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“รุนแรง...แตกแยก?” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “รุนแรง...แตกแยก?” 
ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 19 – 20 ตุลำคม 2563 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีขึ้นไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดับกำรศึกษำ และอำชีพทั่วประเทศ               
รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,336 หน่วยตวัอย่ำง เก่ียวกบักำรกำรชุมนุมของกลุ่มคณะรำษฎร ตั้งแต่วนัท่ี 14 ตุลำคม ท่ีผ่ำนมำ กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอยำ่ง  
โดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนข้อมูลตัวอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” สุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีแบบง่ำย (Simple Random 
Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัทโ์ดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมกงัวลของประชำชนต่อกำรชุมนุมของกลุ่มคณะรำษฎร ตั้งแต่วนัท่ี 14 ตุลำคม ท่ีผ่ำนมำ ว่ำจะเกิด            
กำรบำนปลำยกลำยเป็นควำมแตกแยกและควำมรุนแรงในสังคม พบว่ำ ร้อยละ 24.48 ระบุว่ำ กงัวลมาก เพรำะ กงัวลว่ำจะเกิดควำมรุนแรงขึ้นและ
อำจจะมีมือท่ี 3 เขำ้มำแทรกแซงเหมือนท่ีผ่ำนมำ ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ กลุ่มคณะรำษฎรในปัจจุบนัมีควำมเป็นตวัของตวัเองมำกเกินไป หัวรุนแรง
ร้อยละ 34.21 ระบุว่ำ ค่อนข้างกงัวล เพรำะ กงัวลว่ำจะมีกำรสร้ำงสถำนกำรณ์เหมือนในอดีต เกรงว่ำจะเกิดควำมรุนแรงระหว่ำงกลุ่มคนเห็นดว้ย
และไม่เห็นด้วย อำจจะท ำให้ผูท่ี้ไม่มีส่วนเก่ียวข้องถูกลูกหลงได้รับบำดเจ็บ ร้อยละ 18.41 ระบุว่ำ ไม่ค่อยกังวล เพรำะ เป็นกำรแสดงสิทธิ                  
และเสรีภำพของกลุ่มคณะรำษฎรในกำรเรียกร้องให้รัฐบำลรับทรำบถึงเหตุผลในกำรชุมนุมเท่ำนั้น และรัฐบำลสำมำรถควบคุมสถำนกำรณ์ได ้                
ร้อยละ 22.23 ระบุว่ำ ไม่กงัวลเลย เพรำะ ทุกเพศทุกวยัมีสิทธิและเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นท่ีแตกต่ำงกนั เป็นกำรชุมนุมอย่ำงสงบ และ  
เป็นกำรชุมนุมเพียงระยะเวลำส้ัน ๆ และร้อยละ 0.67 ระบุว่ำ เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงกำรตดัสินใจของประชำชนจำกสถำนกำรณ์ควำมขดัแยง้ทำงกำรเมืองในปัจจุบนั พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 36.45
ระบุว่ำ ก ำลังคิดอยู่ว่ำควรจะตัดสินใจสนับสนุนฝ่ำยใด รองลงมำ ร้อยละ 33.46 ระบุว่ำ ได้ตัดสินใจเลือกสนับสนุนฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงแล้ว                     
ร้อยละ 29.94 ระบุว่ำ ขออยูเ่ฉย ๆ ไม่ตดัสินใจอะไร และร้อยละ 0.15 ระบุว่ำ ไม่ตอบ 

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำงร้อยละ 8.76 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.52 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑลและ
ภำคกลำง ร้อยละ 17.96 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 34.36 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.40 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคใต ้
ตวัอยำ่งร้อยละ 48.73 เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.27 เป็นเพศหญิง  

ตัวอย่ำงร้อยละ 8.46 มีอำยุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 13.85 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 21.11 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 34.51 มีอำยุ 46 – 59 ปี     
และร้อยละ 22.07 มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป ตวัอยำ่งร้อยละ 95.28 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 2.99 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.67 นบัถือศำสนำคริสต ์
และอื่น ๆ และร้อยละ 1.06 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอย่ำงร้อยละ 23.20 สถำนภำพโสด ร้อยละ 71.71 สมรสแลว้ ร้อยละ 3.82 หมำ้ย หย่ำร้ำง แยกกนัอยู ่
และร้อยละ 1.27 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ตัวอย่ำงร้อยละ 29.64 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 34.36 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 8.01                         
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 21.86 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 4.57 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 1.56 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 10.03 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 11.98 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 21.11
ประกอบอำชีพเจ้ำของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 16.69 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 17.29 ประกอบอำชีพรับจำ้งทั่วไป/ผูใ้ช้แรงงำน      
ร้อยละ 17.51 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 3.59 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 1.80 ไม่ระบุอำชีพ  

ตัวอย่ำงร้อยละ 17.81 ไม่ มีรำยได้ ร้อยละ 26.42 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 24.78 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน         
10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 9.88 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 5.76 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท                           
ร้อยละ 5.76 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 9.59 ไม่ระบุรำยได ้

วันอาทิตย์ท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 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 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 

ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 
โทรศัพท์ มือถือ 081-667-7766 

 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
mailto:nida_poll@nida.ac.th
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1. จากการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎร ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม ท่ีผ่านมา ท่านมีความกังวลหรือไม่ว่าจะเกิดการบานปลายกลายเป็นความแตกแยก       
และความรุนแรงในสังคม 

ความกังวลของประชาชนต่อการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎร ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม ท่ีผ่านมา  
ว่าจะเกิดการบานปลายกลายเป็นความแตกแยกและความรุนแรงในสังคม  

ร้อยละ 

กังวลมาก เพรำะ กังวลว่ำจะเกิดควำมรุนแรงขึ้นและอำจจะมีมือท่ี 3 เข้ำมำแทรกแซงเหมือนท่ีผ่ำนมำ ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ                
กลุ่มคณะรำษฎรในปัจจุบนัมีควำมเป็นตวัของตวัเองมำกเกินไป หวัรุนแรง 

24.48 

ค่อนข้างกงัวล เพรำะ กงัวลว่ำจะมีกำรสร้ำงสถำนกำรณ์เหมือนในอดีต เกรงว่ำจะเกิดควำมรุนแรงระหว่ำงกลุ่มคนเห็นดว้ยและ                
ไม่เห็นดว้ย อำจจะท ำให้ผูท่ี้ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งถูกลูกหลงไดรั้บบำดเจ็บ 

34.21 

ไม่ค่อยกงัวล เพรำะ เป็นกำรแสดงสิทธิและเสรีภำพของกลุ่มคณะรำษฎรในกำรเรียกร้องให้รัฐบำลรับทรำบถึงเหตุผลในกำรชุมนุม
เท่ำนั้น และรัฐบำลสำมำรถควบคุมสถำนกำรณ์ได ้

18.41 

ไม่กังวลเลย เพรำะ ทุกเพศทุกวยัมีสิทธิและเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นท่ีแตกต่ำงกัน เป็นกำรชุมนุมอย่ำงสงบ และ                      
เป็นกำรชุมนุมเพียงระยะเวลำส้ัน ๆ 

22.23 

เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.67 
รวม 100.00 

 
2. จากสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบัน ท่านได้ตัดสินใจอย่างไร 

การตัดสินใจของประชาชนจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบัน ร้อยละ 
ก ำลงัคิดอยูว่่ำควรจะตดัสินใจสนบัสนุนฝ่ำยใด 36.45 
ไดต้ดัสินใจเลือกสนบัสนุนฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงแลว้ 33.46 
ขออยูเ่ฉย ๆ ไม่ตดัสินใจอะไร 29.94 
ไม่ตอบ 0.15 

รวม 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 117 8.76 
ปริมณฑลและภำคกลำง 341 25.52 
ภำคเหนือ 240 17.96 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 459 34.36 
ภำคใต ้ 179 13.40 

รวม 1,336 100.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 651 48.73 
หญิง 685 51.27 

รวม 1,336 100.00 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 113 8.46 
26 – 35 ปี 185 13.85 
36 – 45 ปี 282 21.11 
46 – 59 ปี 461 34.51 
60 ปี ขึ้นไป 295 22.07 

รวม 1,336 100.00 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,273 95.28 
อิสลำม 40 2.99 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 9 0.67 
ไม่ระบ ุ 14 1.06 

รวม 1,336 100.00 
 

ตารางที่ 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 310 23.20 
สมรส 958 71.71 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 51 3.82 
ไม่ระบ ุ 17 1.27 

รวม 1,336 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 396 29.64 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 459 34.36 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 107 8.01 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 292 21.86 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 61 4.57 
ไม่ระบ ุ 21 1.56 

รวม 1,336 100.00 
 
ตารางที่ 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 134 10.03 
พนกังำนเอกชน 160 11.98 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 282 21.11 
เกษตรกร/ประมง 223 16.69 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 231 17.29 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 234 17.51 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 48 3.59 
ไม่ระบ ุ 24 1.80 

รวม 1,336 100.00 
 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 238 17.81 
ไม่เกิน 10,000 บำท 353 26.42 
10,001 – 20,000 บำท 331 24.78 
20,001 – 30,000 บำท 132 9.88 
30,001 – 40,000 บำท 77 5.76 
40,001 บำทขึ้นไป 77 5.76 
ไม่ระบ ุ 128 9.59 

รวม 1,336 100.00 
 
 


