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“มอ็บกลุ่มประชาชนปลดแอก” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

 ศูนยส์าํรวจความคิดเห็น “นิดา้โพล” สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) เปิดเผยผลสาํรวจของประชาชน เร่ือง “มอ็บกลุ่มประชาชน

ปลดแอก” ทาํการสํารวจระหว่างวนัท่ี 18 – 20 สิงหาคม 2563 จากประชาชนท่ีมีอายุ 18 ปีข้ึนไป กระจายทุกภูมิภาค ระดบัการศึกษา และอาชีพ       

ทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จาํนวน 1,312 หน่วยตวัอยา่ง เก่ียวกบัการชุมนุม เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม ท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต และวนัท่ี               

16 สิงหาคม ท่ีอนุสาวรียป์ระชาธิปไตย การสํารวจอาศยัการสุ่มตวัอย่างโดยใชค้วามน่าจะเป็นจากบญัชีรายช่ือฐานขอ้มูลตวัอย่างหลกั (Master 

Sample) ของ “นิดา้โพล” สุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศพัท์โดยกาํหนด          

ค่าความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 97.0 

จากการสํารวจเม่ือถามประชาชนถึงความกงัวลว่าจะเกิดการบานปลายกลายเป็นความแตกแยกและความรุนแรงในสังคมจากการชุมนุม   

ของกลุ่มประชาชนปลดแอก พบว่า ร้อยละ 26.37 ระบุว่า กงัวลมาก เพราะ เกรงว่าจะเกิดความรุนแรงข้ึนและอาจจะมีมือท่ี 3 เขา้มาแทรกแซง

เหมือนท่ีผ่านมา และอยากให้เล่ือนการชุมนุมออกไปก่อนจนกว่าการแพร่ระบาดโควิด – 19 จะหมดไป 100% ร้อยละ 34.76 ระบุว่า ค่อนข้างกงัวล 

เพราะ เกรงว่าจะมีการปลุกระดมให้เกิดความรุนแรงระหว่างกลุ่มคนเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย อาจจะทาํให้ผูท่ี้ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งถูกลูกหลง 

ไดรั้บบาดเจ็บ ร้อยละ 14.18 ระบุว่า ไม่ค่อยกงัวล เพราะ เป็นสิทธิเสรีภาพในการแสดงขอ้เรียกร้องให้รัฐบาลรับทราบถึงเหตุผลในการชุมนุม

เท่านั้น และรัฐบาลสามารถควบคุมสถานการณ์ได ้ร้อยละ 24.16 ระบุว่า ไม่กงัวลเลย เพราะ เป็นเหตุการณ์ปกติของการเมืองไทยท่ีมีมาตั้งเเต่

อดีตจนถึงปัจจุบนั เป็นสิทธิในการแสดงเหตุผลของกลุ่มประชาชนปลดแอก และเป็นการชุมนุมอย่างสงบ และร้อยละ 0.53 ระบุว่า เฉย ๆ/               

ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  

ทา้ยท่ีสุดเม่ือถามถึงส่ิงท่ีนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา ควรดาํเนินการกบัการชุมนุม พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 45.27 ระบุว่า 

ควรรับฟังปัญหาจากกลุ่มผูชุ้มนุมดว้ยตนเอง รองลงมา ร้อยละ 24.16 ระบุวา่ ควรยบุสภาเพ่ือเลือกตั้งใหม่ทนัที ร้อยละ 11.43 ระบุวา่ ควรประกาศ

แกไ้ขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เพ่ือเปิดทางใหมี้สภาร่างรัฐธรรมนูญแลว้ยบุสภาเพ่ือเลือกตั้งใหม่ ร้อยละ 11.36 ระบุวา่ ควรใชก้ลไกรัฐสภาในการ

ฟังปัญหาจากกลุ่มผูชุ้มนุม ร้อยละ 9.07 ระบุว่า ควรประกาศแกไ้ขรัฐธรรมนูญ รายมาตรา แลว้ยุบสภาเพ่ือเลือกตั้งใหม่ ร้อยละ 8.54 ระบุว่า                

ควรใชก้ลไกราชการเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม ร้อยละ 6.17 ระบุว่า ควรอยู่เฉย ๆ ไม่ตอ้งทาํอะไร ร้อยละ 4.50 ระบุว่า ควรใช้

กฎหมายดาํเนินการกบัผูก้ระทาํผิด และร้อยละ 0.99 ระบุวา่ ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ   

เม่ือพิจารณาลกัษณะทั่วไปของตวัอย่าง พบว่า ตวัอย่างร้อยละ 8.77 มีภูมิลาํเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.84 มีภูมิลาํเนาอยู่ปริมณฑล     

และภาคกลาง ร้อยละ 18.44 มีภูมิลาํเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.46 มีภูมิลาํเนาอยู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.49 มีภูมิลาํเนาอยู่

ภาคใต ้ตวัอยา่งร้อยละ 48.93 เป็นเพศชาย และร้อยละ 51.07 เป็นเพศหญิง  

ตัวอย่างร้อยละ 5.87 มีอายุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 15.01 มีอายุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 22.03 มีอายุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 35.37 มีอายุ 46 – 59 ปี     

และร้อยละ 21.72 มีอาย ุ60 ปีข้ึนไป ตวัอยา่งร้อยละ 95.50 นบัถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 3.05 นบัถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.92 นบัถือศาสนาคริสต ์

และอ่ืน ๆ และร้อยละ 0.53 ไม่ระบุศาสนา ตวัอยา่งร้อยละ 22.56 สถานภาพโสด ร้อยละ 72.26 สมรสแลว้ ร้อยละ 4.57 หมา้ย หยา่ร้าง แยกกนัอยู ่

และร้อยละ 0.61 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส  

ตัวอย่างร้อยละ 28.35 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า ร้อยละ 32.93 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 8.99                 

จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 22.71 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 6.33 จบการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

และร้อยละ 0.69 ไม่ระบุการศึกษา ตวัอย่างร้อยละ 10.21 ประกอบอาชีพขา้ราชการ/ลูกจา้ง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 13.87 ประกอบอาชีพ

พนกังานเอกชน ร้อยละ 23.32 ประกอบอาชีพเจา้ของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 15.55 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 16.16 ประกอบอาชีพ

รับจา้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงาน ร้อยละ 17.76 เป็นพ่อบา้น/แม่บา้น/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 2.36 เป็นนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 0.08 เป็นพนักงาน

องคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหากาํไร และร้อยละ 0.69 ไม่ระบุอาชีพ  

 

วนัอาทิตย์ท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

 ศูนยส์าํรวจความคิดเห็น “นิดา้โพล” สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  โทรสาร 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 

ผู้อํานวยการศูนย์สํารวจความคดิเห็น “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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ตัวอย่างร้อยละ 16.84 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 24.62 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 26.22 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน         

10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 11.28 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 5.34 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บาท                           

ร้อยละ 7.62 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บาทข้ึนไป และร้อยละ 8.08 ไม่ระบุรายได ้

 

1. จากการชุมนุมของกลุ่มประชาชนปลดแอก ท่านมคีวามกงัวลหรือไม่ ว่าจะเกดิการบานปลายกลายเป็นความแตกแยกและความรุนแรงในสังคม 

ความกงัวลว่าจะเกดิการบานปลายกลายเป็นความแตกแยกและความรุนแรงในสังคมจากการชุมนุมของกลุ่มประชาชนปลดแอก ร้อยละ 

กงัวลมาก เพราะ เกรงว่าจะเกิดความรุนแรงข้ึนและอาจจะมีมือท่ี 3 เขา้มาแทรกแซงเหมือนท่ีผ่านมา และอยากให้เล่ือน            

การชุมนุมออกไปก่อนจนกวา่การแพร่ระบาดโควิด – 19 จะหมดไป 100% 

26.37 

ค่อนข้างกงัวล เพราะ เกรงว่าจะมีการปลุกระดมให้เกิดความรุนแรงระหว่างกลุ่มคนเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย อาจจะทาํให ้          

ผูท่ี้ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งถูกลูกหลงไดรั้บบาดเจบ็ 

34.76 

ไม่ค่อยกงัวล เพราะ เป็นสิทธิเสรีภาพในการแสดงขอ้เรียกร้องให้รัฐบาลรับทราบถึงเหตุผลในการชุมนุมเท่านั้น และรัฐบาล

สามารถควบคุมสถานการณ์ได ้

14.18 

ไม่กงัวลเลย เพราะ เป็นเหตุการณ์ปกติของการเมืองไทยท่ีมีมาตั้งเเต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เป็นสิทธิในการแสดงเหตุผลของ            

กลุ่มประชาชนปลดแอก และเป็นการชุมนุมอยา่งสงบ 

24.16 

เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.53 

รวม 100.00 

 

2. ท่านคดิว่านายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ควรดาํเนินการอย่างไรต่อไป (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ส่ิงทีน่ายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ควรดาํเนินการกบัการชุมนุม ร้อยละ 

ควรรับฟังปัญหาจากกลุ่มผูชุ้มนุมดว้ยตนเอง 45.27 

ควรยบุสภาเพ่ือเลือกตั้งใหม่ทนัที 24.16 

ควรประกาศแกไ้ขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เพ่ือเปิดทางใหมี้สภาร่างรัฐธรรมนูญแลว้ยบุสภาเพ่ือเลือกตั้งใหม่ 11.43 

ควรใชก้ลไกรัฐสภาในการฟังปัญหาจากกลุ่มผูชุ้มนุม 11.36 

ควรประกาศแกไ้ขรัฐธรรมนูญ รายมาตรา แลว้ยบุสภาเพ่ือเลือกตั้งใหม่ 9.07 

ควรใชก้ลไกราชการเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม 8.54 

ควรอยูเ่ฉย ๆ ไม่ตอ้งทาํอะไร 6.17 

ควรใชก้ฎหมายดาํเนินการกบัผูก้ระทาํผิด 4.50 

ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ 0.99 
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ลกัษณะทัว่ไปของตัวอย่าง 
 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามภูมภิาค       

ภูมภิาค จํานวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 115 8.77 

ปริมณฑลและภาคกลาง 339 25.84 

ภาคเหนือ 242 18.44 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 439 33.46 

ภาคใต ้ 177 13.49 

รวม 1,312 100.00 

 

ตารางที่ 2 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน ร้อยละ 

ชาย 642 48.93 

หญิง 670 51.07 

รวม 1,312 100.00 

 

ตารางที่ 3 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน ร้อยละ 

18 – 25 ปี 77 5.87 

26 – 35 ปี 197 15.01 

36 – 45 ปี 289 22.03 

46 – 59 ปี 464 35.37 

60 ปี ข้ึนไป 285 21.72 

ไม่ระบุ – – 

รวม 1,312 100.00 

 

ตารางที่ 4 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามศาสนา 

ศาสนา จํานวน ร้อยละ 

พทุธ 1,253 95.50 

อิสลาม 40 3.05 

คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศาสนาใด ๆ 12 0.92 

ไม่ระบุ 7 0.53 

รวม 1,312 100.00 

 

ตารางที่ 5 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จํานวน ร้อยละ 

โสด 296 22.56 

สมรส 948 72.26 

หมา้ย หยา่ร้าง แยกกนัอยู ่ 60 4.57 

ไม่ระบุ 8 0.61 

รวม 1,312 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที่ 6 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา จํานวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาหรือตํ่ากวา่ 372 28.35 

มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า 432 32.93 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 118 8.99 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 298 22.71 

สูงกวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 83 6.33 

ไม่ระบุ 9 0.69 

รวม 1,312 100.00 

 

ตารางที่ 7 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จํานวน ร้อยละ 

ขา้ราชการ/ลูกจา้ง/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 134 10.21 

พนกังานเอกชน 182 13.87 

เจา้ของธุรกิจ/อาชีพอิสระ 306 23.32 

เกษตรกร/ประมง 204 15.55 

รับจา้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงาน 212 16.16 

พอ่บา้น/แม่บา้น/เกษียณอาย/ุวา่งงาน 233 17.76 

นกัเรียน/นกัศึกษา 31 2.36 

พนกังานองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหากาํไร 1 0.08 

ไม่ระบุ 9 0.69 

รวม 1,312 100.00 

 

ตารางที ่8 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จํานวน ร้อยละ 

ไม่มีรายได ้ 221 16.84 

ไม่เกิน 10,000 บาท 323 24.62 

10,001 – 20,000 บาท 344 26.22 

20,001 – 30,000 บาท 148 11.28 

30,001 – 40,000 บาท 70 5.34 

40,001 บาทข้ึนไป 100 7.62 

ไม่ระบุ 106 8.08 

รวม 1,312 100.00 

 


