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“การชุมนุมทางการเมือง จะจบอย่างไร” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “การชุมนุม                   
ทางการเมือง จะจบอย่างไร” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 27 – 28 ตุลำคม 2563 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีขึ้นไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ   
และอำชีพทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,317 หน่วยตวัอย่ำง เก่ียวกบัสถำนกำรณ์กำรชุมนุมทำงกำรเมืองในขณะน้ี กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอยำ่ง  
โดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนข้อมูลตัวอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” สุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีแบบง่ำย (Simple Random 
Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัทโ์ดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงเหตุกำรณ์ท่ีประชำชนกงัวลว่ำจะเกิดขึ้นมำกท่ีสุด จำกสถำนกำรณ์กำรชุมนุมทำงกำรเมืองในขณะน้ี พบว่ำ 
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 22.63 ระบุว่ำ ควำมรุนแรงทำงกำรเมืองระหว่ำงประชำชนดว้ยกนั รองลงมำ ร้อยละ 20.73 ระบุว่ำ เศรษฐกิจของประเทศ      
จะย  ่ำแย่ไปกว่ำน้ี ร้อยละ 13.36 ระบุว่ำ กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 รอบท่ี 2 ร้อยละ 12.30 ระบุว่ำ กำรเกิดควำมแตกแยกอย่ำงรุนแรง            
ในสังคมไทย ร้อยละ 11.47 ระบุว่ำ ไม่มีเร่ืองใดให้น่ำกงัวล ร้อยละ 7.67 ระบุว่ำ กำรเขำ้ปรำบปรำมกลุ่มผูชุ้มนุมโดยเจำ้หน้ำท่ีรัฐ ร้อยละ 6.00 
ระบุว่ำ มีมือท่ีสำมสร้ำงควำมรุนแรงทำงกำรเมือง และร้อยละ 5.84 ระบุว่ำ กำรเกิดรัฐประหำร 

ดำ้นควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรชุมนุมทำงกำรเมืองในขณะน้ีว่ำจะจบอย่ำงไร พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 19.44 ระบุว่ำ รัฐบำล
ยอมท ำตำมข้อเรียกร้องของผูชุ้มนุม รองลงมำ ร้อยละ 15.79 ระบุว่ำ มีควำมรุนแรงทำงกำรเมือง แลว้รัฐบำลลำออก ร้อยละ 12.53 ระบุว่ำ มีควำม
รุนแรงทำงกำรเมือง ต่อดว้ยรัฐประหำร ร้อยละ 11.39 ระบุว่ำ มีควำมรุนแรงทำงกำรเมือง แต่รัฐบำลควบคุมได ้และผูชุ้มนุมลดน้อยลงจนตอ้งเลิก
ชุมนุมไปเอง ในสัดส่วนท่ีเท่ำกนั ร้อยละ 11.31 ระบุว่ำ ภำครัฐสำมำรถบงัคบัใชก้ฎหมำยควบคุมกำรชุมนุมได ้ร้อยละ 7.52 ระบุว่ำ ผูชุ้มนุมประกำศ
ยุติกำรชุมนุมเอง ไม่ว่ำจะดว้ยเหตุผลใด ร้อยละ 4.25 ระบุว่ำ เกิดกำรรัฐประหำร ก่อนท่ีจะมีควำมรุนแรงทำงกำรเมือง ร้อยละ 0.53 ระบุว่ำ รัฐบำล 
และผูชุ้มนุมสำมำรถเจรจำต่อรองกนัได ้และร้อยละ 5.85 ระบุว่ำ เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ     

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรชุมนุมทำงกำรเมืองในขณะน้ีว่ำจะจบลงเม่ือไร พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.29 
ระบุว่ำ กำรชุมนุมจะยืดเย้ือไม่จบ รองลงมำ ร้อยละ 12.15 ระบุว่ำ ภำยในปลำยเดือนธันวำคม 2563 ร้อยละ 11.92 ระบุว่ำ ภำยในตน้ปี 2564    
ร้อยละ 9.79 ระบุว่ำ ภำยในกลำงเดือนพฤศจิกำยน 2563 ร้อยละ 6.68 ระบุว่ำ ภำยในปลำยเดือนพฤศจิกำยน 2563 ร้อยละ 3.42 ระบุว่ำ ภำยใน
กลำงเดือนธนัวำคม 2563 และร้อยละ 1.75 ระบุว่ำ เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำงร้อยละ 8.73 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.97 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑลและ
ภำคกลำง ร้อยละ 18.30 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.56 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.44 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคใต ้
ตวัอยำ่งร้อยละ 48.90 เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.10 เป็นเพศหญิง  

ตัวอย่ำงร้อยละ 6.68 มีอำยุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 16.63 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 23.24 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 32.19 มีอำยุ 46 – 59 ปี     
และร้อยละ 21.26 มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป ตวัอยำ่งร้อยละ 93.92 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.42 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.99 นบัถือศำสนำคริสต ์
และอื่น ๆ และร้อยละ 1.67 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอย่ำงร้อยละ 22.55 สถำนภำพโสด ร้อยละ 72.59 สมรสแลว้ ร้อยละ 3.11 หมำ้ย หย่ำร้ำง แยกกนัอยู ่
และร้อยละ 1.75 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ตัวอย่ำงร้อยละ 27.56 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 31.28 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.37                         
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 25.51 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 6.38 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 1.90 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

 

วันอาทิตย์ท่ี 1 พฤศจิกายน 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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ตวัอย่ำงร้อยละ 9.87 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 13.89 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 20.96
ประกอบอำชีพเจ้ำของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 17.01 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.41 ประกอบอำชีพรับจำ้งทั่วไป/ผูใ้ช้แรงงำน      
ร้อยละ 18.22 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำยุ/ว่ำงงำน ร้อยละ 2.05 เป็นนักเรียน/นักศึกษำ ร้อยละ 0.08 เป็นพนักงำนองค์กรอิสระท่ีไม่แสวงหำ
ก ำไร และร้อยละ 2.51 ไม่ระบุอำชีพ  

ตัวอย่ำงร้อยละ 17.24 ไม่ มีรำยได้ ร้อยละ 24.98 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 26.27 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน         
10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 9.41 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 6.61 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท                           
ร้อยละ 7.44 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 8.05 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. จากสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองในขณะนี ้ท่านกังวลว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดมากท่ีสุด  

เหตุการณ์ท่ีประชาชนกังวลว่าจะเกิดขึน้มากท่ีสุด จากสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองในขณะนี ้ ร้อยละ 
ควำมรุนแรงทำงกำรเมืองระหว่ำงประชำชนดว้ยกนั 22.63 
เศรษฐกิจของประเทศจะย  ่ำแยไ่ปกว่ำน้ี 20.73 
กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 รอบท่ี 2 13.36 
กำรเกิดควำมแตกแยกอยำ่งรุนแรงในสังคมไทย 12.30 
ไม่มีเร่ืองใดให้น่ำกงัวล 11.47 
กำรเขำ้ปรำบปรำมกลุ่มผูชุ้มนุมโดยเจำ้หนำ้ท่ีรัฐ 7.67 
มีมือท่ีสำมสร้ำงควำมรุนแรงทำงกำรเมือง 6.00 
กำรเกิดรัฐประหำร 5.84 

รวม 100.00 
 
2. ท่านคิดว่าการชุมนุมทางการเมืองในขณะนีจ้ะจบอย่างไร 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการชุมนุมทางการเมืองในขณะนีว่้าจะจบอย่างไร ร้อยละ 
รัฐบำลยอมท ำตำมขอ้เรียกร้องของผูชุ้มนุม 19.44 
มีควำมรุนแรงทำงกำรเมือง แลว้รัฐบำลลำออก 15.79 
มีควำมรุนแรงทำงกำรเมือง ต่อดว้ยรัฐประหำร 12.53 
มีควำมรุนแรงทำงกำรเมือง แต่รัฐบำลควบคุมได ้ 11.39 
ผูชุ้มนุมลดนอ้ยลงจนตอ้งเลิกชุมนุมไปเอง 11.39 
ภำครัฐสำมำรถบงัคบัใชก้ฎหมำยควบคุมกำรชุมนุมได ้ 11.31 
ผูชุ้มนุมประกำศยติุกำรชุมนุมเอง ไม่ว่ำจะดว้ยเหตุผลใด 7.52 
เกิดกำรรัฐประหำร ก่อนท่ีจะมีควำมรุนแรงทำงกำรเมือง 4.25 
รัฐบำลและผูชุ้มนุมสำมำรถเจรจำต่อรองกนัได ้ 0.53 
เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 5.85 

รวม 100.00 
 
3. ท่านคิดว่าการชุมนุมทางการเมืองในขณะนีจ้ะจบลงเม่ือไร 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการชุมนุมทางการเมืองในขณะนีว่้าจะจบลงเม่ือไร ร้อยละ 
กำรชุมนุมจะยืดเย้ือไม่จบ 54.29 
ภำยในปลำยเดือนธนัวำคม 2563 12.15 
ภำยในตน้ปี 2564 11.92 
ภำยในกลำงเดือนพฤศจิกำยน 2563 9.79 
ภำยในปลำยเดือนพฤศจิกำยน 2563 6.68 
ภำยในกลำงเดือนธนัวำคม 2563 3.42 
เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 1.75 

รวม 100.00 
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ลักษณะทัว่ไปของตัวอย่าง 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 115 8.73 
ปริมณฑลและภำคกลำง 342 25.97 
ภำคเหนือ 241 18.30 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 442 33.56 
ภำคใต ้ 177 13.44 

รวม 1,317 100.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 644 48.90 
หญิง 673 51.10 

รวม 1,317 100.00 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 88 6.68 
26 – 35 ปี 219 16.63 
36 – 45 ปี 306 23.24 
46 – 59 ปี 424 32.19 
60 ปี ขึ้นไป 280 21.26 

รวม 1,317 100.00 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,237 93.92 
อิสลำม 45 3.42 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 13 0.99 
ไม่ระบ ุ 22 1.67 

รวม 1,317 100.00 
 

ตารางที่ 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 297 22.55 
สมรส 956 72.59 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 41 3.11 
ไม่ระบ ุ 23 1.75 

รวม 1,317 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 363 27.56 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 412 31.28 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 97 7.37 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 336 25.51 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 84 6.38 
ไม่ระบ ุ 25 1.90 

รวม 1,317 100.00 
 
ตารางที่ 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 130 9.87 
พนกังำนเอกชน 183 13.89 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 276 20.96 
เกษตรกร/ประมง 224 17.01 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 203 15.41 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 240 18.22 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 27 2.05 
องคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 1 0.08 
ไม่ระบ ุ 33 2.51 

รวม 1,317 100.00 
 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 227 17.24 
ไม่เกิน 10,000 บำท 329 24.98 
10,001 – 20,000 บำท 346 26.27 
20,001 – 30,000 บำท 124 9.41 
30,001 – 40,000 บำท 87 6.61 
40,001 บำทขึ้นไป 98 7.44 
ไม่ระบ ุ 106 8.05 

รวม 1,317 100.00 
 
 


