
 

             
 

 

 

 

 
 

“ปัญหาในกรรมาธิการ ปปช. สภาผู้แทนราษฎร” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

 ศูนย์สํารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสํารวจของประชาชน เร่ือง “ปัญหาใน

กรรมาธิการ ปปช. สภาผู้แทนราษฎร” ทาํการสํารวจระหว่างวนัท่ี 27 – 28 พฤศจิกายน 2562 จากประชาชนท่ีมีอาย ุ18 ปีข้ึนไป กระจายทุกภูมิภาค 

ระดบัการศึกษา และอาชีพทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จาํนวน 1,257 หน่วยตวัอยา่ง เกี่ยวกบัปัญหาในกรรมาธิการ ปปช. สภาผูแ้ทนราษฎร การสํารวจ

อาศยัการสุ่มตวัอย่างโดยใชค้วามน่าจะเป็นจากบญัชีรายช่ือฐานขอ้มูลตวัอย่างหลกั (Master Sample) ของ “นิดา้โพล” สุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีแบบง่าย 

(Simple Random Sampling) เกบ็ขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศพัทโ์ดยกาํหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95.0 

จากการสํารวจเม่ือถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อความขัดแยง้ในกรรมาธิการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  

สภาผูแ้ทนราษฎร พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.71 ระบุว่า น่าเบ่ือ ควรหยุดทะเลาะกัน หันมาทาํงานให้ประชาชนไดแ้ลว้ รองลงมา ร้อยละ 24.74              

ระบุว่า พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เป็นประธานกรรมาธิการท่ีแข็งแกร่ง มีจุดยืน ร้อยละ 12.33 ระบุว่า พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เป็นประธาน

กรรมาธิการท่ีแข็งกร้าวเกินไป ร้อยละ 10.50 ระบุว่า ประธานฯ เสนอแต่เร่ืองเดิม ๆ ท่ีไม่เป็นประโยชน์กับประชาชน เช่น เร่ืองการถวายสัตย ์               

ของนายกฯ ร้อยละ 9.71 ระบุว่า กรรมาธิการท่ีมีอายุน้อยบางคน ไม่มีสัมมาคารวะในการพูดกบัประธานฯ ท่ีมีอาวุโสมากกว่า ร้อยละ 6.68 ระบุว่า 

ประธานฯ ยึดมั่นในความถูกตอ้ง เสนอให้กรรมาธิการพิจารณาเร่ืองที่สําคัญ ร้อยละ 4.46 ระบุว่า ประธานฯ ไม่มีวุฒิภาวะในการโต้เถียงกับ 

กรรมาธิการท่ีมีอายุนอ้ยกว่า ร้อยละ 4.06 ระบุว่า กรรมาธิการบางคนสนใจแต่จะปลดประธานฯ ไม่ทาํอยา่งอื่นเลย ร้อยละ 1.27 ระบุว่า กรรมาธิการ

บางคนจําเป็นต้องเสนอปลดประธานฯ เพื่อใหก้ารทาํงานของกรรมาธิการไปต่อได ้และร้อยละ 3.66 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ดา้นความคิดเห็นของประชาชนต่อการเปลี่ยนประธานกรรมาธิการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผูแ้ทนราษฎร 

(พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส) พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 47.57 ระบุว่า ไม่ควรเปล่ียนประธานฯ รองลงมา ร้อยละ 34.77 ระบุว่า ควรเปล่ียนประธานฯ 

ร้อยละ 17.18 ระบุว่า ไม่แน่ใจ และร้อยละ 0.48 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ    

ท้ายท่ีสุด เม่ือถามถึงระดับความขัดแยง้ หากมีการเปลี่ยนประธานกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ                      

สภาผูแ้ทนราษฎร พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.38 ระบุว่า ความขดัแยง้ในกรรมาธิการจะยงัคงเหมือนเดมิ รองลงมา ร้อยละ 24.82 ระบุว่า ความขดัแยง้

ในกรรมาธิการจะลดลง ร้อยละ 15.04 ระบุว่า ความขดัแยง้ในกรรมาธิการจะมากข้ึน ร้อยละ 13.05 ระบุว่า ไม่แน่ใจ และร้อยละ 0.71 ระบุว่า ไม่ตอบ/

ไม่สนใจ    

เม่ือพิจารณาลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง พบว่า ตวัอยา่งร้อยละ 9.23 มีภูมิลาํเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.70 มีภูมิลาํเนาอยู่ปริมณฑล     

และภาคกลาง ร้อยละ 18.22 มีภูมิลาํเนาอยูภ่าคเหนือ ร้อยละ 33.41 มีภูมิลาํเนาอยูภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.44 มีภูมิลาํเนาอยูภ่าคใต ้

ตวัอยา่งร้อยละ 50.04 เป็นเพศชาย และร้อยละ 49.96 เป็นเพศหญิง  

ตวัอย่างร้อยละ 7.64 มีอาย ุ18 – 25 ปี ร้อยละ 14.16 มีอาย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 24.26 มีอายุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 31.66 มีอายุ 46 – 59 ปี     

และร้อยละ 22.28 มีอาย ุ60 ปีข้ึนไป ตวัอยา่งร้อยละ 93.87 นบัถอืศาสนาพุทธ ร้อยละ 4.06 นบัถอืศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.88 นบัถอืศาสนาคริสต ์

และอื่น ๆ  และร้อยละ 1.19 ไม่ระบุศาสนา ตวัอยา่งร้อยละ 21.64 สถานภาพโสด ร้อยละ 73.51 สมรสแลว้ ร้อยละ 3.58 หมา้ย หยา่ร้าง แยกกนัอยู่ 

และร้อยละ 1.27 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส  

ตัวอย่างร้อยละ 29.59 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า ร้อยละ 31.03 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 8.91                 

จบการศกึษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 23.71 จบการศกึษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 5.33 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

และร้อยละ 1.43 ไม่ระบุการศึกษา  

ตวัอยา่งร้อยละ 9.31 ประกอบอาชีพขา้ราชการ/ลูกจา้ง/พนกังานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 12.89 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 20.44 

ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 16.39 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 16.47 ประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงาน      

ร้อยละ 20.28 เป็นพ่อบา้น/แม่บา้น/เกษียณอาย/ุว่างงาน ร้อยละ 2.63 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา และร้อยละ 1.59 ไม่ระบุอาชีพ  

ตวัอย่างร้อยละ 18.54 ไม่มีรายได ้ร้อยละ 21.64 มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 24.34 มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 

20,000 บาท ร้อยละ 11.93 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 6.37 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 –  40,000 บาท ร้อยละ 7.32          

มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทข้ึนไป และร้อยละ 9.86 ไม่ระบุรายได ้

 

วันอาทิตย์ท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 ศูนยส์าํรวจความคิดเห็น “นิดา้โพล” สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  โทรสาร 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 

ผู้อํานวยการศูนย์สํารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถือ 081-667-7766 
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1. ท่านมีความคดิเห็นอย่างไร กับความขัดแย้งในกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร  

(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ความคดิเห็นของประชาชนต่อความขัดแย้งในกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  

สภาผู้แทนราษฎร 

ร้อยละ 

น่าเบ่ือ ควรหยดุทะเลาะกัน หนัมาทาํงานใหป้ระชาชนไดแ้ลว้ 51.71 

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เป็นประธานกรรมาธิการท่ีแข็งแกร่ง มีจุดยืน 24.74 

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เป็นประธานกรรมาธิการท่ีแข็งกร้าวเกินไป 12.33 

ประธานฯ เสนอแต่เร่ืองเดิม ๆ ท่ีไม่เป็นประโยชน์กบัประชาชน เช่น เร่ืองการถวายสัตยข์องนายกฯ 10.50 

กรรมาธิการท่ีมีอายนุอ้ยบางคน ไม่มีสัมมาคารวะในการพูดกบัประธานฯ ท่ีมีอาวุโสมากกว่า 9.71 

ประธานฯ ยดึมัน่ในความถูกตอ้ง เสนอให้กรรมาธิการพิจารณาเร่ืองที่สําคญั 6.68 

ประธานฯ ไม่มีวุฒิภาวะในการโตเ้ถียงกบั กรรมาธิการท่ีมีอายนุอ้ยกวา่  4.46 

กรรมาธิการบางคนสนใจแต่จะปลดประธานฯ ไม่ทาํอยา่งอื่นเลย 4.06 

กรรมาธิการบางคนจําเป็นต้องเสนอปลดประธานฯ เพื่อใหก้ารทาํงานของกรรมาธิการไปต่อได ้ 1.27 

ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 3.66 

 

2. ท่านคดิว่าควรเปล่ียน ประธานกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร 

(พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส) หรือไม่ 

ความคดิเห็นของประชาชนต่อการเปล่ียนประธานกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  

สภาผู้แทนราษฎร  
ร้อยละ 

ไม่ควรเปล่ียนประธานฯ 47.57 

ควรเปล่ียนประธานฯ 34.77 

ไม่แน่ใจ 17.18 

ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.48 

รวม 100.00 

 

3. ท่านคดิว่าความขัดแย้งในกรรมาธิการจะเป็นอย่างไร หากมีการเปล่ียนประธานกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 

สภาผู้แทนราษฎร 

ระดับความขัดแย้ง หากมีการเปล่ียนประธานกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  

สภาผู้แทนราษฎร 
ร้อยละ 

ความขดัแยง้ในกรรมาธิการจะยงัคงเหมือนเดิม 46.38 

ความขดัแยง้ในกรรมาธิการจะลดลง 24.82 

ความขดัแยง้ในกรรมาธิการจะมากข้ึน 15.04 

ไม่แน่ใจ 13.05 

ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.71 

รวม 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 
 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามภูมิภาค       

ภูมิภาค จํานวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 116 9.23 

ปริมณฑลและภาคกลาง 323 25.70 

ภาคเหนือ 229 18.22 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 420 33.41 

ภาคใต ้ 169 13.44 

รวม 1,257 100.00 

 

ตารางที่ 2 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน ร้อยละ 

ชาย 629 50.04 

หญิง 628 49.96 

รวม 1,257 100.00 

 

ตารางที่ 3 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน ร้อยละ 

18 – 25 ปี 96 7.64 

26 – 35 ปี 178 14.16 

36 – 45 ปี 305 24.26 

46 – 59 ปี 398 31.66 

60 ปี ข้ึนไป 280 22.28 

ไม่ระบุ – – 

รวม 1,257 100.00 

 

ตารางที่ 4 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามศาสนา 

ศาสนา จํานวน ร้อยละ 

พุทธ 1,180 93.87 

อิสลาม 51 4.06 

คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศาสนาใด ๆ 11 0.88 

ไม่ระบุ 15 1.19 

รวม 1,257 100.00 

 

ตารางที่ 5 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จํานวน ร้อยละ 

โสด 272 21.64 

สมรส 924 73.51 

หมา้ย หยา่ร้าง แยกกนัอยู ่

 

45 3.58 

ไม่ระบุ 16 1.27 
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รวม 1,257 100.00 

 

ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที่ 6 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า 372 29.59 

มธัยมศกึษาหรือเทียบเท่า 390 31.03 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 112 8.91 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 298 23.71 

สูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 67 5.33 

ไม่ระบุ 18 1.43 

รวม 1,257 100.00 

 

ตารางที่ 7 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จํานวน ร้อยละ 

ขา้ราชการ/ลูกจา้ง/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 117 9.31 

พนกังานเอกชน 162 12.89 

เจา้ของธุรกจิ/อาชีพอิสระ 257 20.44 

เกษตรกร/ประมง 206 16.39 

รับจา้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงาน 207 16.47 

พ่อบา้น/แม่บา้น/เกษียณอาย/ุว่างงาน 255 20.28 

นกัเรียน/นกัศึกษา 33 2.63 

พนกังานองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหากาํไร – – 

ไม่ระบุ 20 1.59 

รวม 1,257 100.00 

 

ตารางที่ 8 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน จํานวน ร้อยละ 

ไม่มีรายได ้ 233 18.54 

ไม่เกนิ 10,000 272 21.64 

10,001 – 20,000 306 24.34 

20,001 – 30,000 150 11.93 

30,001 –  40,000 80 6.37 

40,001 ข้ึนไป 92 7.32 

ไม่ระบุ 124 9.86 

รวม 1,257 100.00 
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