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 “นักการเมืองแสดงความคิดเห็นตอบโต้กันผ่านส่ือโซเชียล”  
 

เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน             
เร่ือง “นักการเมืองแสดงความคิดเห็นตอบโต้กันผ่านส่ือโซเชียล” ท  ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัที่ 23 – 25 กรกฎำคม 2562 จำกประชำชนที่มีอำย ุ        
15 ปีข้ึนไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และอำชีพทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,279 หน่วยตวัอยำ่ง เกี่ยวกบันักกำรเมืองที่ชอบแสดง
ควำมคิดเห็นตอบโตก้ันผ่ำนส่ือโซเชียล เช่น facebook twitter Instagram เป็นตน้ อำศยักำรสุ่มตวัอย่ำงโดยใชค้วำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือ
ฐำนขอ้มูลตัวอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” ด้วยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค 
จำกนั้ นในแต่ละภูมิภำค สุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีสุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท ์         
โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ที ่ร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมรู้สึกของประชำชนต่อนักกำรเมืองที่ชอบแสดงควำมคิดเห็นตอบโต้กันผ่ำนส่ือโซเชียล  พบว่ำ                
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 37.53 ระบุว่ำ น่ำเบื่อ เม่ือไรจะเลิกสักที  รองลงมำ ร้อยละ 19.16 ระบุว่ำ เป็นกำรพยำยำมเอำชนะทำงกำรเมืองกันต่อหน้ำ
สำธำรณะ ร้อยละ 17.36 ระบุว่ำ เป็นกำรใชส่ื้อโซเชียลให้เป็นประโยชน์ทำงกำรเมือง ร้อยละ 9.85 ระบุว่ำ เป็นพวกที่พยำยำมท ำตวั เป็น Net Idol 
สร้ำงกระแสเรียกร้องควำมสนใจ และเป็นแค่ละครกำรเมืองน ้ำเน่ำฉำกหน่ึง ในสัดส่วนที่เท่ำกนั ร้อยละ 9.15 ระบุว่ำ เป็นควำมพยำยำมส่ือสำรกบั
สำธำรณะโดยตรง ร้อยละ 6.41 ระบุว่ำ เป็นกำรเพิ่มบทบำททำงกำรเมืองนอกสภำฯ ร้อยละ 5.47 ระบุว่ำ เป็นพวกที่ไม่ทุ่มเทกบังำนในสภำฯ ร้อยละ 
4.14 ระบุว่ำ เป็นพวกที่กลวักำรเผชิญหน้ำ ขำดควำมกลำ้หำญ ร้อยละ 2.66 ระบุว่ำ เป็นกำรป้องกนัควำมรุนแรงที่ไม่จ ำเป็นจำกกำรเผชิญหนำ้ ร้อย
ละ 4.46 ระบุอื่น ๆ ไดแ้ก่ รู้สึกเฉย ๆ ถือว่ำเป็นเร่ืองปกติ เป็นสิทธิส่วนบุคคล ขณะที่บำงส่วนระบุว่ำ เป็นกำรกระท ำที่ไม่เหมำะสม และเป็นกำรใช้
ส่ือโซเชียลที่ไม่ถูกตอ้ง และร้อยละ 11.88 ระบวุ่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  

ส่วนควำมสนใจของประชำชนต่อกำรแสดงควำมคิดเห็นตอบโตก้นัของนักกำรเมืองผ่ำนส่ือโซเชียล พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 38.16  
ระบุว่ำ ไม่ค่อยให้ควำมสนใจ รองลงมำ ร้อยละ 29.24 ระบุว่ำ ไม่สนใจเลย ร้อยละ 24.78 ระบุว่ำ ค่อนขำ้งให้ควำมสนใจ ร้อยละ 7.04 ระบุว่ำ   
ใหค้วำมสนใจมำก และร้อยละ 0.78 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  

ทำ้ยที่สุดเม่ือถำมถึงช่องทำงที่นกักำรเมืองควรแสดงควำมคิดเห็นตอบโตก้นั พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 66.07 ระบุว่ำ ควรแสดง
ควำมคิดเห็นตอบโตก้นัอยำ่งเป็นทำงกำรในสภำฯ รองลงมำ ร้อยละ 22.67 ระบุว่ำ ควรแสดงควำมคิดเห็นตอบโตก้นัผ่ำนส่ือกระแสหลกั เช่น 
ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ ร้อยละ 16.34 ระบุว่ำ ควรแสดงควำมคิดเห็นตอบโตก้ันซ่ึงหน้ำ ร้อยละ 12.90 ระบุว่ำ ควรแสดงควำมคิดเห็น              
ตอบโตก้นัในเวทีสำธำรณะต่ำง ๆ เช่น งำนสัมมนำ เวทีปรำศรัย ฯลฯ ร้อยละ 9.07 ระบุว่ำ ควรแสดงควำมคิดเห็นตอบโตก้นัผ่ำนส่ือโซเชียล 
ร้อยละ 0.08 ระบุว่ำ ควรเเสดงควำมคิดเห็นผ่ำนเว็บไซต์ส ำหรับให้นักกำรเมืองมำแสดงควำมคิดเห็นโดยเฉพำะ  และร้อยละ 4.85 ระบุว่ำ            
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  
 เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบว่ำ ตวัอย่ำงร้อยละ 8.83 มีภูมิล  ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 25.57 มีภูมิล  ำเนำอยูป่ริมณฑล 
และภำคกลำง ร้อยละ 18.69 มีภูมิล  ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.07 มีภูมิล  ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.84 มีภูมิล  ำเนำอยู่
ภำคใต ้ตวัอยำ่งร้อยละ 49.34 เป็นเพศชำย และร้อยละ 50.66 เป็นเพศหญิง  

ตวัอย่ำงร้อยละ 8.29 มีอำยุ 15 – 25 ปี ร้อยละ 19.31 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 21.97 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 33.39 มีอำยุ 46 – 59 ปี  
และร้อยละ 17.04 มีอำยุ 60 ปีข้ึนไป ตวัอย่ำงร้อยละ 94.68 นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 2.97 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.86 นบัถือศำสนำ
คริสต ์และอื่น ๆ และร้อยละ 1.49 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอย่ำงร้อยละ 24.78 สถำนภำพโสด ร้อยละ 69.90 สมรสแลว้ ร้อยละ 3.83 หมำ้ย หย่ำร้ำง 
แยกกนัอยู ่และร้อยละ 1.49 ไม่ระบสุถำนภำพกำรสมรส  

ตวัอย่ำงร้อยละ 23.85 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 32.21 จบกำรศึกษำมธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.82                  
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 30.02 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 4.38 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำ และร้อยละ 1.72 ไม่ระบุกำรศึกษำ   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 

ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถือ 081-667-7766 

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 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 

 
 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
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ตัวอย่ำงร้อยละ 15.01 ประกอบอำชีพข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 16.34 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน                        
ร้อยละ 19.55 ประกอบอำชีพเจ้ำของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 13.76 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 16.97 ประกอบอำชีพรับจ้ำง
ทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 13.84 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 2.50 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 2.03 ไม่ระบุอำชีพ   

ตวัอยำ่งร้อยละ 13.45 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 22.75 มีรำยไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 28.85 มีรำยไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน 10,001 
– 20,000 บำท ร้อยละ 11.18 มีรำยไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 6.49 มีรำยไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บำท ร้อยละ 8.99
มีรำยไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 8.29 ไม่ระบุรำยได ้

1.  ท่านมีความรู้สึกอย่างไร กับนักการเมืองที่ชอบแสดงความคดิเห็นตอบโต้กันผ่านส่ือโซเชียล เช่น facebook twitter Instagram เป็นต้น 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ความรู้สึกของประชาชนต่อนักการเมืองที่ชอบแสดงความคดิเห็นตอบโต้กันผ่านส่ือโซเชียล ร้อยละ 
น่ำเบื่อ เม่ือไรจะเลิกสักท ี 37.53 
เป็นกำรพยำยำมเอำชนะทำงกำรเมืองกนัต่อหนำ้สำธำรณะ 19.16 
เป็นกำรใชส่ื้อโซเชียลใหเ้ป็นประโยชน์ทำงกำรเมือง 17.36 
เป็นพวกที่พยำยำมท ำตวัเป็น Net Idol สร้ำงกระแสเรียกร้องควำมสนใจ 9.85 
เป็นแค่ละครกำรเมืองน ้ำเน่ำฉำกหน่ึง 9.85 
เป็นควำมพยำยำมส่ือสำรกบัสำธำรณะโดยตรง 9.15 
เป็นกำรเพิ่มบทบำททำงกำรเมืองนอกสภำฯ 6.41 
เป็นพวกที่ไม่ทุ่มเทกบังำนในสภำฯ 5.47 
เป็นพวกที่กลวักำรเผชิญหนำ้ ขำดควำมกลำ้หำญ 4.14 
เป็นกำรป้องกนัควำมรุนแรงที่ไม่จ ำเป็นจำกกำรเผชิญหนำ้ 2.66 
อื่น ๆ ไดแ้ก่ รู้สึกเฉย ๆ ถือว่ำเป็นเร่ืองปกติ เป็นสิทธิส่วนบุคคล ขณะที่บำงส่วนระบุว่ำ เป็นกำรกระท ำที่ไม่เหมำะสม 
และเป็นกำรใชส่ื้อโซเชียลที่ไม่ถูกตอ้ง 

4.46 

ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 11.88 
 
 2. ท่านให้ความสนใจแค่ไหน กับการแสดงความคดิเห็นตอบโต้กันของนักการเมืองผ่านส่ือโซเชียล  

ความสนใจของประชาชนต่อการแสดงความคดิเห็นตอบโต้กันของนักการเมืองผ่านส่ือโซเชียล ร้อยละ 
ไม่ค่อยใหค้วำมสนใจ 38.16 
ไม่สนใจเลย 29.24 
ค่อนขำ้งใหค้วำมสนใจ 24.78 
ใหค้วำมสนใจมำก 7.04 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.78 

รวม 100.00 
 

3. ท่านมีความเห็นว่านักการเมืองควรแสดงความคดิเห็นตอบโต้กันผ่านช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ช่องทางที่นักการเมืองควรแสดงความคดิเห็นตอบโต้กัน ร้อยละ 

ควรแสดงควำมคิดเห็นตอบโตก้นัอยำ่งเป็นทำงกำรในสภำฯ 66.07 
ควรแสดงควำมคิดเห็นตอบโตก้นัผ่ำนส่ือกระแสหลกั เช่น ทีวี วิทย ุหนงัสือพิมพ ์ฯลฯ 22.67 
ควรแสดงควำมคิดเห็นตอบโตก้นัซ่ึงหนำ้ 16.34 
ควรแสดงควำมคิดเห็นตอบโตก้นัในเวทีสำธำรณะต่ำง ๆ เช่น งำนสัมมนำ เวทีปรำศรัย ฯลฯ 12.90 
ควรแสดงควำมคิดเห็นตอบโตก้นัผ่ำนส่ือโซเชียล 9.07 
ควรเเสดงควำมคิดเห็นผ่ำนเวบ็ไซตส์ ำหรับใหน้กักำรเมืองมำแสดงควำมคิดเห็นโดยเฉพำะ  0.08 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 4.85 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 
 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมิภาค 
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 113 8.83 
ปริมณฑลและภำคกลำง 327 25.57 
ภำคเหนือ 239 18.69 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 423 33.07 
ภำคใต ้ 177 13.84 

รวม 1,279 100.00 
 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชำย 631 49.34 
หญิง 648 50.66 

รวม 1,279 100.00 
 

ตารางที่ 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

15 – 25 ปี 106 8.29 
26 – 35 ปี 247 19.31 
36 – 45 ปี 281 21.97 
46 – 59 ปี 427 33.39 
60 ปี ข้ึนไป 218 17.04 
ไม่ระบุ – – 

รวม 1,279 100.00 
 

ตารางที่ 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา    
ศาสนา จ านวน ร้อยละ 

พุทธ 1,211 94.68 
อิสลำม 38 2.97 
คริสต ์และอื่น ๆ 11 0.86 
ไม่ระบุ 19 1.49 

รวม 1,279 100.00 
 
ตารางที่ 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 317 24.78 
สมรส 894 69.90 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 49 3.83 
ไม่ระบุ 19 1.49 

รวม 1,279 100.00 
 
 
 



4 
 

ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 
 

ตารางที่ 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำ/ต ่ำกว่ำ 305 23.85 
มธัยมศึกษำ/เทียบเท่ำ 412 32.21 
อนุปริญญำ/เทียบเท่ำ 100 7.82 
ปริญญำตรี/เทียบเท่ำ 384 30.02 
สูงกว่ำปริญญำตรี/เทียบเท่ำ 56 4.38 
ไม่ระบุ 22 1.72 

รวม 1,279 100.00 
 
ตารางที่ 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 192 15.01 
พนกังำนเอกชน 209 16.34 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 250 19.55 
เกษตรกร/ประมง 176 13.76 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 217 16.97 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 177 13.84 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 32 2.50 
องคก์รอิสระที่ไม่แสวงหำก ำไร – – 
ไม่ระบุ 26 2.03 

รวม 1,279 100.00 
 
ตารางที่ 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 172 13.45 
ไม่เกิน 10,000 291 22.75 
10,001 – 20,000 369 28.85 
20,001 – 30,000 143 11.18 
30,001 – 40,000 83 6.49 
40,001 ข้ึนไป 115 8.99 
ไม่ระบุ 106 8.29 

รวม 1,279 100.00 
 
 
 


