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“การควบคุม NGO” 
 

เรียน  บรรณาธกิารบริหาร/บรรณาธิการข่าว/หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “การควบคุม NGO” 
ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 10-12 มกรำคม 2565 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีขึ้นไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดับกำรศึกษำ และอำชีพทั่วประเทศ  
รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,314 หน่วยตัวอย่ำง เก่ียวกับกำรควบคุม NGO กำรส ำรวจอำศัยกำรสุ่มตัวอย่ำงโดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือ
ฐำนข้อมูลตัวอย่ำงหลัก (Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” สุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีแบบง่ำย  (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีกำร
สัมภำษณ์ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ ร้อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรออกกฎหมำยก ำหนดให้ NGO ต้องเปิดเผยแหล่งท่ีมำของเงินทุน พบว่ำ 
ตวัอย่ำง ร้อยละ 52.36 ระบุว่ำ เห็นด้วยมำก รองลงมำ ร้อยละ 27.78 ระบุว่ำ ค่อนข้ำงเห็นด้วย ร้อยละ 11.26 ระบุว่ำ ไม่เห็นด้วยเลย ร้อยละ 7.69  
ระบุว่ำ ไม่ค่อยเห็นดว้ย และร้อยละ 0.91 ระบุว่ำ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ   

ดำ้นควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรออกกฎหมำยก ำหนดให้ NGO ท่ีไดรั้บเงินจำกต่ำงประเทศตอ้งเปิดเผยจ ำนวนเงินทุนท่ีไดรั้บ 
และวตัถุประสงคใ์นกำรใชเ้งินทุน พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 58.14 ระบุว่ำ เห็นดว้ยมำก รองลงมำ ร้อยละ 26.03 ระบุว่ำ ค่อนขำ้งเห็นดว้ย ร้อยละ 8.45  
ระบุว่ำ ไม่เห็นดว้ยเลย ร้อยละ 6.92 ระบุว่ำ ไม่ค่อยเห็นดว้ย และร้อยละ 0.46 ระบุว่ำ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ส ำหรับควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรออกกฎหมำยห้ำม NGO ท ำกิจกรรม ดงัต่อไปน้ี 
1. ห้ำมท ำกิจกรรมท่ีกระทบต่อควำมมั่นคงของรัฐ ตัวอย่ำง ร้อยละ 34.70 ระบุว่ำ เห็นด้วยมำก  รองลงมำ ร้อยละ 25.50 ระบุว่ำ  

ไม่เห็นดว้ยเลย ร้อยละ 22.22 ระบุว่ำ ค่อนขำ้งเห็นดว้ย ร้อยละ 15.83 ระบุว่ำ ไม่ค่อยเห็นดว้ย และร้อยละ 1.75 ระบุว่ำ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  
2. ห้ำมท ำกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดควำมแตกแยกในสังคม ตัวอย่ำง ร้อยละ 44.52 ระบุว่ำ เห็นด้วยมำก รองลงมำ ร้อยละ 21.31 ระบุว่ำ  

ไม่เห็นดว้ยเลย ร้อยละ 19.86 ระบุว่ำ คอ่นขำ้งเห็นดว้ย ร้อยละ 12.79 ระบุว่ำ ไม่ค่อยเห็นดว้ย และร้อยละ 1.52 ระบุว่ำ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 
3. ห้ำมท ำกิจกรรมในลกัษณะกำรแสวงหำอ ำนำจรัฐหรือเอ้ือประโยชน์ต่อพรรคกำรเมือง ตวัอย่ำง ร้อยละ 46.95 ระบุว่ำ เห็นดว้ยมำก 

รองลงมำ ร้อยละ 23.52 ระบุว่ำ ไม่เห็นดว้ยเลย ร้อยละ 19.03 ระบุว่ำ ค่อนขำ้งเห็นดว้ย ร้อยละ 8.75 ระบุว่ำ ไม่ค่อยเห็นดว้ย และร้อยละ 1.75 ระบุว่ำ 
ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ท้ำยท่ีสุดเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรออกกฎหมำยควบคุมกำรด ำเนินกิจกรรมของ NGO จะสร้ำงผลกระทบ 
ต่อสิทธิเสรีภำพและกำรรวมกลุ่มของประชำชน พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 31.28 ระบุว่ำ ค่อนขำ้งสร้ำงผลกระทบ รองลงมำ ร้อยละ 22.83 ระบุว่ำ  
ไม่สร้ำงผลกระทบเลย ร้อยละ 19.63 ระบุว่ำ สร้ำงผลกระทบอย่ำงมำก ร้อยละ 19.03 ระบุว่ำ ไม่ค่อยสร้ำงผลกระทบ และร้อยละ 7.23 ระบุว่ำ  
ไม่ตอบ/ไม่สนใจ    

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทั่วไปของตัวอย่ำง พบว่ำ ตัวอย่ำงร้อยละ 8.75 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.80 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑล 
และภำคกลำง ร้อยละ 18.34 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 33.56 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.55 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้
ตวัอยำ่งร้อยละ 48.86 เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.14 เป็นเพศหญิง  

ตวัอยำ่งร้อยละ 8.60 อำยุ 18-25 ปี ร้อยละ 13.70 อำยุ 26-35 ปี ร้อยละ 21.23 อำยุ 36-45 ปี ร้อยละ 34.86 อำยุ 46-59 ปี และร้อยละ 21.61 
อำยุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่ำงร้อยละ 95.89 นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 2.36 นับถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.14 นับถือศำสนำคริสต์ และอื่น ๆ  
และร้อยละ 0.61 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่งร้อยละ 23.59 สถำนภำพโสด ร้อยละ 71.69 สมรสแลว้ ร้อยละ 4.11 หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่และร้อยละ 
0.61 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

 

วันอาทิตย์ท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2565 
 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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ตัวอย่ำงร้อยละ 27.09 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 36.30 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5.56                         

จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 26.64 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 3.73 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 0.68 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 8.60 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 14.39 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 22.83
ประกอบอำชีพเจ้ำของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 13.32 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.45 ประกอบอำชีพรับจำ้งทั่วไป/ผูใ้ช้แรงงำน      
ร้อยละ 20.85 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 3.88 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 0.68 ไม่ระบุอำชีพ  

ตัวอย่ำงร้อยละ 20.32 ไม่ มีรำยได้ ร้อยละ 22.83 รำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่ เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 24.43 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน  
10,001-20,000 บำท ร้อยละ 12.48 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บำท ร้อยละ 5.56 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บำท ร้อยละ 5.63 
รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 8.75 ไม่ระบุรำยได ้

 

1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการออกกฎหมายก าหนดให้ NGO ต้องเปิดเผยแหล่งท่ีมาของเงินทุน  
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการออกกฎหมายก าหนดให้ NGO ต้องเปิดเผยแหล่งท่ีมาของเงินทุน ร้อยละ 

เห็นดว้ยมำก 52.36 
ค่อนขำ้งเห็นดว้ย 27.78 
ไม่เห็นดว้ยเลย 11.26 
ไม่ค่อยเห็นดว้ย 7.69 
ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.91 

รวม 100.00 
 
2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการออกกฎหมายก าหนดให้ NGO ที่ได้รับเงินจากต่างประเทศ ต้องเปิดเผยจ านวนเงินทุนท่ีได้รับและวัตถุประสงค์  
 ในการใช้เงินทุน 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการออกกฎหมายก าหนดให้ NGO ที่ได้รับเงินจากต่างประเทศ  
ต้องเปิดเผยจ านวนเงินทุนท่ีได้รับและวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน 

ร้อยละ 

เห็นดว้ยมำก 58.14 
ค่อนขำ้งเห็นดว้ย 26.03 
ไม่เห็นดว้ยเลย 8.45 
ไม่ค่อยเห็นดว้ย 6.92 
ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.46 

รวม 100.00 
 
3. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการออกกฎหมายห้าม NGO ท ากิจกรรมดังต่อไปนี ้
 3.1 ห้ามท ากิจกรรมที่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ  

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการออกกฎหมายห้าม NGO  
ท ากิจกรรมที่กระทบต่อความมัน่คงของรัฐ 

ร้อยละ 

เห็นดว้ยมำก 34.70 
ไม่เห็นดว้ยเลย 25.50 
ค่อนขำ้งเห็นดว้ย 22.22 
ไม่ค่อยเห็นดว้ย 15.83 
ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 1.75 

รวม 100.00 
 



3 
 

 

 3.2 ห้ามท ากิจกรรมที่ก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม  
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการออกกฎหมายห้าม NGO  

ท ากิจกรรมที่ก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม 
ร้อยละ 

เห็นดว้ยมำก 44.52 
ไม่เห็นดว้ยเลย 21.31 
ค่อนขำ้งเห็นดว้ย 19.86 
ไม่ค่อยเห็นดว้ย 12.79 
ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 1.52 

รวม 100.00 
 
 3.3 ห้ามท ากิจกรรมในลักษณะการแสวงหาอ านาจรัฐหรือเอื้อประโยชน์ต่อพรรคการเมือง  

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการออกกฎหมายห้าม NGO  
ท ากิจกรรมในลกัษณะการแสวงหาอ านาจรัฐหรือเอื้อประโยชน์ต่อพรรคการเมือง 

ร้อยละ 

เห็นดว้ยมำก 46.95 
ไม่เห็นดว้ยเลย 23.52 
ค่อนขำ้งเห็นดว้ย 19.03 
ไม่ค่อยเห็นดว้ย 8.75 
ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 1.75 

รวม 100.00 
 
4. ท่านคิดว่าการออกกฎหมายควบคุมการด าเนินกิจกรรมของ NGO จะสร้างผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพและการรวมกลุ่มของประชาชนหรือไม่ 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการออกกฎหมายควบคุมการด าเนนิกจิกรรมของ NGO  
จะสร้างผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพและการรวมกลุ่มของประชาชน 

ร้อยละ 

ค่อนขำ้งสร้ำงผลกระทบ 31.28 
ไม่สร้ำงผลกระทบเลย 22.83 
สร้ำงผลกระทบอยำ่งมำก 19.63 
ไม่ค่อยสร้ำงผลกระทบ 19.03 
ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 7.23 

รวม 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 115 8.75 
ปริมณฑลและภำคกลำง 339 25.80 
ภำคเหนือ 241 18.34 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 441 33.56 
ภำคใต ้ 178 13.55 

รวม 1,314 100.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 642 48.86 
หญิง 672 51.14 

รวม 1,314 100.00 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18-25 ปี 113 8.60 
26-35 ปี 180 13.70 
36-45 ปี 279 21.23 
46-59 ปี 458 34.86 
60 ปีขึ้นไป 284 21.61 

รวม 1,314 100.00 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,260 95.89 
อิสลำม 31 2.36 
คริสต/์ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 15 1.14 
ไม่ระบ ุ 8 0.61 

รวม 1,314 100.00 
 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 310 23.59 
สมรส 942 71.69 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 54 4.11 
ไม่ระบ ุ 8 0.61 

รวม 1,314 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 356 27.09 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 477 36.30 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 73 5.56 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 350 26.64 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 49 3.73 
ไม่ระบ ุ 9 0.68 

รวม 1,314 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 113 8.60 
พนกังำนเอกชน 189 14.39 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 300 22.83 
เกษตรกร/ประมง 175 13.32 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 203 15.45 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 274 20.85 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 51 3.88 
ไม่ระบ ุ 9 0.68 

รวม 1,314 100.00 
 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 267 20.32 
ไม่เกิน 10,000 บำท 300 22.83 
10,001-20,000 บำท 321 24.43 
20,001-30,000 บำท 164 12.48 
30,001-40,000 บำท 73 5.56 
40,001 บำทขึ้นไป 74 5.63 
ไม่ระบ ุ 115 8.75 

รวม 1,314 100.00 
 
 


