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“อภิสิทธ์ิชนในสังคมไทย” 
 

เรียน  บรรณาธกิารบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ร่วมกับ คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)          
เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “อภิสิทธิ์ชนในสังคมไทย” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 5 – 7 กรกฎำคม 2564 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีขึ้นไป 
กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และอำชีพทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,312 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบักำรมีอภิสิทธ์ิชนในสังคมไทย กำรส ำรวจ
อำศยักำรสุ่มตัวอย่ำงโดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตัวอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” สุ่มตัวอย่ำง ด้วยวิธี     
แบบง่ำย  (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท์ โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกลุ่มในสังคมท่ีชอบท ำตวัเป็นอภิสิทธ์ิชน พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 63.80 ระบุว่ำเป็น 
นกักำรเมืองระดบัชำติ/คนใกลชิ้ด รองลงมำ ร้อยละ 46.88 ระบุว่ำเป็น นกักำรเมืองทอ้งถ่ิน/คนใกลชิ้ด ร้อยละ 27.13 ระบุว่ำเป็น เศรษฐี คนมีเงิน/
คนใกลชิ้ด ร้อยละ 20.27 ระบุว่ำเป็น ขำ้รำชกำร เจำ้หน้ำท่ีรัฐ/คนใกลชิ้ด ร้อยละ 10.52 ระบุว่ำเป็น คนในวงกำรบนัเทิง/คนใกลชิ้ด ร้อยละ 6.55 
ระบุว่ำเป็น นกัธุรกิจ เจำ้ของกิจกำรขนำดใหญ่/คนใกลชิ้ด ร้อยละ 6.33 ระบุว่ำเป็น นักเคล่ือนไหวทำงกำรเมือง สังคม ร้อยละ 2.67 ระบุว่ำเป็น 
ส่ือมวลชน ผูบ้ริหำรองค์กรส่ือ/คนใกลชิ้ด ร้อยละ 1.83 ระบุว่ำเป็น นักวิชำกำร ผูมี้กำรศึกษำสูง/คนใกลชิ้ด ร้อยละ 1.07 ระบุว่ำเป็น เจำ้หน้ำท่ี 
หน่วยงำนต่ำงประเทศ/หน่วยงำนระหว่ำงประเทศ ร้อยละ 0.99 ระบุว่ำเป็น เจำ้หน้ำท่ีองค์กรพฒันำเอกชน  (NGO) และร้อยละ 3.81 ระบุว่ำ                   
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ   

ดำ้นปัจจยัท่ีส ำคญัท่ีสุดท่ีท ำให้มีคนชอบท ำตวัเป็นอภิสิทธ์ิชน พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 68.75 ระบุว่ำ เช่ือว่ำตนเองมีต ำแหน่ง อ ำนำจ 
รองลงมำ ร้อยละ 48.48 ระบุว่ำ เช่ือว่ำตนเองมีเงิน  ร้อยละ 21.80 ระบุว่ำ มีนิสัยเห็นแก่ตัว ร้อยละ 20.35 ระบุว่ำ เช่ือว่ำตนเองมีเส้นสำยดี            
ร้อยละ 14.33 ระบุว่ำ เช่ือว่ำตนเองเป็นคนมีช่ือเสียง เด่นดงั ร้อยละ 4.73 ระบุว่ำ เช่ือว่ำมีคนกลวั/เกรงใจตนเอง ร้อยละ 3.28 ระบุว่ำ เช่ือว่ำตนเอง 
มีควำมรู้ดี/กำรศึกษำสูง ร้อยละ 1.52 ระบุว่ำ เช่ือว่ำตนเองมีควำมอำวุโสกว่ำผูอ้ื่น ร้อยละ 0.30 ระบุว่ำ เช่ือว่ำตนเองสวย หล่อ และร้อยละ 0.76 
ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  

ส ำหรับส่ิงท่ีจะท ำหำกต้องเผชิญกับเหตุกำรณ์ท่ีมีคนท ำตัวเป็นอภิสิทธ์ิชน พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 49.39 ระบุว่ำ ขอดูสถำนกำรณ์     
ก่อนตดัสินใจ รองลงมำ ร้อยละ 31.86 ระบุว่ำ อยูน่ิ่ง ๆ เฉย ๆ เพื่อควำมอยูร่อดปลอดภยัของเรำเอง ร้อยละ 11.36 ระบุว่ำ ขดัขวำง ไม่ยอมปล่อยให้
มีใครท ำตัวเป็นอภิสิทธ์ิชน ร้อยละ 7.01 ระบุว่ำ ถ่ำยคลิปหรืออดัเสียงเพื่อประจำนลง social media และร้อยละ 0.38 ระบุว่ำ ท ำตวัคล้อยตำม       
เพ่ือประโยชน์ในวนัน้ีและวนัขำ้งหนำ้   

ส่วนควำมคิดเห็นของประชำชนต่อค ำแกต้วัของอภิสิทธ์ิชนท่ีน่ำรังเกียจท่ีสุด พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 37.73 ระบุว่ำ รู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ 
รองลงมำ ร้อยละ 26.52 ระบุว่ำ ไม่รู้ว่ำผิด ร้อยละ 18.45 ระบุว่ำ ไม่มีเจตนำ ร้อยละ 16.23 ระบุว่ำ ท่ีผ่ำนมำไม่เห็นมีใครว่ำอะไร ร้อยละ 15.32    
ระบุว่ำ ขอโทษ เดี๋ยวจะชดเชย/เยียวยำให้ ร้อยละ 11.13 ระบุว่ำ เห็นใคร ๆ ก็ท ำกนั  ร้อยละ 9.60 ระบุว่ำ ไม่คิดว่ำเป็นเร่ืองใหญ่โตอะไร 
ร้อยละ 8.92 ระบุว่ำ มีผูใ้หญ่อนุญำตให้ท ำ ร้อยละ 8.16 ระบุว่ำ คิดว่ำเป็นสิทธิท่ีท ำได ้ร้อยละ 2.13 ระบุว่ำ มีคนบอกว่ำท ำได ้ไม่เป็นไร และ             
ร้อยละ 2.44 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรแกไ้ขปัญหำกำรมีอภิสิทธ์ิชนในสังคมไทย พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 36.82     
ระบุว่ำ อำจจะแก้ไขได้ รองลงมำ ร้อยละ 33.08 ระบุว่ำ แก้ไขไม่ได้แน่นอน ร้อยละ 22.94 ระบุว่ำ แก้ไขได้แน่นอน และร้อยละ 7.16 ระบุว่ำ  
อำจจะแกไ้ขไม่ได ้  

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำงร้อยละ 8.76 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.84 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑลและ
ภำคกลำง ร้อยละ 18.29 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.54 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.57 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคใต ้
ตวัอยำ่งร้อยละ 49.01 เป็นเพศชำย และร้อยละ 50.99 เป็นเพศหญิง 

 

วันอาทิตย์ท่ี 11 กรกฎาคม 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 : E-mail : nida_poll@nida.ac.th 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 

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

 

ร่วมกบั 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
mailto:nida_poll@nida.ac.th
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ตัวอย่ำงร้อยละ 8.23 มีอำยุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 15.78 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 23.25 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 30.64 มีอำยุ 46 – 59 ปี     

และร้อยละ 22.10 มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป ตวัอยำ่งร้อยละ 95.58 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 2.67 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.29 นบัถือศำสนำคริสต ์
และอื่น ๆ และร้อยละ 0.46 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอย่ำงร้อยละ 24.92 สถำนภำพโสด ร้อยละ 72.10 สมรสแลว้ ร้อยละ 2.52 หมำ้ย หย่ำร้ำง แยกกนัอยู ่
และร้อยละ 0.46 ไม่ระบุสถำนภำพ   

ตัวอย่ำงร้อยละ 27.06 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 32.47 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 8.00                         
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 26.45 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5.49 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 0.53 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 11.82 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 13.49 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 19.89
ประกอบอำชีพเจ้ำของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 14.18 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 16.46 ประกอบอำชีพรับจำ้งทั่วไป/ผูใ้ช้แรงงำน      
ร้อยละ 20.20 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 3.20 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 0.76 ไม่ระบุอำชีพ  

ตัวอย่ำงร้อยละ 19.74 ไม่ มีรำยได้ ร้อยละ 22.71 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 25.69 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน         
10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 9.76 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 5.56 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท                           
ร้อยละ 5.64 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำท ขึ้นไป และร้อยละ 10.90 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. ท่านคิดว่าคนไทยกลุ่มไหนในสังคมท่ีชอบท าตัวเป็น อภิสิทธิ์ชน (เลือก 3 ค าตอบ ไม่ต้องเรียงล าดับ) 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อกลุ่มในสังคมท่ีชอบท าตัวเป็นอภิสิทธิ์ชน  
นกักำรเมืองระดบัชำติ/คนใกลชิ้ด 63.80 
นกักำรเมืองทอ้งถ่ิน/คนใกลชิ้ด  46.88 
เศรษฐี คนมีเงิน/คนใกลชิ้ด 27.13 
ขำ้รำชกำร เจำ้หนำ้ท่ีรัฐ/คนใกลชิ้ด  20.27 
คนในวงกำรบนัเทิง/คนใกลชิ้ด 10.52 
นกัธุรกิจ เจำ้ของกิจกำรขนำดใหญ่/คนใกลชิ้ด 6.55 
นกัเคล่ือนไหวทำงกำรเมือง สังคม 6.33 
ส่ือมวลชน ผูบ้ริหำรองคก์รส่ือ/คนใกลชิ้ด 2.67 
นกัวิชำกำร ผูมี้กำรศึกษำสูง/คนใกลชิ้ด 1.83 
เจำ้หนำ้ท่ีหน่วยงำนต่ำงประเทศ/หน่วยงำนระหว่ำงประเทศ 1.07 
เจำ้หนำ้ท่ีองคก์รพฒันำเอกชน (NGO) 0.99 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 3.81 

 
2. ท่านคิดว่าปัจจัยอะไรท่ีส าคัญท่ีสุด ท่ีท าให้มีคนชอบท าตัวเป็นอภิสิทธิ์ชน (เลือก 3 ค าตอบ ไม่ต้องเรียงล าดับ) 

ปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีท าให้มีคนชอบท าตัวเป็นอภิสิทธิ์ชน  
เช่ือว่ำตนเองมีต ำแหน่ง อ ำนำจ 68.75 
เช่ือว่ำตนเองมีเงิน  48.48 
มีนิสัยเห็นแก่ตวั  21.80 
เช่ือว่ำตนเองมีเส้นสำยดี  20.35 
เช่ือว่ำตนเองเป็นคนมีช่ือเสียง เด่นดงั  14.33 
เช่ือว่ำมีคนกลวั/เกรงใจตนเอง 4.73 
เช่ือว่ำตนเองมีควำมรู้ดี/กำรศึกษำสูง 3.28 
เช่ือว่ำตนเองมีควำมอำวุโสกว่ำผูอ้ื่น  1.52 
เช่ือว่ำตนเองสวย หล่อ 0.30 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.76 
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3. หากท่านต้องเผชิญกับเหตุการณ์ท่ีมีคนท าตัวเป็นอภิสิทธิ์ชน ท่านจะท าอย่างไร 

ส่ิงที่จะท าหากต้องเผชิญกบัเหตุการณ์ท่ีมีคนท าตัวเป็นอภิสิทธิ์ชน  
ขอดูสถำนกำรณ์ก่อนตดัสินใจ 49.39 
อยูน่ิ่ง ๆ เฉย ๆ เพื่อควำมอยูร่อดปลอดภยัของเรำเอง 31.86 
ขดัขวำง ไม่ยอมปล่อยให้มีใครท ำตวัเป็นอภิสิทธ์ิชน 11.36 
ถ่ำยคลิปหรืออดัเสียงเพื่อประจำนลง social media 7.01 
ท ำตวัคลอ้ยตำม เพ่ือประโยชน์ในวนัน้ีและวนัขำ้งหนำ้ 0.38 

รวม 100.00 

 
4. ท่านคิดว่าค าแก้ตัวของอภิสิทธิ์ชนท่ี น่ารังเกียจท่ีสุด คืออะไร (เลือก 3 ค าตอบ ไม่ต้องเรียงล าดับ) 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อค าแก้ตัวของอภิสิทธิ์ชนท่ีน่ารังเกียจท่ีสุด  
รู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ 37.73 
ไม่รู้ว่ำผิด       26.52 
ไม่มีเจตนำ  18.45 
ท่ีผำ่นมำไม่เห็นมีใครว่ำอะไร  16.23 
ขอโทษ เด๋ียวจะชดเชย/เยียวยำให้ 15.32 
เห็นใคร ๆ ก็ท ำกนั 11.13 
ไม่คิดว่ำเป็นเร่ืองใหญ่โตอะไร 9.60 
มีผูใ้หญ่อนุญำตให้ท ำ  8.92 
คิดว่ำเป็นสิทธิท่ีท ำได ้ 8.16 
มีคนบอกว่ำท ำได ้ไม่เป็นไร 2.13 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  2.44 

 
5. ท่านคิดว่าปัญหาการมีอภิสิทธิ์ชนในสังคมไทย สามารถแก้ไขได้หรือไม่ 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาการมีอภิสิทธิ์ชนในสังคมไทย  
อำจจะแกไ้ขได ้ 36.82 
แกไ้ขไม่ไดแ้น่นอน 33.08 
แกไ้ขไดแ้น่นอน 22.94 
อำจจะแกไ้ขไม่ได ้ 7.16 

รวม 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 115 8.76 
ปริมณฑลและภำคกลำง 339 25.84 
ภำคเหนือ 240 18.29 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 440 33.54 
ภำคใต ้ 178 13.57 

รวม 1,312 100.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 643 49.01 
หญิง 669 50.99 

รวม 1,312 100.00 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 108 8.23 
26 – 35 ปี 207 15.78 
36 – 45 ปี 305 23.25 
46 – 59 ปี 402 30.64 
60 ปี ขึ้นไป 290 22.10 

รวม 1,312 100.00 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,254 95.58 
อิสลำม 35 2.67 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 17 1.29 
ไม่ระบ ุ 6 0.46 

รวม 1,312 100.00 
 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 327 24.92 
สมรส 946 72.10 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 33 2.52 
ไม่ระบ ุ 6 0.46 

รวม 1,312 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 
ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 355 27.06 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 426 32.47 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 105 8.00 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 347 26.45 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 72 5.49 
ไม่ระบ ุ 7 0.53 

รวม 1,312 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 155 11.82 
พนกังำนเอกชน 177 13.49 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 261 19.89 
เกษตรกร/ประมง 186 14.18 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 216 16.46 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 265 20.20 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 42 3.20 
ไม่ระบ ุ 10 0.76 

รวม 1,312 100.00 

 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 259 19.74 
ไม่เกิน 10,000 บำท 298 22.71 
10,001 – 20,000 บำท 337 25.69 
20,001 – 30,000 บำท 128 9.76 
30,001 – 40,000 บำท 73 5.56 
40,001 บำท ขึ้นไป 74 5.64 
ไม่ระบ ุ 143 10.90 

รวม 1,312 100.00 
 
 


