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 “มีใครตดิต่อซ้ือ ส.ส. พรรคอนาคตใหม่หรือไม่”  
 

เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน           
เร่ือง “มีใครติดต่อซ้ือ ส.ส. พรรคอนาคตใหม่หรือไม่” ท ำกำรส ำรวจระหวำ่งวนัท่ี 10 – 11 มิถุนำยน 2562 จำกประชำชนท่ีมีอำย ุ18 ปีข้ึนไป 
ทัว่ประเทศ กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และอำชีพทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,267 หน่วยตวัอย่ำง เก่ียวกบักำรติดต่อซ้ือ ส.ส.  
ของพรรคอนำคตใหม่ กำรส ำรวจอำศัยกำรสุ่มตวัอย่ำงโดยใชค้วำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ        
“นิด้ำโพล” ด้วยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้ นในแต่ละภูมิภำคสุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธี        
สุ่มตวัอยำ่งแบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวธีิกำรสมัภำษณ์ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนด  ค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95.0 
 จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมเช่ือของประชำชน เร่ืองกำรติดต่อซ้ือตัว ส.ส. พรรคอนำคตใหม่ให้เป็นงูเห่ำ (ผู ้ท่ีกระท ำ                          
กำรขดัมติพรรค) ดว้ยค่ำตวั 120 ลำ้นบำท พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 53.28 ระบุวำ่ ไม่เช่ือวำ่มีกำรเสนอค่ำตวั ส.ส. พรรคอนำคตใหม่
เพ่ือใหเ้ป็นงูเห่ำ เพรำะ ไม่มีทำงเป็นไปไดท่ี้จะมีกำรติดต่อซ้ือตวั ส.ส. ของพรรคฯ เน่ืองจำกไม่มีหลกัฐำนท่ีชดัเจน ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ เป็น
เพียงกระแสข่ำวเท่ำนั้น รองลงมำ ร้อยละ 21.70 ระบุว่ำ เช่ือวำ่มีกำรเสนอค่ำตวั ส.ส. พรรคอนำคตใหม่ให้เป็นงูเห่ำ แต่ค่าตัวไม่ถึง 120 ล้าน
บาท เพรำะ เป็นกลยทุธ์ทำงกำรเมืองและมีเร่ืองของผลประโยชน์เขำ้มำเก่ียวขอ้ง ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ 120 ลำ้นบำท เป็นจ ำนวนเงินท่ีสูงเกิน
ควำมเป็นจริง ร้อยละ 15.23 ระบุวำ่ เช่ือวำ่มีกำรเสนอค่ำตวั ส.ส. พรรคอนำคตใหม่ใหเ้ป็นงูเห่ำด้วยค่าตัวถึง 120 ล้านบาท เพรำะ สถำนกำรณ์
ทำงกำรเมืองในขณะน้ี มีควำมเป็นไปไดสู้ง และคำดวำ่น่ำจะจ่ำยมำกกวำ่ 120 ลำ้นบำท ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ เป็นเร่ืองปกติของกำรเมืองไทย 
และร้อยละ 9.79 ระบุวำ่ ไม่แน่ใจ  
 ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงวำ่พรรคอนำคตใหม่ควรด ำเนินกำร เพ่ือเอำผิดคนท่ีมำติดต่อซ้ือตวั ส.ส. ของพรรคฯ หรือไม่ พบวำ่ ประชำชน      
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 77.27 ระบุวำ่ พรรคฯ ควรด าเนินการน าหลกัฐานออกมาแสดง เพื่อเอำผิดคนท่ีมำติดตอ่ซ้ือตวั ส.ส. ของพรรคฯ เพรำะจะได้
ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยต่อไป ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ เพื่อเป็นกำรพิสูจน์ให้ประชำชนรับทรำบถึงขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึน และเป็นกำรแสดง
ควำมบริสุทธ์ิของพรรคฯ รองลงมำ ร้อยละ 15.78 ระบุว่ำ พรรคฯ ไม่ควรด าเนินการใด ๆ เพรำะ อำจจะท ำให้เกิดผลเสีย หรืออนัตรำย ต่อ
พรรคฯและสมำชิกพรรคได ้ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ไม่มีหลกัฐำนท่ีชดัเจน และร้อยละ 6.95 ระบุวำ่ ไม่แน่ใจ  
 เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบวำ่ ตวัอยำ่งร้อยละ 9.39 มีภูมิล ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 25.65 มีภูมิล ำเนำอยูป่ริมณฑล
และภำคกลำง ร้อยละ 18.08 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 33.62 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.26 มีภูมิล ำเนำอยู่
ภำคใต ้ตวัอยำ่งร้อยละ 56.27 เป็นเพศชำย และร้อยละ 43.73 เป็นเพศหญิง  

ตวัอยำ่งร้อยละ 6.71 มีอำย ุ18 – 25 ปี ร้อยละ 17.52 มีอำย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 23.68 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 33.23 มีอำย ุ46 – 59 ปี 
และร้อยละ 18.86 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป ตวัอยำ่งร้อยละ 93.21 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.08 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.87 นบัถือศำสนำ
คริสต ์และอ่ืน ๆ และร้อยละ 2.84 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่งร้อยละ 22.81 สถำนภำพโสด ร้อยละ 70.24 สมรสแลว้ ร้อยละ 4.03 หมำ้ย หยำ่ร้ำง 
แยกกนัอยู ่และร้อยละ 2.92 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ตวัอยำ่งร้อยละ 29.52 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 31.33 จบกำรศึกษำมธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.81              
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 23.13 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5.13 จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำ และร้อยละ 3.08 ไม่ระบุกำรศึกษำ   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถอื 081-667-7766 

วนัพธุท่ี 12 มิถนุายน 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 
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ตัวอย่ำงร้อยละ 9.23 ประกอบอำชีพข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 15.63 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน                        
ร้อยละ 22.18 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 15.15 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 17.21 ประกอบอำชีพรับจำ้ง
ทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 14.60 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 2.61 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 3.39 ไม่ระบุอำชีพ   

ตวัอย่ำงร้อยละ 12.94 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 24.39 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 26.05 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 11.92 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 5.92 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 บำท 
ร้อยละ 6.86 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 11.92 ไม่ระบุรำยได ้

 
1.  ท่านเช่ือหรือไม่ที่สมาชิกพรรคอนาคตใหม่แฉว่า มีคนติดต่อ ซ้ือ ส.ส. ของพรรคฯ ให้ไปเป็นงูเห่า (ผู้ที่กระท าการขัดมติพรรค)             
โดยมค่ีาตวัถึง 120 ล้าน 

ความเช่ือของประชาชน เร่ืองการตดิต่อซ้ือตวั ส.ส. พรรคอนาคตใหม่ให้เป็นงูเห่า  
(ผู้ทีก่ระท าการขัดมตพิรรค) ด้วยค่าตวั 120 ล้านบาท 

ร้อยละ 

ไม่เช่ือวำ่มีกำรเสนอค่ำตวั ส.ส. พรรคอนำคตใหม่เพ่ือใหเ้ป็นงูเห่ำ เพรำะ ไม่มีทำงเป็นไปไดท่ี้จะมีกำรติดต่อซ้ือตวั ส.ส. 
ของพรรคฯ เน่ืองจำกไม่มีหลกัฐำนท่ีชดัเจน ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ เป็นเพียงกระแสข่ำวเท่ำนั้น 

53.28 

เช่ือวำ่มีกำรเสนอค่ำตวั ส.ส. พรรคอนำคตใหม่ใหเ้ป็นงูเห่ำ แต่ค่าตวัไม่ถึง 120 ล้านบาท เพรำะ เป็นกลยทุธ์ทำงกำรเมือง
และมีเร่ืองของผลประโยชน์เขำ้มำเก่ียวขอ้ง ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ 120 ลำ้นบำท เป็นจ ำนวนเงินท่ีสูงเกินควำม
เป็นจริง 

21.70 

เช่ือวำ่มีกำรเสนอค่ำตวั ส.ส. พรรคอนำคตใหม่ใหเ้ป็นงูเห่ำด้วยค่าตวัถึง 120 ล้านบาท เพรำะ สถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง  
ในขณะน้ี มีควำมเป็นไปไดสู้ง และคำดวำ่น่ำจะจ่ำยมำกกวำ่ 120 ลำ้นบำท ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ เป็นเร่ืองปกติ 
ของกำรเมืองไทย 

15.23 

ไม่แน่ใจ 9.79 
รวม 100.00 

 
2. ท่านคดิว่าพรรคอนาคตใหม่ ควรด าเนินการน าหลกัฐานออกมาแสดงเพ่ือเอาผดิคนทีม่าตดิต่อซ้ือตวั ส.ส. ของพรรคฯ หรือไม่ 

พรรคอนาคตใหม่ควรด าเนินการ เพ่ือเอาผดิคนทีม่าตดิต่อซ้ือตวั ส.ส. ของพรรคฯ หรือไม่ ร้อยละ 
พรรคฯ ควรด าเนินการน าหลกัฐานออกมาแสดง เพื่อเอำผิดคนท่ีมำติดต่อซ้ือตวั ส.ส. ของพรรคฯ เพรำะ จะได้

ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยต่อไป ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ เพื่อเป็นกำรพิสูจน์ใหป้ระชำชนรับทรำบถึงขอ้เทจ็จริง 
ท่ีเกิดข้ึน และเป็นกำรแสดงควำมบริสุทธ์ิของพรรคฯ 

77.27 

พรรคฯ ไม่ควรด าเนินการใด ๆ เพรำะ อำจจะท ำใหเ้กิดผลเสีย หรืออนัตรำยต่อพรรคฯและสมำชิกพรรคได ้ขณะท่ี
บำงส่วนระบุวำ่ ไม่มีหลกัฐำนท่ีชดัเจน 

15.78 

ไม่แน่ใจ 6.95 
รวม 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 
 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค 
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 119 9.39 
ปริมณฑลและภำคกลำง 325 25.65 
ภำคเหนือ 229 18.08 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 426 33.62 
ภำคใต ้ 168 13.26 

รวม 1,267 100.00 
 

ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชำย 713 56.27 
หญิง 554 43.73 
เพศทำงเลือก – – 

รวม 1,267 100.00 
 

ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

18 – 25 ปี 85 6.71 
26 – 35 ปี 222 17.52 
36 – 45 ปี 300 23.68 
46 – 59 ปี 421 33.23 
60 ปี ข้ึนไป 239 18.86 
ไม่ระบุ – – 

รวม 1,267 100.00 
 

ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา    
ศาสนา จ านวน ร้อยละ 

พทุธ 1,181 93.21 
อิสลำม 39 3.08 
คริสต ์และอ่ืน ๆ 11 0.87 
ไม่ระบุ 36 2.84 

รวม 1,267 100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 289 22.81 
สมรส 890 70.24 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 51 4.03 
ไม่ระบุ 37 2.92 

รวม 1,267 100.00 
 
 

 



4 
 

ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 
 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำ/ต ่ำกวำ่ 374 29.52 
มธัยมศึกษำ/เทียบเท่ำ 397 31.33 
อนุปริญญำ/เทียบเท่ำ 99 7.81 
ปริญญำตรี/เทียบเท่ำ 293 23.13 
สูงกวำ่ปริญญำตรี/เทียบเท่ำ 65 5.13 
ไม่ระบุ 39 3.08 

รวม 1,267 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 117 9.23 
พนกังำนเอกชน 198 15.63 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 281 22.18 
เกษตรกร/ประมง 192 15.15 
รับจำ้งทัว่ไป 218 17.21 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 185 14.60 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 33 2.61 
องคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร – – 
ไม่ระบุ 43 3.39 

รวม 1,267 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 164 12.94 
ไม่เกิน 10,000 309 24.39 
10,001 – 20,000 330 26.05 
20,001 – 30,000 151 11.92 
30,001 – 40,000 75 5.92 
40,001 ข้ึนไป 87 6.86 
ไม่ระบุ 151 11.92 

รวม 1,267 100.00 
 
 


