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“ภาพธนาธร-โจชัว หว่อง” 
 

เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “ภาพธนาธร -   

โจชัว หว่อง” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 15 – 17 ตุลำคม 2562 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีข้ึนไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดับกำรศึกษำ และอำชีพ     
ทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,270 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบัภำพของนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหนำ้พรรคอนำคตใหม่ ถ่ำยคู่กบั นำยโจชวั หวอ่ง 
แกนน ำผูชุ้มนุมประทว้งในฮ่องกง กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอยำ่งโดยใชค้วำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) 
ของ “นิดำ้โพล” สุ่มตวัอยำ่งดว้ยวิธีแบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่    
ท่ีร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงกำรติดตำมข่ำวประทว้งในฮ่องกง พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.36 ระบุว่ำ ไม่ติดตำมเลย รองลงมำ             
ร้อยละ 26.69 ระบุวำ่ ติดตำมบำ้ง ร้อยละ 16.70 ระบุวำ่ ไม่ค่อยติดตำม แต่พอเขำ้ใจวำ่เกิดอะไรข้ึน และร้อยละ 4.25 ระบุวำ่ ติดตำมเป็นประจ ำ   

ส่วนควำมคิดเห็นของประชำชนต่อภำพของนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่คู่กบันำยโจชวั หว่อง แกนน ำผูชุ้มนุม
ประทว้งในฮ่องกง พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 29.84 ระบุว่ำ เป็นแค่รูปภำพธรรมดำรูปหน่ึงเท่ำนั้น รองลงมำ ร้อยละ 25.04 ระบุวำ่ ไม่มีควำมเห็น 
เพรำะไม่รู้จกันำยโจชัว หว่อง ร้อยละ 18.11 ระบุว่ำ เป็นเร่ืองส่วนบุคคล และจะไม่กระทบต่อควำมสัมพนัธ์ไทย - จีน ร้อยละ 17.01 ระบุว่ำ     
เป็นกำรกระท ำท่ีไม่เหมำะสมของนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ ร้อยละ 12.99 ระบุวำ่ เป็นเร่ืองของคนมีอุดมกำรณ์เดียวกนัถ่ำยรูปดว้ยกนั ร้อยละ 6.61 
ระบุว่ำ อำจท ำให้เกิดผลกระทบต่อควำมสัมพนัธ์ไทย-จีน ร้อยละ 2.83 ระบุว่ำ เป็นกำรสมรู้ร่วมคิดกนัต่อตำ้นรัฐบำล (ชำติใดชำติหน่ึงหรือ       
ทั้ งสองชำติ) ร้อยละ 1.73 ระบุว่ำ ภำพถ่ำยน้ีจะท ำให้นักท่องเท่ียวจีนมำไทยลดลง ร้อยละ 1.65 ระบุว่ำ ภำพถ่ำยน้ีจะไม่ส่งผลกระทบท ำให้
นกัท่องเท่ียวจีนมำไทยลดลง และร้อยละ 4.49 ระบุวำ่ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ             

ท้ำยท่ีสุด เม่ือถำมถึงควำมกังวลของประชำชนต่อกำรแถลงของสถำนทูตจีน กรณีมีนักกำรเมืองไทยแสดงท่ำทีสนับสนุนผูป้ระท้วง        
ในฮ่องกง พบวำ่ ร้อยละ 4.65 ระบุวำ่ มีควำมกงัวลมาก เพรำะ อำจท ำให้เกิดผลกระทบต่อควำมสัมพนัธ์อนัดีระหว่ำงไทยกบัจีน และยงัเป็นสำเหตุ           
ท ำใหน้กัท่องเท่ียวจีนมำไทยลดลง ร้อยละ 19.76 ระบุวำ่ ค่อนข้างกงัวล เพรำะ อำจท ำให้เกิดผลกระทบต่อภำพลกัษณ์และเศรษฐกิจของประเทศไทย 
เน่ืองจำกประเทศจีนเป็นตลำดคู่คำ้ท่ีส ำคญัของประเทศไทย ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ อำจส่งผลใหน้กัท่องเท่ียวจีนมำไทยนอ้ยลง ร้อยละ 14.72 ระบุวำ่ 
ไม่ค่อยกงัวล เพรำะ เป็นกำรเกำะกระแสของนักกำรเมืองไทยคนนึงเท่ำนั้น ร้อยละ 51.81 ระบุวำ่ ไม่กงัวลเลย เพรำะ ไทยกบัจีนมีควำมสัมพนัธ์ท่ีดี 
ต่อกนัมำนำนแลว้ และร้อยละ 9.06 ระบุวำ่ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทั่วไปของตวัอย่ำง พบวำ่ ตวัอยำ่งร้อยละ 8.98 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.35 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑล     
และภำคกลำง ร้อยละ 18.27 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 33.78 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.62 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้
ตวัอยำ่งร้อยละ 53.54 เป็นเพศชำย และร้อยละ 46.46 เป็นเพศหญิง  

ตวัอย่ำงร้อยละ 9.21 มีอำยุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 16.30 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 20.79 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 33.23 มีอำยุ 46 – 59 ปี     
และร้อยละ 20.47 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป ตวัอยำ่งร้อยละ 96.46 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 2.20 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.87 นบัถือศำสนำคริสต ์
และอ่ืน ๆ และร้อยละ 0.47 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่งร้อยละ 25.20 สถำนภำพโสด ร้อยละ 70.94 สมรสแลว้ ร้อยละ 3.39 หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
และร้อยละ 0.47 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ตัวอย่ำงร้อยละ 28.43 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ ำกว่ำ ร้อยละ 28.66 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 8.66                 
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 28.19 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5.27 จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 0.79 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอยำ่งร้อยละ 11.57 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 15.28 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 18.82 
ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 15.98 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 16.07 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน      
ร้อยละ 17.64 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 3.46 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 1.18 ไม่ระบุอำชีพ  

 

วนัอาทิตย์ท่ี 20 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 

 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
mailto:nida_poll@nida.ac.th
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ตวัอยำ่งร้อยละ 18.43 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 23.78 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 24.09 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 

20,000 บำท ร้อยละ 11.42 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 4.96 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 6.85 มี
รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 10.47 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. ท่านได้ตดิตามข่าวการประท้วงในฮ่องกงหรือไม่ 

การตดิตามข่าวประท้วงในฮ่องกง ร้อยละ 
ไม่ติดตำมเลย 52.36 
ติดตำมบำ้ง 26.69 
ไม่ค่อยติดตำม แต่พอเขำ้ใจวำ่เกิดอะไรข้ึน 16.70 
ติดตำมเป็นประจ ำ 4.25 

รวม 100.00 
 

2. ท่านมีความเห็นอย่างไรกับภาพของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ถ่ายคู่กับ นายโจชัว หว่อง แกนน าผู้ชุมนุมประท้วง 
ในฮ่องกง (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ความคดิเห็นของประชาชนต่อภาพของนายธนาธร จงึรุ่งเรืองกจิ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่คู่กบันายโจชัว หว่อง  

แกนน าผู้ชุมนุมประท้วงในฮ่องกง 
ร้อยละ 

เป็นแค่รูปภำพธรรมดำรูปหน่ึงเท่ำนั้น 29.84 
ไม่มีควำมเห็น เพรำะไม่รู้จกันำยโจชวั หวอ่ง 25.04 
เป็นเร่ืองส่วนบุคคล และจะไม่กระทบต่อควำมสมัพนัธ์ไทย-จีน 18.11 
เป็นกำรกระท ำท่ีไม่เหมำะสมของนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ 17.01 
เป็นเร่ืองของคนมีอุดมกำรณ์เดียวกนัถ่ำยรูปดว้ยกนั 12.99 
อำจท ำใหเ้กิดผลกระทบต่อควำมสมัพนัธ์ไทย-จีน  6.61 
เป็นกำรสมรู้ร่วมคิดกนัต่อตำ้นรัฐบำล (ชำติใดชำติหน่ึงหรือทั้งสองชำติ) 2.83 
ภำพถ่ำยน้ีจะท ำใหน้กัท่องเท่ียวจีนมำไทยลดลง  1.73 
ภำพถ่ำยน้ีจะไม่ส่งผลกระทบท ำใหน้กัท่องเท่ียวจีนมำไทยลดลง 1.65 
ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 4.49 

 
3. ท่านมคีวามกงัวลแค่ไหนต่อการแถลงของสถานทูตจนี กรณีมนีักการเมืองไทยแสดงท่าทสีนับสนุนผู้ประท้วงในฮ่องกง 
ความกงัวลของประชาชนต่อการแถลงของสถานทูตจนี กรณมีนีักการเมืองไทยแสดงท่าทสีนบัสนุนผู้ประท้วงในฮ่องกง ร้อยละ 
มีควำมกงัวลมาก เพรำะ อำจท ำใหเ้กิดผลกระทบต่อควำมสมัพนัธ์อนัดีระหวำ่งไทยกบัจีน และยงัเป็นสำเหตุท ำให้

นกัท่องเท่ียวจีนมำไทยลดลง 
4.65 

ค่อนข้างกงัวล เพรำะ อำจท ำใหเ้กิดผลกระทบต่อภำพลกัษณ์และเศรษฐกิจของประเทศไทย เน่ืองจำกประเทศจีน      
เป็นตลำดคูค่ำ้ท่ีส ำคญัของประเทศไทย ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ อำจส่งผลใหน้กัท่องเท่ียวจีนมำไทย
นอ้ยลง 

19.76 

ไม่ค่อยกงัวล เพรำะ เป็นกำรเกำะกระแสของนกักำรเมืองไทยคนนึงเท่ำนั้น 14.72 
ไม่กงัวลเลย เพรำะ ไทยกบัจีนมีควำมสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนัมำนำนแลว้ 51.81 
ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 9.06 

รวม 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 
 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 114 8.98 
ปริมณฑลและภำคกลำง 322 25.35 
ภำคเหนือ 232 18.27 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 429 33.78 
ภำคใต ้ 173 13.62 

รวม 1,270 100.00 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 680 53.54 
หญิง 590 46.46 

รวม 1,270 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 117 9.21 
26 – 35 ปี 207 16.30 
36 – 45 ปี 264 20.79 
46 – 59 ปี 422 33.23 
60 ปี ข้ึนไป 260 20.47 
ไม่ระบุ – – 

รวม 1,270 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,225 96.46 
อิสลำม 28 2.20 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 11 0.87 
ไม่ระบุ 6 0.47 

รวม 1,270 100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 320 25.20 
สมรส 901 70.94 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 43 3.39 
ไม่ระบุ 6 0.47 

รวม 1,270 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 361 28.43 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 364 28.66 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 110 8.66 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 358 28.19 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 67 5.27 
ไม่ระบุ 10 0.79 

รวม 1,270 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 147 11.57 
พนกังำนเอกชน 194 15.28 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 239 18.82 
เกษตรกร/ประมง 203 15.98 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 204 16.07 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 224 17.64 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 44 3.46 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร – – 
ไม่ระบุ 15 1.18 

รวม 1,270 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 234 18.43 
ไม่เกิน 10,000 302 23.78 
10,001 – 20,000 306 24.09 
20,001 – 30,000 145 11.42 
30,001 –  40,000 63 4.96 
40,001 ข้ึนไป 87 6.85 
ไม่ระบุ 133 10.47 

รวม 1,270 100.00 
 
  

 


