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“โครงข่ายขบวนการท าลายประเทศ” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “โครงข่ายขบวนการ
ท าลายประเทศ” ท ำกำรส ำรวจระหวำ่งวนัท่ี 23 – 24 กนัยำยน 2562 จำกประชำชนท่ีมีอำย ุ18 ปีข้ึนไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และอำชีพ
ทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,270 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบักำรมีโครงข่ำยขบวนกำรเพื่อท ำลำยประเทศไทย กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอยำ่งโดยใช้
ควำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” สุ่มตวัอยำ่งดว้ยวิธีแบบง่ำย (Simple Random Sampling) 
เก็บขอ้มูลดว้ยวธีิกำรสมัภำษณ์ทำงโทรศพัทโ์ดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมเช่ือของประชำชนวำ่มีโครงข่ำยขบวนกำรท ำลำยประเทศ พบวำ่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 27.40 ระบุวำ่ ไม่เช่ือเลย 
เพรำะ เป็นกำรป่ันกระแสข่ำวให้ประชำชนต่ืนตระหนก ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ ไม่มีใครมำท ำลำยประเทศได้ รองลงมำ ร้อยละ 22.99 ระบุว่ำ  
ค่อนข้างเช่ือ เพรำะ ติดตำมข่ำวสำรมำบำ้ง วำ่อำจจะมีมูลควำมจริงเก่ียวกบัขบวนกำรท ำลำยประเทศ ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ขบวนกำรน้ีมีมำนำนแลว้ 
แต่เป็นเพียงคนกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มหน่ึงเท่ำนั้น ร้อยละ 19.29 ระบุวำ่ ไม่ค่อยเช่ือ เพรำะ ไม่แน่ใจวำ่กระแสข่ำวท่ีไดรั้บเป็นข่ำวจริงหรือข่ำวปลอม หรือ
เป็นเพียงกำรป่ันกระแสข่ำว ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ ไม่ไดติ้ดตำมข่ำวสำรในเร่ืองน้ี ร้อยละ 17.95 ระบุว่ำ  ไม่แน่ใจ ร้อยละ 11.50 ระบุวำ่  เช่ืออย่าง
แน่นอน เพรำะ ไดติ้ดตำมข่ำวสำรวำ่มีขบวนกำรท ำลำยประเทศจริง โดยพิจำรณำจำกองคป์ระกอบหลำย ๆ ดำ้น และมัน่ใจวำ่มีมำตั้งนำนเเลว้ และ
ร้อยละ 0.87 ระบุวำ่ ไม่มคีวามเห็น/ไม่สนใจ 

เม่ือถำมผูท่ี้ระบุว่ำ “เช่ืออย่ำงแน่นอน” “ค่อนข้ำงเช่ือ” และ “ไม่แน่ใจ” ต่อควำมเช่ือมั่นว่ำรัฐบำลจะสำมำรถจัดกำรกับโครงข่ำย
ขบวนกำรท ำลำยประเทศได้ พบวำ่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 29.18 ระบุวำ่ ไม่ค่อยเช่ือมั่น เพรำะ ไม่สำมำรถจดักำรกบัโครงข่ำยขบวนกำรท ำลำยประเทศ
ไดเ้ลย ไม่วำ่จะรัฐบำลชุดไหนก็ตำม รองลงมำ ร้อยละ 24.94 ระบุวำ่ ค่อนข้างเช่ือมัน่ เพรำะ รัฐบำลน่ำจะจดักำรกบัโครงข่ำยขบวนกำรท ำลำยประเทศ
ไดแ้น่นอน ร้อยละ 19.38 ระบุวำ่ ไม่เช่ือมัน่เลย เพรำะ กำรท ำงำนของรัฐบำลค่อนขำ้งชำ้ และไม่น่ำจะจดักำรกบัโครงข่ำยขบวนกำรท ำลำยประเทศได ้
ร้อยละ 18.26 ระบุวำ่ เช่ือมั่นมาก เพรำะ มัน่ใจในรัฐบำลท่ีจะสำมำรถจดักำรกบัโครงข่ำยขบวนกำรท ำลำยประเทศได ้ร้อยละ 7.35 ระบุวำ่ ไม่แน่ใจ 
และร้อยละ 0.89 ระบุวำ่ ไม่มคีวามเห็น/ไม่สนใจ 

ด้ำนควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกับป้ำยโฆษณำบนอำคำรร้ำนอำหำรแห่งหน่ึงในนิวยอร์ก มีข้อควำมว่ำ “กำรประชุมใหญ่ของ
สหประชำชำติ: อยำ่ปล่อยให้ประชำธิปไตยตำยในประเทศไทย” พบวำ่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 85.04 ระบุวำ่ ไม่เคยได้ยิน/ไม่เคยเห็นข่าวนี ้และร้อยละ 14.96 
ระบุว่ำ ได้ยิน/ได้เห็นข่าวนี้แล้ว โดยในจ ำนวนผูท่ี้เคย “ได้ยิน/ได้เห็นข่ำวน้ีแลว้” ส่วนใหญ่ ร้อยละ 33.16 มีควำมรู้สึกต่อป้ำยโฆษณำ ว่ำเป็นแค ่                  
กำรแสดงควำมคิดเห็นทัว่ ๆ ไป รองลงมำ ร้อยละ 31.05 ระบุวำ่ เป็นกำรกระท ำเพ่ือต่อตำ้น พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชำ ร้อยละ 25.26 ระบุวำ่ เป็นกำร
กระท ำเพื่อท ำลำยประเทศ ร้อยละ 19.47 ระบุวำ่ เป็นกำรกระท ำเพรำะหวงัดีต่อประชำธิปไตยในประเทศไทย และร้อยละ 4.74 ระบุวำ่ ไม่มีควำมเห็น/
ไม่สนใจ 
  เม่ือพิจำรณำลกัษณะทั่วไปของตวัอย่ำง พบวำ่ ตวัอย่ำงร้อยละ 8.82 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.91 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑล     
และภำคกลำง ร้อยละ 18.19 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 33.78 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.30 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้
ตวัอยำ่งร้อยละ 48.98 เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.02 เป็นเพศหญิง  

ตวัอยำ่งร้อยละ 7.17 มีอำยุไม่เกิน 25 ปี ร้อยละ 17.72 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 24.25 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 28.90 มีอำยุ 46 – 59 ปี     
และร้อยละ 21.96 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป ตวัอยำ่งร้อยละ 93.86 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.94 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.57 นบัถือศำสนำคริสต ์
และอ่ืน ๆ และร้อยละ 0.63 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่งร้อยละ 22.68 สถำนภำพโสด ร้อยละ 72.76 สมรสแลว้ ร้อยละ 4.02 หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
และร้อยละ 0.54 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

 

 

วนัพธุท่ี 25 กันยายน 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 ารวจความคดิเหน็ “นิด้าโพล” 
โทรศัพท์ มือถอื 081-667-7766 

 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
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ตัวอย่ำงร้อยละ 30.63 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ ำกว่ำ ร้อยละ 30.16 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.32                 

จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 25.43 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 4.89 จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 1.57 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอยำ่งร้อยละ 10.47 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 13.86 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 20.71 
ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 15.35 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 16.54 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน      
ร้อยละ 19.21 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 2.05 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 1.81 ไม่ระบุอำชีพ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 18.66 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 25.12 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 26.77 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 
20,000 บำท ร้อยละ 10.47 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 5.75 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 5.67 มี
รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 7.56 ไม่ระบุรำยได ้

 
1.  ท่านเช่ือหรือไม่ว่า มโีครงข่ายขบวนการท าลายประเทศ 

ความเช่ือของประชาชนว่ามโีครงข่ายขบวนการท าลายประเทศ ร้อยละ 
เช่ืออย่างแน่นอน เพรำะ ไดติ้ดตำมข่ำวสำรวำ่มีขบวนกำรท ำลำยประเทศจริง โดยพิจำรณำจำกองคป์ระกอบหลำย ๆ ดำ้น 

และมัน่ใจวำ่มีมำตั้งนำนเเลว้  
ค่อนข้างเช่ือ เพรำะ ติดตำมข่ำวสำรมำบำ้ง วำ่อำจจะมีมลูควำมจริงเก่ียวกบัขบวนกำรท ำลำยประเทศ ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ 

ขบวนกำรน้ีมีมำนำนแลว้ แต่เป็นเพียงคนกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มหน่ึงเท่ำนั้น 
ไม่ค่อยเช่ือ เพรำะ ไม่แน่ใจวำ่กระแสข่ำวท่ีไดรั้บเป็นข่ำวจริงหรือข่ำวปลอม หรือเป็นเพียงกำรป่ันกระแสข่ำว ขณะท่ี

บำงส่วนระบุวำ่ ไม่ไดติ้ดตำมข่ำวสำรในเร่ืองน้ี 
ไม่เช่ือเลย เพรำะ เป็นกำรป่ันกระแสข่ำวใหป้ระชำชนต่ืนตระหนก ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ไม่มีใครมำท ำลำยประเทศได ้
ไม่แน่ใจ  
ไม่มคีวามเห็น/ไม่สนใจ 

11.50 
 

22.99 
 

19.29 
 

27.40 
17.95 
0.87 

รวม 100.00 
 

2. ท่านเช่ือมั่นหรือไม่ว่า รัฐบาลจะสามารถจัดการกับโครงข่ายขบวนการท าลายประเทศได้ (เฉพาะผู้ที่เช่ืออย่างแน่นอน/ค่อนข้างเช่ือ/ไม่แน่ใจ 
ว่ามโีครงข่ายขบวนการท าลายประเทศ จ านวน 449 คน) 

ความเช่ือมัน่ของประชาชนว่ารัฐบาลจะสามารถจดัการกบัโครงข่ายขบวนการท าลายประเทศได้ ร้อยละ 
เช่ือมัน่มาก เพรำะ มัน่ใจในรัฐบำลท่ีจะสำมำรถจดักำรกบัโครงข่ำยขบวนกำรท ำลำยประเทศได ้
ค่อนข้างเช่ือมัน่ เพรำะ รัฐบำลน่ำจะจดักำรกบัโครงข่ำยขบวนกำรท ำลำยประเทศไดแ้น่นอน 
ไม่ค่อยเช่ือมัน่ เพรำะ ไม่สำมำรถจดักำรกบัโครงข่ำยขบวนกำรท ำลำยประเทศไดเ้ลย ไม่วำ่จะรัฐบำลชุดไหนก็ตำม 
ไม่เช่ือมัน่เลย เพรำะ กำรท ำงำนของรัฐบำลค่อนขำ้งชำ้ และไม่น่ำจะจดักำรกบัโครงข่ำยขบวนกำรท ำลำยประเทศได ้
ไม่แน่ใจ 
ไม่มคีวามเห็น/ไม่สนใจ 

18.26 
24.94 
29.18 
19.38 
7.35 
0.89 

รวม 100.00 
 

3.  ท่านได้ยิน/เห็นข่าวเกี่ยวกับ ป้ายโฆษณาบนอาคารร้านอาหารแห่งหนึ่งในนิวยอร์ก มีข้อความว่า “การประชุมใหญ่ของสหประชาชาติ:                 
อย่าปล่อยให้ประชาธิปไตยตายในประเทศไทย” 

การได้ยนิ/เห็นข่าว ป้ายโฆษณา “การประชุมใหญ่ของสหประชาชาต:ิ อย่าปล่อยให้ประชาธิปไตยตายในประเทศไทย” ร้อยละ 
ไม่เคยไดย้นิ/ไม่เคยเห็นข่ำวน้ี 85.04 
ไดย้นิ/ไดเ้ห็นข่ำวน้ีแลว้ 14.96 

รวม 100.00 
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4.  ท่านรู้สึกอย่างไรกบัป้ายโฆษณานี ้(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (n = 190) 

ความรู้สึกกบัป้ายโฆษณา ของผู้ทีไ่ด้ยนิ/ได้เห็นข่าวนี ้ ร้อยละ 
เป็นแค่กำรแสดงควำมคิดเห็นทัว่ ๆ ไป 
เป็นกำรกระท ำเพ่ือต่อตำ้น พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชำ 
เป็นกำรกระท ำเพื่อท ำลำยประเทศ 
เป็นกำรกระท ำเพรำะหวงัดีต่อประชำธิปไตยในประเทศไทย 

ไม่มีควำมเห็น/ไม่สนใจ 

33.16 
31.05 
25.26 
19.47 
4.74 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 
 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 112 8.82 
ปริมณฑลและภำคกลำง 329 25.91 
ภำคเหนือ 231 18.19 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 429 33.78 
ภำคใต ้ 169 13.30 

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

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 622 48.98 
หญิง 648 51.02 

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

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 91 7.17 
26 – 35 ปี 225 17.72 
36 – 45 ปี 308 24.25 
46 – 59 ปี 367 28.90 
60 ปี ข้ึนไป 279 21.96 
ไม่ระบุ - - 

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

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,192 93.86 
อิสลำม 50 3.94 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 20 1.57 
ไม่ระบุ 8 0.63 

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

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 288 22.68 
สมรส 924 72.76 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 51 4.02 
ไม่ระบุ 7 0.54 

รวม 1,270 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 389 30.63 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 383 30.16 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 93 7.32 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 323 25.43 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 62 4.89 
ไม่ระบุ 20 1.57 

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

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 133 10.47 
พนกังำนเอกชน 176 13.86 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 263 20.71 
เกษตรกร/ประมง 195 15.35 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 210 16.54 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 244 19.21 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 26 2.05 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร - - 
ไม่ระบุ 23 1.81 

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

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 237 18.66 
ไม่เกิน 10,000 319 25.12 
10,001 – 20,000 340 26.77 
20,001 – 30,000 133 10.47 
30,001 –  40,000 73 5.75 
40,001 ข้ึนไป 72 5.67 
ไม่ระบุ 96 7.56 

รวม 1,270 100.00 
 
  

 


