้ึนไป 268 20.99 
ไม่ระบุ – – 

รวม 1,277 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,208 94.60 
อิสลำม 42 3.29 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 19 1.49 
ไม่ระบุ 8 0.62 

รวม 1,277 100.00 
 

ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 243 19.03 
สมรส 966 75.65 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 56 4.39 
ไม่ระบุ 12 0.93 

รวม 1,277 100.00 
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ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 411 32.18 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 386 30.23 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 98 7.67 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 298 23.34 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 67 5.25 
ไม่ระบุ 17 1.33 

รวม 1,277 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 129 10.10 
พนกังำนเอกชน 155 12.14 
เจำ้ของธุรกิจส่วนตวั/อำชีพอิสระ 306 23.96 
เกษตรกร/ประมง 208 16.29 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 188 14.72 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 245 19.19 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 30 2.35 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร – – 
ไม่ระบุ 16 1.25 

รวม 1,277 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 250 19.58 
ไม่เกิน 10,000 287 22.48 
10,001 – 20,000 312 24.43 
20,001 – 30,000 124 9.71 
30,001 –  40,000 76 5.95 
40,001 ข้ึนไป 104 8.14 
ไม่ระบุ 124 9.71 

รวม 1,277 100.00 
 
  

 


