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“ส.ส. เสียบบตัรแทนกนั” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “ส.ส. เสียบบัตร 
แทนกัน” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 29 – 31 มกรำคม 2563 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีขึ้นไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดับกำรศึกษำ และอำชีพ         
ทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,254 หน่วยตัวอย่ำง เก่ียวกับกรณี ส.ส. เสียบบตัรลงคะแนนแทนกนั ในกำรโหวตร่ำง พ.ร.บ. งบประมำณ 2563      
กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอย่ำงโดยใชค้วำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” สุ่มตวัอย่ำงดว้ยวิธี
แบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัทโ์ดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกบัข่ำว ส.ส. เสียบบตัรลงคะแนนแทนกนั ในกำรโหวตร่ำง พ.ร.บ. งบประมำณ 
2563 พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 80.14 ระบุว่ำ เป็นกำรกระท ำท่ีไร้จิตส ำนึกของ ส.ส. รองลงมำ ร้อยละ 13.56 ระบุว่ำ เป็นเร่ืองปกติ เกิดขึ้นบ่อย                     
ร้อยละ 9.81 ระบุว่ำ เป็นกำรซ ้ ำเติมเศรษฐกิจประเทศ หำก ร่ำง พ.ร.บ. งบประมำณต้องตกไป ร้อยละ 5.18 ระบุว่ำ เป็นเร่ืองของควำมประมำท 
รู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ของ ส.ส. ร้อยละ 2.31 ระบุว่ำ เป็นเร่ืองของนำยนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ต้องกำรแก้แค้นท่ีสอบตก ส.ส. พัทลุง และร้อยละ 0.96                      
ระบุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ เป็นกำรกระท ำท่ีผิดรัฐธรรมนูญ 2560 

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงผูท่ี้ควรรับผิดชอบต่อกรณี ส.ส. เสียบบตัรลงคะแนนแทนกนั ในกำรโหวตร่ำง พ.ร.บ. งบประมำณ 2563 พบว่ำ 
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 45.85 ระบุว่ำ ส.ส. ท่ีมีส่วนร่วมในกำรเสียบบตัรลงคะแนนแทนกนั ควรลาออกจากต าแหน่ง รองลงมำ ร้อยละ 19.62 ระบุว่ำ 
นำยกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชำ ควรร่วมรับผิดชอบ ดว้ยกำรลาออกจากต าแหน่ง ร้อยละ 19.54 ระบุว่ำ สภาควรมีมติขับไล่ ส.ส. ท่ีมี
ส่วนร่วมในกำรเสียบบตัรลงคะแนนแทนกนั ให้ออกจำกต ำแหน่ง ร้อยละ 11.96 ระบุว่ำ ส.ส. ท่ีมีส่วนร่วมในกำรเสียบบตัรลงคะแนนแทนกนั 
ควรเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิต ร้อยละ 11.56 ระบุว่ำ พรรคกำรเมืองท่ีมี ส.ส. ร่วมในกำรเสียบบตัรลงคะแนนแทนกนั ควรร่วมรับผิดชอบดว้ย
กำรถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาล ร้อยละ 10.13 ระบุว่ำ ส.ส. ท่ีมีส่วนร่วมในกำรเสียบบตัรลงคะแนนแทนกนั ต้องจ่ายค่าเสียหายให้รัฐ ท่ีท ำให้
กำรใช้งบประมำณเพื่อกระตุน้เศรษฐกิจตอ้งล่ำช้ำออกไป ร้อยละ 9.01 ระบุว่ำ นำยอนุทิน ชำญวีรกูล ควรร่วมรับผิดชอบ ดว้ยกำรลาออกจาก
ต าแหน่งรองนำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข ร้อยละ 8.61 ระบุว่ำ พรรคกำรเมืองท่ีมี ส.ส. ร่วมในกำรเสียบบัตร
ลงคะแนนแทนกนั ต้องจ่ายค่าเสียหายให้รัฐ ท่ีท ำให้กำรใชง้บประมำณเพื่อกระตุน้เศรษฐกิจตอ้งล่ำชำ้ออกไป ร้อยละ 1.99 ระบุว่ำ เป็นเร่ืองปกติ 
ไม่ต้องมีใครรับผิดชอบ ร้อยละ 2.39 ระบุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ นำยชวน หลีกภยั ควรร่วมรับผิดชอบ ดว้ยกำรลาออกจากต าแหน่งประธำนรัฐสภำไทย 
ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ คณะรัฐบำลควรร่วมรับผิดชอบดว้ยกำรยุบสภา และร้อยละ 10.13 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทั่วไปของตัวอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำงร้อยละ 8.85 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.60 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑล     
และภำคกลำง ร้อยละ 18.34 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.65 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.56 มีภูมิล ำเนำอยู่
ภำคใต ้ตวัอยำ่งร้อยละ 48.88 เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.12 เป็นเพศหญิง  

ตัวอย่ำงร้อยละ 7.50 มีอำยุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 15.79 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 21.29 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 33.41 มีอำยุ 46 – 59 ปี     
และร้อยละ 22.01 มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป ตวัอยำ่งร้อยละ 95.30 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 2.23 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.88 นบัถือศำสนำคริสต ์
และอื่น ๆ และร้อยละ 1.59 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอย่ำงร้อยละ 24.40 สถำนภำพโสด ร้อยละ 69.94 สมรสแลว้ ร้อยละ 3.99 หมำ้ย หย่ำร้ำง แยกกนัอยู ่
และร้อยละ 1.67 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ตัวอย่ำงร้อยละ 27.43 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 29.67 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 8.29                 
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 25.76 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 6.22 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 2.63 ไมร่ะบุกำรศึกษำ  

 

วันอาทิตย์ท่ี 2 กุมภาพันธ์ 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 / nidapoll.nida@hotmail.co.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 10.61 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 14.27 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 20.42
ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 13.56 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.95 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ช้แรงงำน      
ร้อยละ 20.49 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 2.23 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 2.47 ไมร่ะบุอำชีพ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 18.10 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 19.06 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 24.96 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 
20,000 บำท ร้อยละ 11.40 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 4.71 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 6.86          
มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 14.91 ไมร่ะบุรำยได ้

 
1. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกบัข่าว ส.ส. เสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน ในการโหวตร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 2563 (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับข่าว ส.ส. เสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน ในการโหวตร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 2563 ร้อยละ 
เป็นกำรกระท ำท่ีไร้จิตส ำนึกของ ส.ส. 80.14 
เป็นเร่ืองปกติ เกิดขึ้นบ่อย 13.56 
เป็นกำรซ ้ำเติมเศรษฐกิจประเทศ หำก ร่ำง พ.ร.บ. งบประมำณตอ้งตกไป 9.81 
เป็นเร่ืองของควำมประมำท รู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ของ ส.ส. 5.18 
เป็นเร่ืองของนำยนิพฏิฐ์ อินทรสมบติั ตอ้งกำรแกแ้คน้ท่ีสอบตก ส.ส. พทัลุง 2.31 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ เป็นกำรกระท ำท่ีผดิรัฐธรรมนูญ 2560 0.96 

 
2. ท่านคิดว่าใครควรรับผิดชอบ ต่อกรณี ส.ส. เสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน ในการโหวตร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 2563 (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ผู้ท่ีควรรับผิดชอบต่อกรณี ส.ส. เสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน ในการโหวตร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 2563 ร้อยละ 
ส.ส. ท่ีมีส่วนร่วมในกำรเสียบบตัรลงคะแนนแทนกนั ควรลาออกจากต าแหน่ง 45.85 
นำยกรัฐมนตรี พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ ควรร่วมรับผดิชอบ ดว้ยกำรลาออกจากต าแหน่ง 19.62 
สภาควรมีมตขิับไล่ ส.ส. ท่ีมีส่วนร่วมในกำรเสียบบตัรลงคะแนนแทนกนั ให้ออกจำกต ำแหน่ง 19.54 
ส.ส. ท่ีมีส่วนร่วมในกำรเสียบบตัรลงคะแนนแทนกนั ควรเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิต 11.96 
พรรคกำรเมืองท่ีมี ส.ส. ร่วมในกำรเสียบบตัรลงคะแนนแทนกนั ควรร่วมรับผิดชอบดว้ยกำรถอนตวัออกจากการร่วมรัฐบาล  11.56 
ส.ส. ท่ีมีส่วนร่วมในกำรเสียบบตัรลงคะแนนแทนกนั ต้องจ่ายค่าเสียหายให้รัฐ ท่ีท ำให้กำรใชง้บประมำณเพื่อ 

กระตุน้เศรษฐกิจตอ้งล่ำชำ้ออกไป 
10.13 

นำยอนุทิน ชำญวีรกูล ควรร่วมรับผิดชอบ ดว้ยกำรลาออกจากต าแหน่งรองนำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
สำธำรณสุข 

9.01 

พรรคกำรเมืองท่ีมี ส.ส. ร่วมในกำรเสียบบตัรลงคะแนนแทนกนั ต้องจ่ายค่าเสียหายให้รัฐ ท่ีท ำให้กำรใชง้บประมำณ 
เพื่อกระตุน้เศรษฐกิจตอ้งล่ำชำ้ออกไป 

8.61 

เป็นเร่ืองปกติ ไม่ต้องมีใครรับผิดชอบ 1.99 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ นำยชวน หลีกภยั ควรร่วมรับผิดชอบ ดว้ยกำรลาออกจากต าแหน่งประธำนรัฐสภำไทย ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ 

คณะรัฐบำลควรร่วมรับผิดชอบดว้ยกำรยุบสภา 
2.39 

ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 10.13 
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ลักษณะทัว่ไปของตัวอย่าง 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 111 8.85 
ปริมณฑลและภำคกลำง 321 25.60 
ภำคเหนือ 230 18.34 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 422 33.65 
ภำคใต ้ 170 13.56 

รวม 1,254 100.00 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 613 48.88 
หญิง 641 51.12 

รวม 1,254 100.00 
 
ตารางที่ 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 94 7.50 
26 – 35 ปี 198 15.79 
36 – 45 ปี 267 21.29 
46 – 59 ปี 419 33.41 
60 ปี ขึ้นไป 276 22.01 
ไม่ระบ ุ – – 

รวม 1,254 100.00 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,195 95.30 
อิสลำม 28 2.23 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 11 0.88 
ไม่ระบ ุ 20 1.59 

รวม 1,254 100.00 
 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 306 24.40 
สมรส 877 69.94 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 50 3.99 
ไม่ระบ ุ 21 1.67 

รวม 1,254 100.00 
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ลกัษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 344 27.43 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 372 29.67 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 104 8.29 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 323 25.76 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 78 6.22 
ไม่ระบ ุ 33 2.63 

รวม 1,254 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 133 10.61 
พนกังำนเอกชน 179 14.27 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 256 20.42 
เกษตรกร/ประมง 170 13.56 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 200 15.95 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษยีณอำย/ุว่ำงงำน 257 20.49 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 28 2.23 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร – – 
ไม่ระบ ุ 31 2.47 

รวม 1,254 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 227 18.10 
ไม่เกิน 10,000 239 19.06 
10,001 – 20,000 313 24.96 
20,001 – 30,000 143 11.40 
30,001 –  40,000 59 4.71 
40,001 ขึ้นไป 86 6.86 
ไม่ระบ ุ 187 14.91 

รวม 1,254 100.00 
 
  


