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“ความขดัแย้งทางการเมืองตั้งแต่หลงัการเลือกตั้ง” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบันบัณฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “ความขัดแย้ง      
ทางการเมืองตั้งแต่หลังการเลือกตั้ง” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 24 – 25 ตุลำคม 2562 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีข้ึนไป กระจำยทุกภูมิภำค            
ระดบักำรศึกษำ และอำชีพทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,253 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบัควำมขดัแยง้ทำงกำรเมืองตั้งแต่หลงักำรเลือกตั้ง กำรส ำรวจ
อำศยักำรสุ่มตวัอยำ่งโดยใชค้วำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอยำ่งหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” สุ่มตวัอย่ำงดว้ยวิธีแบบง่ำย 
(Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวธีิกำรสมัภำษณ์ทำงโทรศพัทโ์ดยก ำหนดคำ่ควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมคำดหวงัของประชำชนต่อควำมขดัแยง้ทำงกำรเมืองในสังคมไทยหลงักำรเลือกตั้ง พบวำ่ ส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 35.44 ระบุวำ่ ควำมขดัแยง้ทำงกำรเมืองจะเพิ่มขึน้ รองลงมำ ร้อยละ 31.36 ระบุวำ่ ควำมขดัแยง้ทำงกำรเมืองจะเท่าเดิม ร้อยละ 23.94 ระบุวำ่ 
ควำมขดัแยง้ทำงกำรเมืองจะลดลง ร้อยละ 7.18 ระบุวำ่ จะไม่มคีวำมขดัแยง้ทำงกำรเมืองอีกแลว้ และร้อยละ 2.08 ระบุวำ่ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ดำ้นควำมคิดเห็นของประชำชนต่อควำมขดัแยง้ทำงกำรเมืองในสังคมไทยหลงักำรเลือกตั้งท่ีผ่ำนมำจนถึงปัจจุบนั พบวำ่ ส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 44.85 ระบุวำ่ ควำมขดัแยง้ทำงกำรเมืองเพิ่มขึ้น รองลงมำ ร้อยละ 36.71 ระบุวำ่ ควำมขดัแยง้ทำงกำรเมืองเท่าเดิม ร้อยละ 14.53 ระบุว่ำ 
ควำมขดัแยง้ทำงกำรเมืองลดลง ร้อยละ 3.35 ระบุวำ่ ไม่มคีวำมขดัแยง้ทำงกำรเมืองอีกแลว้ และร้อยละ 0.56 ระบุวำ่ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  

เม่ือถำมผูท่ี้ระบุว่ำ มีควำมขดัแยง้ทำงกำรเมือง เพ่ิมข้ึน เท่ำเดิม และลดลง ถึงสำเหตุของควำมขดัแยง้ทำงกำรเมืองตั้งแต่หลงักำรเลือกตั้ง            
ท่ีผำ่นมำจนถึงปัจจุบนั พบวำ่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 48.34 ระบุวำ่ กำรแยง่ชิงอ ำนำจทำงกำรเมือง รองลงมำ ร้อยละ 42.19 ระบุวำ่ ผลประโยชน์ท่ีไม่ลงตวั 
ร้อยละ 32.64 ระบุวำ่ อุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองท่ีแตกต่ำงกนั ร้อยละ 14.04 ระบุวำ่ ควำมเป็นฝ่ำยคำ้นและฝ่ำยรัฐบำล ร้อยละ 12.87 ระบุวำ่ ควำมขดัแยง้
ส่วนบุคคล ร้อยละ 7.23 ระบุวำ่ ควำมตอ้งกำรปกป้องเกียรติยศและศกัด์ิศรีของฝ่ำยตนเอง และร้อยละ 1.74 ระบุวำ่ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ทำ้ยท่ีสุด เม่ือถำมถึงควำมกงัวลเก่ียวกบัควำมขดัแยง้ทำงกำรเมืองตั้งแต่หลงักำรเลือกตั้งท่ีผ่ำนมำจนถึงปัจจุบนั ของผูท่ี้ตอบมีควำมขดัแยง้
ทำงกำรเมือง เพ่ิมข้ึน เท่ำเดิม และลดลง พบว่ำ ร้อยละ 21.43 ระบุว่ำ มีความกังวลมาก เพรำะ มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ท ำให ้                    
ควำมเป็นอยูข่องประชำชนแยล่งกวำ่เดิม นกัลงทุนต่ำงชำติก็ไม่กลำ้เขำ้มำลงทุน ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ กลวัวำ่จะเกิดเหตุกำรณ์แบบในอดีตท่ีผำ่นมำ 
ร้อยละ 33.14 ระบุว่ำ ค่อนข้างมีความกังวล เพรำะ กระทบต่อควำมเป็นอยู่ของประชำชน และกลัวว่ำสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองจะแย่กว่ำน้ี                   
ร้อยละ 20.51 ระบุวำ่ ไม่ค่อยมีความกงัวล เพรำะ เป็นเร่ืองของกำรเมืองไม่ไดรั้บผลกระทบโดยตรง รัฐบำลจะสำมำรถแกไ้ขปัญหำน้ีได ้ไม่น่ำมีควำม
รุนแรง ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ รู้สึกเฉย ๆ ไม่ได้สนใจอะไรกบัเร่ืองน้ี ร้อยละ 24.09 ระบุว่ำ ไม่มีความกังวลเลย เพรำะ ควำมขดัแยง้ทำงกำรเมือง
ตั้งแต่ก่อนและหลงักำรเลือกตั้งยงัเหมือนเดิมไม่ถึงขั้นรุนแรงหรือน่ำกงัวล และเช่ือมัน่ในรัฐบำลวำ่จะสำมำรถควบคุมทุกอยำ่งได ้ขณะท่ีบำงส่วน
ระบุวำ่ มองเป็นเร่ืองปกติของกำรเมือง และรู้สึกเฉย ๆ ไม่ไดส้นใจอะไรกบัเร่ืองน้ี และร้อยละ 0.83 ระบุวำ่ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทั่วไปของตวัอย่ำง พบวำ่ ตวัอยำ่งร้อยละ 8.78 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 26.02 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑล     
และภำคกลำง ร้อยละ 18.43 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 33.28 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.49 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้
ตวัอยำ่งร้อยละ 54.43 เป็นเพศชำย และร้อยละ 45.57 เป็นเพศหญิง  

ตวัอย่ำงร้อยละ 7.42 มีอำยุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 16.04 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 22.67 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 31.76 มีอำยุ 46 – 59 ปี     
และร้อยละ 22.11 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป ตวัอยำ่งร้อยละ 94.41 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.11 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.44 นบัถือศำสนำคริสต ์
และอ่ืน ๆ และร้อยละ 1.04 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่งร้อยละ 23.22 สถำนภำพโสด ร้อยละ 72.47 สมรสแลว้ ร้อยละ 3.27 หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
และร้อยละ 1.04 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ตัวอย่ำงร้อยละ 28.65 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ ำกว่ำ ร้อยละ 28.89 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 8.70                 
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 27.13 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5.11 จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 1.52 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอยำ่งร้อยละ 12.45 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 13.17 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 21.79 
ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 16.04 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.48 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน      
ร้อยละ 16.52 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 2.87 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 1.68 ไม่ระบุอำชีพ  

 

 

วนัอาทิตย์ท่ี 27 ตลุาคม 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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ตวัอยำ่งร้อยละ 16.60 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 23.94 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 24.82 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 
20,000 บำท ร้อยละ 11.57 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 5.99 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 7.10          
มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 9.98 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. ก่อนการเลือกตั้งในเดือนมนีาคมทีผ่่านมา ท่านคาดหวงัว่าระดบัของความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทยหลงัการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไร 

ความคาดหวงัของประชาชนต่อความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทยหลงัการเลือกตั้ง ร้อยละ 
ควำมขดัแยง้ทำงกำรเมืองจะเพิม่ขึน้ 35.44 
ควำมขดัแยง้ทำงกำรเมืองจะเท่าเดมิ 31.36 
ควำมขดัแยง้ทำงกำรเมืองจะลดลง 23.94 
จะไม่มคีวำมขดัแยง้ทำงกำรเมืองอีกแลว้ 7.18 
ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 2.08 

รวม 100.00 
 

2. ตั้งแต่หลงัการเลือกตั้งทีผ่่านมาจนถึงปัจจุบัน ท่านคดิว่าระดบัของความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทย เป็นอย่างไร 
ความคดิเห็นของประชาชนต่อความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทยหลงัการเลือกตั้งทีผ่่านมาจนถึงปัจจุบัน ร้อยละ 

ควำมขดัแยง้ทำงกำรเมืองเพิม่ขึน้ 44.85 
ควำมขดัแยง้ทำงกำรเมืองเท่าเดมิ 36.71 
ควำมขดัแยง้ทำงกำรเมืองลดลง 14.53 
ไม่มคีวำมขดัแยง้ทำงกำรเมืองอีกแลว้ 3.35 
ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.56 

รวม 100.00 
 

3. ท่านคดิว่าตั้งแต่หลงัการเลือกตั้งทีผ่่านมาจนถึงปัจจุบัน อะไรคือต้นเหตุของความขัดแย้งทางการเมือง (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
(เฉพาะผู้ทีร่ะบุว่า มคีวามขัดแย้งทางการเมือง เพิม่ขึน้ เท่าเดมิ และลดลง n = 1,204) 

สาเหตุของความขัดแย้งทางการเมืองตั้งแต่หลงัการเลือกตั้งทีผ่่านมาจนถึงปัจจุบัน ร้อยละ 
กำรแยง่ชิงอ ำนำจทำงกำรเมือง 48.34 
ผลประโยชนท่ี์ไม่ลงตวั 42.19 
อุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองท่ีแตกต่ำงกนั  32.64 
ควำมเป็นฝ่ำยคำ้นและฝ่ำยรัฐบำล 14.04 
ควำมขดัแยง้ส่วนบุคคล 12.87 
ควำมตอ้งกำรปกป้องเกียรติยศและศกัด์ิศรีของฝ่ำยตนเอง  7.23 
ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 1.74 

 
4. ท่านมคีวามกงัวลเพยีงใดเกีย่วกบัความขัดแย้งทางการเมือง ตั้งแต่หลงัการเลือกตั้งทีผ่่านมาจนถึงปัจจุบัน  
(เฉพาะผู้ทีร่ะบุว่า มคีวามขัดแย้งทางการเมือง เพิม่ขึน้ เท่าเดมิ และลดลง n = 1,204) 

ความกงัวลของประชาชนเกีย่วกบัความขัดแย้งทางการเมืองตั้งแต่หลงัการเลือกตั้งทีผ่่านมาจนถึงปัจจุบัน ร้อยละ 
มคีวามกงัวลมาก เพรำะ มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ท ำใหค้วำมเป็นอยูข่องประชำชนแยล่งกวำ่เดิม  

นกัลงทุนต่ำงชำติก็ไม่กลำ้เขำ้มำลงทุน ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ กลวัวำ่จะเกิดเหตุกำรณ์แบบในอดีตท่ีผำ่นมำ 
21.43 

ค่อนข้างมคีวามกงัวล เพรำะ กระทบต่อควำมเป็นอยูข่องประชำชน และกลวัวำ่สถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองจะแยก่วำ่น้ี 33.14 
ไม่ค่อยมคีวามกงัวล เพรำะ เป็นเร่ืองของกำรเมืองไม่ไดรั้บผลกระทบโดยตรง รัฐบำลจะสำมำรถแกไ้ขปัญหำน้ีได ้ไม่น่ำมี

ควำมรุนแรง ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ รู้สึกเฉย ๆ ไม่ไดส้นใจอะไรกบัเร่ืองน้ี 
20.51 

ไม่มคีวามกงัวลเลย เพรำะ ควำมขดัแยง้ทำงกำรเมืองตั้งแต่ก่อนและหลงักำรเลือกตั้งยงัเหมือนเดิมไม่ถึงขั้นรุนแรง 
หรือน่ำกงัวล และเช่ือมัน่ในรัฐบำลวำ่จะสำมำรถควบคุมทุกอยำ่งได ้ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ มองเป็นเร่ืองปกติ
ของกำรเมือง และรู้สึกเฉย ๆ ไม่ไดส้นใจอะไรกบัเร่ืองน้ี 

24.09 

ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.83 
รวม 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 
 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 110 8.78 
ปริมณฑลและภำคกลำง 326 26.02 
ภำคเหนือ 231 18.43 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 417 33.28 
ภำคใต ้ 169 13.49 

รวม 1,253 100.00 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 682 54.43 
หญิง 571 45.57 

รวม 1,253 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 93 7.42 
26 – 35 ปี 201 16.04 
36 – 45 ปี 284 22.67 
46 – 59 ปี 398 31.76 
60 ปี ข้ึนไป 277 22.11 
ไม่ระบุ – – 

รวม 1,253 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,183 94.41 
อิสลำม 39 3.11 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 18 1.44 
ไม่ระบุ 13 1.04 

รวม 1,253 100.00 
 

ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 291 23.22 
สมรส 908 72.47 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 41 3.27 
ไม่ระบุ 13 1.04 

รวม 1,253 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 359 28.65 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 362 28.89 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 109 8.70 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 340 27.13 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 64 5.11 
ไม่ระบุ 19 1.52 

รวม 1,253 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 156 12.45 
พนกังำนเอกชน 165 13.17 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 273 21.79 
เกษตรกร/ประมง 201 16.04 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 194 15.48 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 207 16.52 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 36 2.87 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร – – 
ไม่ระบุ 21 1.68 

รวม 1,253 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 208 16.60 
ไม่เกิน 10,000 300 23.94 
10,001 – 20,000 311 24.82 
20,001 – 30,000 145 11.57 
30,001 –  40,000 75 5.99 
40,001 ข้ึนไป 89 7.10 
ไม่ระบุ 125 9.98 

รวม 1,253 100.00 
 
  

 


