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“กลุ่มราษฎรหรือม็อบสามนิว้ ณ เวลานี”้ 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “กลุ่มราษฎร               
หรือม็อบสามนิ้ว ณ เวลานี้” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 8 – 10 กุมภำพนัธ์ 2564 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีขึ้นไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ   
และอำชีพทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,315 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบักลุ่มรำษฎรหรือมอ็บสำมน้ิว ณ เวลำน้ี กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอยำ่งโดยใช้
ควำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” สุ่มตวัอย่ำงดว้ยวิธีแบบง่ำย (Simple Random Sampling) 
เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัทโ์ดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมประชำชนถึงกำรมีแกนน ำกลุ่มรำษฎรหรือมอ็บสำมน้ิว พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 67.60 ระบุว่ำ มีแกนน ำ ขณะท่ี 
ร้อยละ 32.40 ระบุว่ำ ไม่มีแกนน ำ 

ส่วนกำรมีผูอ้ยูเ่บ้ืองหลงัของกลุ่มรำษฎรหรือมอ็บสำมน้ิว พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 65.25 ระบุว่ำ มีผูอ้ยู่เบ้ืองหลงั ขณะท่ี ร้อยละ 34.75 
ระบุว่ำ ไม่มีผูอ้ยูเ่บ้ืองหลงั 

ดำ้นควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกบัข่ำวควำมขดัแยง้ภำยในกลุ่มรำษฎรหรือม็อบสำมน้ิว พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 41.22 ระบุว่ำ 
เป็นควำมขดัแยง้ระหว่ำงบุคคล รองลงมำ ร้อยละ 25.48 ระบุว่ำ เป็นควำมไม่เขำ้ใจกนัชัว่ครำว ร้อยละ 16.88 ระบุว่ำ เป็นควำมขดัแยง้ท่ีเกิดขึ้นจริง 
และร้อยละ 16.42 ระบุว่ำ เป็นกลลวงท่ีสร้ำงขึ้นมำเพ่ือหลอกฝ่ำยตรงขำ้ม     

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกบัพฤติกรรม/กิจกรรมของกลุ่มรำษฎรหรือมอ็บสำมน้ิวท่ีผำ่นมำ พบว่ำ  
ร้อยละ 20.23 ระบุว่ำ เป็นกำรต่อสู้ด้วยวิถีทำงแบบประชำธิปไตย ขณะท่ี ร้อยละ 6.54 ระบุว่ำ ต่อสู้ด้วยวิถีทำงนอกเหนือจำกแบบ

ประชำธิปไตยเพื่อให้ไดช้ยัชนะ 
ร้อยละ 16.20 ระบุว่ำ เป็นกำรแสดงออกถึงกำรเอำแต่ใจไม่เคำรพในกฎหมำยของบ้ำนเมือง ขณะท่ี ร้อยละ 2.51 ระบุว่ำ แสดงออกถึง                 

กำรเคำรพในกฎหมำยของบำ้นเมือง 
ร้อยละ 9.89 ระบุว่ำ เป็นกำรแสดงออกถึงกำรละเมิดสิทธิและศกัด์ิศรีควำมเป็นมนุษยข์องผูอ้ื่น ขณะท่ี ร้อยละ 8.90 ระบุว่ำ แสดงออกถึง

กำรเคำรพในสิทธิและศกัด์ิศรีควำมเป็นมนุษยข์องผูอ้ื่น  
ร้อยละ 9.13 ระบุว่ำ เป็นกำรแสดงออกถึงกำรไม่เคำรพและไม่รับฟังควำมคิดเห็นต่ำง ขณะท่ี ร้อยละ 8.29 ระบุว่ำ แสดงออกถึงกำรเคำรพ

และรับฟังควำมคิดเห็นต่ำง 
ร้อยละ 4.26 ระบุว่ำ เป็นกำรแสดงออกด้วยกำรพูดควำมเท็จและบิดเบือนขอ้มูล  ขณะท่ี ร้อยละ 3.12 ระบุว่ำ แสดงออกดว้ยกำรพูด

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล 
ร้อยละ 3.57 ระบุว่ำ เป็นกำรแสดงออกถึงกำรต่อสู้ท่ีไม่ยึดหลกัสันติวิธี ขณะท่ี ร้อยละ 3.12 ระบุว่ำ แสดงออกถึงกำรต่อสู้ท่ียึด                 

หลกัสันติวิธี  
ร้อยละ 3.50 ระบุว่ำ เป็นกำรแสดงออกถึงกำรตอบโตฝ่้ำยตรงขำ้มอยำ่งไร้จิตส ำนึกรับผิดชอบ ขณะท่ี ร้อยละ 1.52 ระบุว่ำ แสดงออกถึง

กำรตอบโตฝ่้ำยตรงขำ้มอยำ่งมีจิตส ำนึกรับผิดชอบ  
ร้อยละ 2.97 ระบุว่ำ เป็นกำรแสดงออกถึงกำรเคำรพในควำมเท่ำเทียมกนั  ขณะท่ี ร้อยละ 0.76 ระบุว่ำ แสดงออกถึงกำรแบ่งชนชั้น   

และร้อยละ 19.32 ระบุว่ำ เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

วันอาทิตย์ท่ี 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
 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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เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำงร้อยละ 8.82 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.78 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑลและ

ภำคกลำง ร้อยละ 18.25 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.61 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.54 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคใต ้
ตวัอยำ่งร้อยละ 48.82 เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.18 เป็นเพศหญิง  

ตัวอย่ำงร้อยละ 7.30 มีอำยุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 14.37 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 22.36 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 30.65 มีอำยุ 46 – 59 ปี     
และร้อยละ 25.32 มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป ตวัอยำ่งร้อยละ 95.36 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 2.66 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.99 นบัถือศำสนำคริสต ์
และอื่น ๆ และร้อยละ 0.99 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอย่ำงร้อยละ 20.30 สถำนภำพโสด ร้อยละ 75.13 สมรสแลว้ ร้อยละ 3.58 หมำ้ย หย่ำร้ำง แยกกนัอยู ่
และร้อยละ 0.99 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ตัวอย่ำงร้อยละ 28.29 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 32.40 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 8.06                         
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 24.56 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5.40 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 1.29 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 10.65 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 14.22 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 21.29
ประกอบอำชีพเจ้ำของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 14.98 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 14.37 ประกอบอำชีพรับจำ้งทั่วไป/ผูใ้ช้แรงงำน      
ร้อยละ 20.69 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 2.36 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 1.44 ไม่ระบุอำชีพ  

ตัวอย่ำงร้อยละ 19.01 ไม่ มีรำยได้ ร้อยละ 24.18 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 24.79 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน         
10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 10.57 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 5.48 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท                           
ร้อยละ 6.54 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 9.43 ไม่ระบุรำยได ้

 

1. ท่านคิดว่ากลุ่มราษฎรหรือม็อบสามนิว้มีแกนน าหรือไม่ 

การมีแกนน ากลุ่มราษฎรหรือมอ็บสามนิว้ ร้อยละ 

มีแกนน ำ 67.60 
ไม่มีแกนน ำ 32.40 

รวม 100.00 
 

2. ท่านคิดว่ากลุ่มราษฎรหรือม็อบสามนิว้มีผู้อยู่เบื้องหลังหรือไม่ 

การมีผู้อยู่เบื้องหลังของกลุ่มราษฎรหรือมอ็บสามนิว้ ร้อยละ 

มีผูอ้ยูเ่บ้ืองหลงั 65.25 
ไม่มีผูอ้ยูเ่บ้ืองหลงั 34.75 

รวม 100.00 
 

3. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับข่าวความขัดแย้งภายในกลุ่มราษฎรหรือม็อบสามนิว้ 

ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับข่าวความขัดแย้งภายในกลุ่มราษฎรหรือม็อบสามนิว้ ร้อยละ 
เป็นควำมขดัแยง้ระหว่ำงบคุคล 41.22 
เป็นควำมไม่เขำ้ใจกนัชัว่ครำว 25.48 
เป็นควำมขดัแยง้ท่ีเกิดขึ้นจริง 16.88 
เป็นกลลวงท่ีสร้ำงขึ้นมำเพ่ือหลอกฝ่ำยตรงขำ้ม 16.42 

รวม 100.00 
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4. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับพฤติกรรม/กิจกรรมของกลุ่มราษฎรหรือม็อบสามนิว้ท่ีผ่านมา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับพฤตกิรรม/กิจกรรมของกลุ่มราษฎรหรือม็อบสามนิว้ท่ีผ่านมา 
ประเด็น ร้อยละ ประเด็น ร้อยละ 

ต่อสู้ดว้ยวิถีทำงแบบประชำธิปไตย 20.23 ต่อสู้ดว้ยวิถีทำงนอกเหนือจำกแบบประชำธิปไตยเพื่อให้
ไดช้ยัชนะ 

6.54 

แสดงออกถึงกำรเคำรพในกฎหมำยของบำ้นเมือง 2.51 แสดงออกถึงกำรเอำแต่ใจไม่เคำรพในกฎหมำยของ
บำ้นเมือง 

16.20 

แสดงออกถึงกำรเคำรพในสิทธิและศกัด์ิศรีควำมเป็น
มนุษยข์องผูอ้ื่น 

8.90 แสดงออกถึงกำรละเมิดสิทธิและศกัด์ิศรีควำมเป็นมนุษย์
ของผูอ้ืน่ 

9.89 

แสดงออกถึงกำรเคำรพและรับฟังควำมคิดเห็นต่ำง 8.29 แสดงออกถึงกำรไม่เคำรพและไม่รับฟังควำมคดิเห็นต่ำง 9.13 
แสดงออกดว้ยกำรพูดขอ้เทจ็จริงและเหตผุล 3.12 แสดงออกดว้ยกำรพูดควำมเทจ็และบิดเบือนขอ้มูล 4.26 
แสดงออกถึงกำรต่อสู้ท่ียึดหลกัสันติวิธี 3.12 แสดงออกถึงกำรต่อสู้ท่ีไม่ยึดหลกัสันติวิธี 3.57 
แสดงออกถึงกำรตอบโตฝ่้ำยตรงขำ้มอยำ่งมีจิตส ำนึก
รับผิดชอบ 

1.52 แสดงออกถึงกำรตอบโตฝ่้ำยตรงขำ้มอยำ่งไร้จิตส ำนึก
รับผิดชอบ 

3.50 

แสดงออกถึงกำรเคำรพในควำมเท่ำเทียมกนั 2.97 แสดงออกถึงกำรแบ่งชนชั้น 0.76 
เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 19.32 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 116 8.82 
ปริมณฑลและภำคกลำง 339 25.78 
ภำคเหนือ 240 18.25 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 442 33.61 
ภำคใต ้ 178 13.54 

รวม 1,315 100.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 642 48.82 
หญิง 673 51.18 

รวม 1,315 100.00 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 96 7.30 
26 – 35 ปี 189 14.37 
36 – 45 ปี 294 22.36 
46 – 59 ปี 403 30.65 
60 ปี ขึ้นไป 333 25.32 

รวม 1,315 100.00 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,254 95.36 
อิสลำม 35 2.66 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 13 0.99 
ไม่ระบ ุ 13 0.99 

รวม 1,315 100.00 
 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 267 20.30 
สมรส 988 75.13 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 47 3.58 
ไม่ระบ ุ 13 0.99 

รวม 1,315 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 372 28.29 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 426 32.40 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 106 8.06 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 323 24.56 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 71 5.40 
ไม่ระบ ุ 17 1.29 

รวม 1,315 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 140 10.65 
พนกังำนเอกชน 187 14.22 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 280 21.29 
เกษตรกร/ประมง 197 14.98 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 189 14.37 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 272 20.69 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 31 2.36 
ไม่ระบ ุ 19 1.44 

รวม 1,315 100.00 
 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 250 19.01 
ไม่เกิน 10,000 บำท 318 24.18 
10,001 – 20,000 บำท 326 24.79 
20,001 – 30,000 บำท 139 10.57 
30,001 – 40,000 บำท 72 5.48 
40,001 บำทขึ้นไป 86 6.54 
ไม่ระบ ุ 124 9.43 

รวม 1,315 100.00 
 
 


