
1 
 

 
 
 
 
 
 

 

“ม็อบเยาวชนปลดแอก 7 สิงหาคม” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนย์ส ำรวจควำมคดิเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “ม็อบเยาวชนปลดแอก 
7 สิงหาคม” ท ำกำรส ำรวจระหวำ่งวนัที ่9 – 11 สิงหำคม 2564 จำกประชำชนที่มีอำย ุ18 ปีขึ้นไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดับกำรศึกษำ และอำชีพ          
ทั่วประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,318 หน่วยตวัอยำ่ง เกี่ยวกับกำรชุมนุมของ ม็อบเยำวชนปลดแอก 7 สิงหำคม ที่ ผ่ำนมำ กำรส ำรวจอำศัยกำรสุ่ม
ตัวอย่ำงโดยใชค้วำมนำ่จะเป็นจำกบัญชีรำยชื่อฐำนขอ้มูลตัวอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” สุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีแบบง่ำย  (Simple  
Random Sampling) เก็บข้อมูลดว้ยวธีิกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศัพทโ์ดยก ำหนดคำ่ควำมเชือ่มั่นที่ร้อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเมื่อถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรมีผู้อยู่เบื้องหลังของ ม็อบเยำวชนปลดแอก 7 สิงหำคม พบว่ำ ส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 51.74 ระบุว่ำ มีผู้อยู่เบื้องหลัง ขณะที ่ร้อยละ 36.04 ระบุว่ำ ไม่มีผู้อยู่เบือ้งหลัง และร้อยละ 12.22 ระบุว่ำ เฉย ๆ /ไม่ตอบ/ไม่สนใจ      

ท้ำยที่สุดเมื่อถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรชุมนุมของ ม็อบเยำวชนปลดแอก 7 สิงหำคม ที่ผ่ำนมำ พบว่ำ ร้อยละ 26.18   
ระบุว่ำ เห็นด้วยมาก เพรำะ เป็นกำรแสดงออกที่ท ำไดใ้นกำรเรียกร้องสิทธิ และเป็นวถิีทำงแบบประชำธิปไตย เป็นกำรเรียกร้องควำมเป็นธรรม 
ไม่พอใจกำรบริหำรงำนของรัฐบำล อยำกเห็นกำรเปลี่ยนแปลงทีด่ีขึน้ เพื่อประเทศจะไดเ้ดินหน้ำต่อไปได้ ขณะทีบ่ำงส่วนระบุวำ่ กำรชุมนุมควร
ใช้วิธีที่เหมำะสมให้ยึดหลักสันตวิิธี และไมเ่ห็นดว้ยที่จะใชค้วำมรุนแรง ร้อยละ 19.19 ระบุว่ำ ค่อนข้างเห็นด้วย เพรำะ เป็นกำรออกมำเรียกร้อง
ให้รัฐบำลเล็งเห็นถึงปญัหำที่ประชำชนไดรั้บมำกขึ้น เรียกร้องควำมยตุิธรรม อยำกเห็นบ้ำนเมืองมีกำรเปลี่ยนแปลงไปในทศิทำงที่ดีขึ้น แต่ไม่
เห็นด้วยที่จะใช้ควำมรุนแรงในกำรชุมนุม ร้อยละ 16.77 ระบุว่ำ ไม่ค่อยเห็นดว้ย เพรำะ วิธีกำรรุนแรงเกินไป ก่อให้เกิดควำมวุ่นวำย มีวิธีกำรอ่ืนที่
ดีกว่ำกำรชุมนุม ขณะที่บำงส่วนระบุว่ำ จะท ำให้เส่ียงต่อกำรติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ได้ และอำจท ำให้เกิดกำรติดเชื้อเพิ่มมำกขึ้นได้ ร้อยละ 
35.43 ระบุว่ำ ไม่เห็นด้วยเลย เพรำะ เป็นกำรกระท ำที่ส่งผลกระทบต่อประเทศชำติ ท ำให้เกิดควำมวุ่นวำย บ้ำนเมืองไม่สงบสุข เป็นกำรกระท ำที่
ไม่เหมำะสม ไม่ใช่วิธีกำรแก้ปัญหำที่ด ีขณะที่บำงส่วนระบวุ่ำ อันตรำยเนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ยังรุนแรง
อยู่อำจท ำให้เกิดกำรติดเชื้อเพิ่มมำกขึน้ และร้อยละ 2.43 ระบุว่ำ เฉย ๆ /ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  

เมื่อพิจำรณำลักษณะทั่วไปของตวัอยำ่ง พบวำ่ ตัวอย่ำงร้อยละ 8.73 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 26.25 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑลและ
ภำคกลำง ร้อยละ 18.21 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.38 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.43 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคใต้ 
ตัวอย่ำงร้อยละ 48.79 เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.21 เป็นเพศหญิง  

ตัวอย่ำงร้อยละ 8.35 มีอำยุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 16.46 มีอำยุ  26 – 35 ปี  ร้อยละ 21.02 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 33.31 มีอำยุ  46 – 59 ปี     
และร้อยละ 20.86 มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอยำ่งร้อยละ 95.75 นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 2.73 นับถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.46 นับถือศำสนำคริสต์ 
และอ่ืน ๆ  และร้อยละ 1.06 ไม่ระบุศำสนำ ตัวอย่ำงร้อยละ 23.52 สถำนภำพโสด ร้อยละ 72.91 สมรสแล้ว ร้อยละ 2.58 หม้ำย หย่ำร้ำง แยกกันอยู่  
และร้อยละ 0.99 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ตัวอย่ำงร้อยละ 26.78 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 33.54 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 6.75                         
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเทำ่ ร้อยละ 25.49 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทยีบเทำ่ ร้อยละ 6.22 จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเทำ่ 
และร้อยละ 1.22 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตัวอย่ำงร้อยละ 11.08 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกจิ ร้อยละ 13.50 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 21.17
ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกจิ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 13.05 ประกอบอำชพีเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 12.97 ประกอบอำชีพ รับจ้ำงทั่วไป/ผู้ใช้แรงงำน      
ร้อยละ 23.37 เป็นพ่อบ้ำน/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 3.34 เป็นนักเรียน/นักศึกษำ และร้อยละ 1.52 ไม่ระบุอำชีพ  

ตัวอย่ำงร้อยละ 23.14 ไม่มีรำยได้  ร้อยละ 25.42 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 22.08 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน         
10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 8.42 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 4.25 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท                           
ร้อยละ 5.92 มีรำยได้เฉลีย่ตอ่เดอืน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 10.77 ไม่ระบุรำยได้ 

วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ โทรศัพท์ 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. ท่านคิดว่าม็อบเยาวชนปลดแอก 7 สิงหาคม มีผู้อยู่เบ้ืองหลังหรือไม่ 

ความคิดเหน็ของประชาชนต่อการมีผู้อยู่เบ้ืองหลังของ ม็อบเยาวชนปลดแอก 7 สิงหาคม ร้อยละ 
มีผู้อยู่เบื้องหลัง 51.74 
ไม่มีผู้อยู่เบื้องหลัง 36.04 
เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 12.22 

รวม 100.00 
 
2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการชุมนุมของ ม็อบเยาวชนปลดแอก 7 สิงหาคม ท่ีผ่านมา 

ความคิดเห็นของประชาชนตอ่การชุมนุมของ ม็อบเยาวชนปลดแอก 7 สิงหาคม ท่ีผ่านมา ร้อยละ 
เห็นด้วยมาก เพรำะ เป็นกำรแสดงออกที่ท ำได้ในกำรเรียกร้องสิทธิ และเป็นวิถทีำงแบบประชำธิปไตย เป็นกำรเรียกร้องควำม

เป็นธรรม ไม่พอใจกำรบริหำรงำนของรัฐบำล อยำกเห็นกำรเปลี่ยนแปลงทีด่ีขึน้ เพื่อประเทศจะไดเ้ดินหน้ำ
ต่อไปได้ ขณะที่บำงส่วนระบุวำ่ กำรชุมนุมควรใชว้ิธีทีเ่หมำะสมให้ยดึหลักสันตวิิธี และไมเ่ห็นดว้ยที่จะใช้
ควำมรุนแรง 

26.18 

ค่อนข้างเห็นด้วย เพรำะ เป็นกำรออกมำเรียกร้องให้รัฐบำลเล็งเห็นถงึปัญหำที่ประชำชนไดรั้บมำกขึน้ เรียกร้องควำมยตุิธรรม 
อยำกเห็นบ้ำนเมืองมีกำรเปลี่ยนแปลงไปในทิศทำงที่ดขีึ้น แต่ไม่เห็นดว้ยที่จะใชค้วำมรุนแรงในกำรชุมนุม  

19.19 

ไม่ค่อยเห็นด้วย เพรำะ วิธีกำรรุนแรงเกินไป ก่อให้เกิดควำมวุ่นวำย มีวิธีกำรอ่ืนที่ดกีว่ำกำรชุมนุม ขณะที่บำงส่วนระบวุ่ำ  
จะท ำให้เส่ียงต่อกำรติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ได้ และอำจท ำให้เกิดกำรติดเชื้อเพิ่มมำกขึ้นได ้

16.77 

ไม่เห็นด้วยเลย เพรำะ เป็นกำรกระท ำที่ส่งผลกระทบต่อประเทศชำติ ท ำให้เกดิควำมวุ่นวำย บ้ำนเมืองไมส่งบสุข  
เป็นกำรกระท ำที่ไม่เหมำะสม ไม่ใชว่ิธีกำรแก้ปญัหำทีด่ี ขณะทีบ่ำงส่วนระบุวำ่ อันตรำยเนื่องจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ยังรุนแรงอยู่อำจท ำให้เกิดกำรติดเชื้อเพิ่มมำกขึ้น 

35.43 

เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 2.43 
รวม 100.00 
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ลักษณะท่ัวไปของตัวอย่าง 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมิภาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 115 8.73 
ปริมณฑลและภำคกลำง 346 26.25 
ภำคเหนือ 240 18.21 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 440 33.38 
ภำคใต้ 177 13.43 

รวม 1,318 100.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 643 48.79 
หญิง 675 51.21 

รวม 1,318 100.00 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 110 8.35 
26 – 35 ปี 217 16.46 
36 – 45 ปี 277 21.02 
46 – 59 ปี 439 33.31 
60 ปี ขึ้นไป 275 20.86 

รวม 1,318 100.00 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,262 95.75 
อิสลำม 36 2.73 
คริสต์ /ฮินดู/ซิกข์/ยิว/ไม่นับถอืศำสนำใด ๆ  6 0.46 
ไม่ระบุ 14 1.06 

รวม 1,318 100.00 
 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 310 23.52 
สมรส 961 72.91 
หม้ำย หย่ำร้ำง แยกกันอยู่ 34 2.58 
ไม่ระบุ 13 0.99 

รวม 1,318 100.00 
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ลักษณะท่ัวไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 353 26.78 
มัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 442 33.54 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 89 6.75 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 336 25.49 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 82 6.22 
ไม่ระบุ 16 1.22 

รวม 1,318 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ 146 11.08 
พนักงำนเอกชน 178 13.50 
เจ้ำของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 279 21.17 
เกษตรกร/ประมง 172 13.05 
รับจ้ำงทั่วไป/ผู้ใช้แรงงำน 171 12.97 
พ่อบ้ำน/แม่บ้ำน/เกษียณอำยุ/ว่ำงงำน 308 23.37 
นักเรียน/นักศึกษำ 44 3.34 
ไม่ระบุ 20 1.52 

รวม 1,318 100.00 
 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน  

รายได้เฉล่ียต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได้ 305 23.14 
ไม่เกิน 10,000 บำท 335 25.42 
10,001 – 20,000 บำท 291 22.08 
20,001 – 30,000 บำท 111 8.42 
30,001 – 40,000 บำท 56 4.25 
40,001 บำทขึ้นไป 78 5.92 
ไม่ระบุ 142 10.77 

รวม 1,318 100.00 
 
 


