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“ปัญหาสภาล่ม” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “ปัญหาสภาล่ม”   
ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 9 และ 11 - 12 ธันวำคม 2562 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีขึ้นไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และอำชีพทัว่ประเทศ  
รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,260 หน่วยตวัอย่ำง เก่ียวกบักำรประชุมสภำผูแ้ทนรำษฎรท่ีล่มบ่อยคร้ัง กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอย่ำงโดยใชค้วำมน่ำจะเป็น
จำกบัญชีรำยช่ือฐำนข้อมูลตัวอย่ำงหลัก (Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” สุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีแบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูล       
ดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัทโ์ดยก ำหนดคำ่ควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรประชุมสภำผูแ้ทนรำษฎรท่ีล่มบ่อยคร้ังเพรำะไม่ครบองค์ประชุม พบว่ำ     
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.13 ระบุว่ำ สภำล่มบ่อยจะท ำให้ประชำชนเบ่ือและเกิดควำมเส่ือมศรัทธำ รองลงมำ ร้อยละ 33.02 ระบุว่ำ ส.ส. ฝ่ำยรัฐบำล
และฝ่ำยคำ้น เล่นเกมกำรเมืองมำกเกินไป ร้อยละ 23.49 ระบุว่ำ เป็นเร่ืองธรรมดำทำงกำรเมือง ซ่ึงเกิดขึ้นทุกสมยัอยู่แลว้ ร้อยละ 19.92 ระบุว่ำ 
ส.ส. ไม่ค่อยเขำ้ประชุม ท ำงำนไม่คุ ้มกบัเงินเดือน ร้อยละ 7.86 ระบุว่ำ ประธำนวิปพรรคร่วมรัฐบำลไม่มีประสิทธิภำพ  ร้อยละ 5.95 ระบุว่ำ 
ปัญหำเกิดจำกฝ่ำยรัฐบำลมีเสียงในสภำมำกกว่ำฝ่ำยคำ้นเพียงนิดเดียว ร้อยละ 4.76 ระบุว่ำ เป็นควำมผิดของ ส.ส. ฝ่ำยรัฐบำลท่ีโดดประชุมสภำ 
และร้อยละ 3.10 ระบุว่ำ เป็นควำมผิดของ ส.ส. ฝ่ำยคำ้นท่ีสนใจแต่จะเล่นกำรเมือง  

ทำ้ยท่ีสุด เม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อแนวทำงกำรแกไ้ขปัญหำสภำล่ม พบว่ำ ส่วนใหญ ่ร้อยละ 45.08 ระบุว่ำ สภำล่มบ่อย ๆ 
ก็ยบุสภำเลือกตั้งใหม่ไปเลย รองลงมำ ร้อยละ 23.25 ระบุว่ำ ใครไม่อยำกประชุมสภำก็ให้ลำออกไป ร้อยละ 20.08 ระบุว่ำ ควรมีกำรประกำศช่ือ 
ส.ส. ท่ีไม่เขำ้ประชุมสภำ ร้อยละ 14.76 ระบุว่ำ ปัญหำน้ีไม่ตอ้งแก ้เพรำะเป็นเร่ืองธรรมดำทำงกำรเมือง ซ่ึงเกิดขึ้นทุกสมยัอยู่แลว้ ร้อยละ 9.13 
ระบุว่ำ นำยกรัฐมนตรีควรรับผิดชอบหำกสภำล่มเกิดจำก ส.ส. ฝ่ำยรัฐบำลไม่เขำ้ประชุมสภำ ร้อยละ 5.71 ระบุว่ำ ควรเปล่ียนประธำนวิปพรรค
ร่วมรัฐบำล ร้อยละ 4.05 ระบุว่ำ ผูน้ ำฝ่ำยคำ้นควรรับผิดชอบหำกสภำล่มเกิดจำก ส.ส. ฝ่ำยคำ้นไม่เขำ้ประชุมสภำ ร้อยละ 2.38 ระบุว่ำ ปัญหำน้ี            
แก้ไม่ได้ เพรำะ  เป็นปัญหำท่ีแก้ไขได้ยำก เกิดขึ้ นทุกยุคทุกสมัย ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ ส.ส. แต่ละท่ำนไม่ได้ท ำหน้ำท่ีของตนเอง                      
อยำ่งเต็มควำมสำมำรถ เห็นแก่ตวั เอำประโยชน์ส่วนตนเป็นหลกั ร้อยละ 1.90 ระบุว่ำ ฝ่ำยรัฐบำลตอ้งหำทำงเพ่ิม ส.ส. งูเห่ำ (ส.ส. ฝ่ำยคำ้นท่ีหัน
ไปสนับสนุนรัฐบำล) ร้อยละ 0.48 ระบุว่ำ อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ควรมีกฎ ระเบียบ ท่ีชัดเจนและเด็ดขำดส ำหรับบุคคล (ส.ส.) ท่ีไม่เขำ้ร่วมประชุม และ         
ร้อยละ 0.08 ระบุว่ำ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ    

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทั่วไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำงร้อยละ 8.81 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.71 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑล     
และภำคกลำง ร้อยละ 18.50 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 33.49 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.49 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้
ตวัอยำ่งร้อยละ 48.49 เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.51 เป็นเพศหญิง  

ตัวอย่ำงร้อยละ 6.59 มีอำยุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 13.97 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 20.87 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 36.90 มีอำยุ 46 – 59 ปี     
และร้อยละ 21.67 มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป ตวัอยำ่งร้อยละ 95.08 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.34 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.79 นบัถือศำสนำคริสต ์
และอื่น ๆ และร้อยละ 0.79 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอย่ำงร้อยละ 20.24 สถำนภำพโสด ร้อยละ 75.32 สมรสแลว้ ร้อยละ 3.65 หมำ้ย หย่ำร้ำง แยกกนัอยู ่
และร้อยละ 0.79 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ตัวอย่ำงร้อยละ 31.11 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ ำกว่ำ ร้อยละ 31.35 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 8.10                 
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 23.41 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 4.92 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 1.11 ไมร่ะบุกำรศึกษำ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 9.60 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 14.21 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 23.02 
ประกอบอำชีพเจ้ำของธุรกิจส่วนตัว/อำชีพอิสระ ร้อยละ 16.51 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.63 ประกอบอำชีพรับจ้ำงทั่วไป/         
ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 18.17 เป็นพ่อบำ้น/แมบ่ำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 1.67 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 1.19 ไมร่ะบุอำชีพ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 17.14 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 27.70 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 25.08 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 
20,000 บำท ร้อยละ 10.79 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 5.64 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 7.30          
มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 6.35 ไมร่ะบุรำยได ้

 

วันอาทิตย์ท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 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 จ ำนวน 2 หนำ้ (รวมหนำ้น้ี) 

 
 

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
mailto:nidapoll.nida@hotmail.co.th%20จำนวน
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1. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกบัการประชุมสภาผู้แทนราษฎรท่ีล่มบ่อยคร้ังเพราะไม่ครบองค์ประชุม (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ล่มบ่อยคร้ังเพราะไม่ครบองค์ประชุม  ร้อยละ 
สภำล่มบ่อยจะท ำใหป้ระชำชนเบ่ือและเกิดควำมเส่ือมศรัทธำ 54.13 
ส.ส. ฝ่ำยรัฐบำลและฝ่ำยคำ้น เล่นเกมกำรเมืองมำกเกินไป 33.02 
เป็นเร่ืองธรรมดำทำงกำรเมือง ซ่ึงเกิดขึ้นทุกสมยัอยูแ่ลว้ 23.49 
ส.ส. ไม่ค่อยเขำ้ประชุม ท ำงำนไม่คุม้กบัเงินเดือน 19.92 
ประธำนวิปพรรคร่วมรัฐบำลไม่มีประสิทธิภำพ  7.86 
ปัญหำเกิดจำกฝ่ำยรัฐบำลมีเสียงในสภำมำกกว่ำฝ่ำยคำ้นเพียงนิดเดียว 5.95 
เป็นควำมผิดของ ส.ส. ฝ่ำยรัฐบำลท่ีโดดประชุมสภำ 4.76 
เป็นควำมผิดของ ส.ส. ฝ่ำยคำ้นท่ีสนใจแตจ่ะเลน่กำรเมือง 3.10 

 
2. ท่านคิดว่าเราควรแก้ไขปัญหาสภาล่มอย่างไร 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาสภาล่ม ร้อยละ 
สภำล่มบ่อย ๆ ก็ยบุสภำเลือกตั้งใหม่ไปเลย 45.08 
ใครไม่อยำกประชุมสภำก็ให้ลำออกไป 23.25 
ควรมีกำรประกำศช่ือ ส.ส. ท่ีไม่เขำ้ประชุมสภำ 20.08 
ปัญหำน้ีไม่ตอ้งแก ้เพรำะเป็นเร่ืองธรรมดำทำงกำรเมือง ซ่ึงเกิดขึ้นทุกสมยัอยูแ่ลว้ 14.76 
นำยกรัฐมนตรีควรรับผิดชอบหำกสภำล่มเกิดจำก ส.ส. ฝ่ำยรัฐบำลไม่เขำ้ประชุมสภำ 9.13 
ควรเปล่ียนประธำนวิปพรรคร่วมรัฐบำล 5.71 
ผูน้ ำฝ่ำยคำ้นควรรับผิดชอบหำกสภำล่มเกิดจำก ส.ส. ฝ่ำยคำ้นไม่เขำ้ประชุมสภำ 4.05 
ปัญหำน้ีแกไ้ม่ได ้เพรำะ เป็นปัญหำท่ีแกไ้ขไดย้ำก เกิดขึ้นทุกยคุทกุสมยั ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ ส.ส. แต่ละท่ำน 

ไม่ไดท้  ำหนำ้ท่ีของตนเองอยำ่งเตม็ควำมสำมำรถ เห็นแก่ตวั เอำประโยชน์ส่วนตนเป็นหลกั 
2.38 

ฝ่ำยรัฐบำลตอ้งหำทำงเพ่ิม ส.ส. งูเห่ำ (ส.ส. ฝ่ำยคำ้นท่ีหนัไปสนบัสนุนรัฐบำล) 1.90 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ควรมีกฎ ระเบียบ ท่ีชดัเจนและเดด็ขำดส ำหรับบคุคล (ส.ส.) ท่ีไม่เขำ้ร่วมประชุม 0.48 
ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.08 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 
 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 111 8.81 
ปริมณฑลและภำคกลำง 324 25.71 
ภำคเหนือ 233 18.50 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 422 33.49 
ภำคใต ้ 170 13.49 

รวม 1,260 100.00 
 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 611 48.49 
หญิง 649 51.51 

รวม 1,260 100.00 
 
ตารางที่ 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 83 6.59 
26 – 35 ปี 176 13.97 
36 – 45 ปี 263 20.87 
46 – 59 ปี 465 36.90 
60 ปี ขึ้นไป 273 21.67 
ไม่ระบ ุ – – 

รวม 1,260 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,198 95.08 
อิสลำม 42 3.34 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 10 0.79 
ไม่ระบ ุ 10 0.79 

รวม 1,260 100.00 
 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 255 20.24 
สมรส 949 75.32 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 46 3.65 
ไม่ระบ ุ 10 0.79 

รวม 1,260 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 392 31.11 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 395 31.35 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 102 8.10 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 295 23.41 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 62 4.92 
ไม่ระบ ุ 14 1.11 

รวม 1,260 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 121 9.60 
พนกังำนเอกชน 179 14.21 
เจำ้ของธุรกิจส่วนตวั/อำชีพอิสระ 290 23.02 
เกษตรกร/ประมง 208 16.51 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 197 15.63 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 229 18.17 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 21 1.67 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร – – 
ไม่ระบ ุ 15 1.19 

รวม 1,260 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 216 17.14 
ไม่เกิน 10,000 349 27.70 
10,001 – 20,000 316 25.08 
20,001 – 30,000 136 10.79 
30,001 –  40,000 71 5.64 
40,001 ขึ้นไป 92 7.30 
ไม่ระบ ุ 80 6.35 

รวม 1,260 100.00 
 
  

 


