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“การท างานของฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “การท างานของ
ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน” ท ำกำรส ำรวจระหวำ่งวนัท่ี 9 – 11 ตุลำคม 2562 จำกประชำชนท่ีมีอำย ุ18 ปีข้ึนไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และ
อำชีพทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,256 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบักำรท ำงำนของฝ่ำยรัฐบำลและฝ่ำยคำ้น กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอยำ่งโดยใช้
ควำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” สุ่มตวัอยำ่งดว้ยวิธีแบบง่ำย (Simple Random Sampling) 
เก็บขอ้มูลดว้ยวธีิกำรสมัภำษณ์ทำงโทรศพัทโ์ดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรท ำงำนของฝ่ำยรัฐบำล พบวำ่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.82 ระบุวำ่ รัฐบำลท ำงำน
ไม่มีประสิทธิภำพ ไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ของประเทศได้ รองลงมำ ร้อยละ 28.18 ระบุว่ำ รัฐบำลขยนัท ำงำนเพื่อแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ     
ของประเทศ ร้อยละ 23.41 ระบุวำ่ ส.ส. ฝ่ำยรัฐบำลส่วนใหญ่แสดงบทบำททำงกำรเมืองแบบเดิม ๆ เช่น ด่ำกนัไปมำ และชอบอำ้งประชำชน  
ร้อยละ 9.32 ระบุวำ่ รัฐบำลท ำงำนผิดพลำดบ่อยคร้ัง ร้อยละ 8.52 ระบุวำ่ รัฐบำลชอบใชอ้ ำนำจรัฐในกำรเอำชนะฝ่ำยตรงขำ้ม ร้อยละ 6.85 ระบุวำ่ 
รัฐบำลใชอ้ ำนำจรัฐเพื่อผลประโยชน์ของประเทศและประชำชน ร้อยละ 5.97 ระบุวำ่ ส.ส. ฝ่ำยรัฐบำลส่วนใหญ่แสดงบทบำทใหม่ทำงกำรเมือง 
ท ำงำนอยำ่งมืออำชีพ ร้อยละ 4.78 ระบุวำ่ รัฐบำลท ำงำนอยำ่งรอบครอบ ร้อยละ 3.11 ระบุวำ่ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ และร้อยละ 0.16 ระบุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ 
ยงัไม่เห็นผลงำนหรือกำรท ำงำนท่ีเด่นชดั จึงตอ้งใหเ้วลำอีกระยะนึงเพ่ือจะไดเ้ห็นกำรท ำงำนท่ีชดัเจนกวำ่น้ี   

ดำ้นควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรท ำงำนของฝ่ำยคำ้น พบวำ่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 28.50 ระบุวำ่ ส.ส. ฝ่ำยคำ้นส่วนใหญ่แสดงบทบำท
ทำงกำรเมืองแบบเดิม ๆ เช่น ด่ำกนัไปมำ และชอบอำ้งประชำชน รองลงมำ ร้อยละ 23.73 ระบุวำ่ ฝ่ำยคำ้นขยนัท ำงำนเพ่ือแกไ้ขปัญหำต่ำง ๆ   
ของประเทศ ร้อยละ 20.46 ระบุว่ำ ฝ่ำยคำ้นท ำงำนไม่มีประสิทธิภำพ คำ้นทุกเร่ืองโดยไม่มีเหตุผลท่ีเหมำะสม ร้อยละ 15.68 ระบุว่ำ ฝ่ำยคำ้น
ท ำงำนอยำ่งรอบครอบ ในกำรตรวจสอบรัฐบำล ร้อยละ 13.06 ระบุวำ่ ฝ่ำยคำ้นสนใจแต่จะแกรั้ฐธรรมนูญ ขำดกำรใส่ใจในปัญหำของประชำชน 
ร้อยละ 10.35 ระบุวำ่ ส.ส. ฝ่ำยคำ้นส่วนใหญ่แสดงบทบำทใหม่ทำงกำรเมือง ท ำงำนอยำ่งมืออำชีพ ร้อยละ 9.39 ระบุวำ่ ฝ่ำยคำ้นใส่ใจในปัญหำ
ของประชำชนอยูเ่สมอ ร้อยละ 6.21 ระบุวำ่ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ ร้อยละ 3.42 ระบุวำ่ ฝ่ำยคำ้นท ำงำนผิดพลำดบ่อยคร้ัง และร้อยละ 0.48 ระบุอ่ืน ๆ 
ไดแ้ก่ ยงัไม่เห็นผลงำนหรือกำรท ำงำนท่ีเด่นชดั จึงตอ้งใหเ้วลำอีกระยะนึงเพ่ือจะไดเ้ห็นกำรท ำงำนท่ีชดัเจนกวำ่น้ี             

ทำ้ยท่ีสุด เม่ือถำมควำมคิดเห็นต่อกำรท ำงำนตำมบทบำทหน้ำท่ีของฝ่ำยรัฐบำลและฝ่ำยคำ้น พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 29.38      
ระบุวำ่ ฝ่ายค้านท ำหนำ้ท่ีไดดี้กวำ่ฝ่ำยรัฐบำล รองลงมำ ร้อยละ 25.56 ระบุวำ่ ฝ่ำยรัฐบำลและฝ่ำยคำ้นท าหน้าทีไ่ด้ดีพอ ๆ กนั ร้อยละ 25.08 ระบุวำ่ 
ฝ่ำยรัฐบำลและฝ่ำยคำ้นท าหน้าที่ได้แย่พอ ๆ กนั ร้อยละ 17.83 ระบุวำ่ ฝ่ายรัฐบาลท ำหน้ำท่ีไดดี้กว่ำฝ่ำยคำ้น และร้อยละ 2.15 ระบุวำ่ ไม่ตอบ/   
ไม่สนใจ 

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทั่วไปของตวัอย่ำง พบวำ่ ตวัอยำ่งร้อยละ 8.52 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 26.03 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑล     
และภำคกลำง ร้อยละ 18.31 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 33.68 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.46 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้
ตวัอยำ่งร้อยละ 50.00 เป็นเพศชำยและเพศหญิง ในสดัส่วนท่ีเท่ำกนั  

ตวัอย่ำงร้อยละ 6.21 มีอำยุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 17.52 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 20.14 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 34.24 มีอำยุ 46 – 59 ปี     
และร้อยละ 21.89 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป ตวัอยำ่งร้อยละ 94.51 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.66 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.11 นบัถือศำสนำคริสต ์
และอ่ืน ๆ และร้อยละ 0.72 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่งร้อยละ 19.98 สถำนภำพโสด ร้อยละ 74.68 สมรสแลว้ ร้อยละ 4.46 หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
และร้อยละ 0.88 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

 
 

 

วนัอาทิตย์ท่ี 13 ตลุาคม 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  

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 

ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 
โทรศัพท์ มือถอื 081-667-7766 

 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
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ตัวอย่ำงร้อยละ 31.29 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ ำกว่ำ ร้อยละ 32.64 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.25                 

จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 22.93 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 4.78 จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 1.11 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 9.87 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 13.54 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 20.22 
ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 17.68 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.68 ประกอบอำชีพรับจำ้งทั่วไป/ผูใ้ชแ้รงงำน      
ร้อยละ 19.51 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 2.47 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 1.03 ไม่ระบุอำชีพ  

ตวัอยำ่งร้อยละ 19.67 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 24.36 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 21.90 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 
20,000 บำท ร้อยละ 9.79 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 6.53 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 7.56 มีรำยได้
เฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 10.19 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. ท่านมคีวามเห็นอย่างไรกบัการท างานของฝ่ายรัฐบาล (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ความคดิเห็นของประชาชนต่อการท างานของฝ่ายรัฐบาล ร้อยละ 
รัฐบำลท ำงำนไม่มีประสิทธิภำพ ไม่สำมำรถแกไ้ขปัญหำต่ำง ๆ ของประเทศได ้ 46.82 
รัฐบำลขยนัท ำงำนเพื่อแกไ้ขปัญหำตำ่ง ๆ ของประเทศ 28.18 
ส.ส. ฝ่ำยรัฐบำลส่วนใหญ่แสดงบทบำททำงกำรเมืองแบบเดิม ๆ เช่น ด่ำกนัไปมำ และชอบอำ้งประชำชน  23.41 
รัฐบำลท ำงำนผิดพลำดบ่อยคร้ัง  9.32 
รัฐบำลชอบใชอ้ ำนำจรัฐในกำรเอำชนะฝ่ำยตรงขำ้ม 8.52 
รัฐบำลใชอ้ ำนำจรัฐเพื่อผลประโยชน์ของประเทศและประชำชน 6.85 
ส.ส. ฝ่ำยรัฐบำลส่วนใหญ่แสดงบทบำทใหม่ทำงกำรเมือง ท ำงำนอยำ่งมืออำชีพ 5.97 
รัฐบำลท ำงำนอยำ่งรอบครอบ  4.78 
ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 3.11 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ยงัไม่เห็นผลงำนหรือกำรท ำงำนท่ีเด่นชดั จึงตอ้งใหเ้วลำอีกระยะนึงเพ่ือจะไดเ้ห็นกำรท ำงำนท่ีชดัเจนกวำ่น้ี 0.16 

 
2. ท่านมคีวามเห็นอย่างไรกบัการท างานของฝ่ายค้าน (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ความคดิเห็นของประชาชนต่อการท างานของฝ่ายค้าน ร้อยละ 
ส.ส. ฝ่ำยคำ้นส่วนใหญ่แสดงบทบำททำงกำรเมืองแบบเดิม ๆ เช่น ด่ำกนัไปมำ และชอบอำ้งประชำชน  28.50 
ฝ่ำยคำ้นขยนัท ำงำนเพ่ือแกไ้ขปัญหำต่ำง ๆ ของประเทศ  23.73 
ฝ่ำยคำ้นท ำงำนไม่มีประสิทธิภำพ คำ้นทุกเร่ืองโดยไม่มีเหตุผลท่ีเหมำะสม 20.46 
ฝ่ำยคำ้นท ำงำนอยำ่งรอบครอบ ในกำรตรวจสอบรัฐบำล 15.68 
ฝ่ำยคำ้นสนใจแต่จะแกรั้ฐธรรมนูญ ขำดกำรใส่ใจในปัญหำของประชำชน 13.06 
ส.ส. ฝ่ำยคำ้นส่วนใหญ่แสดงบทบำทใหม่ทำงกำรเมือง ท ำงำนอยำ่งมืออำชีพ 10.35 
ฝ่ำยคำ้นใส่ใจในปัญหำของประชำชนอยูเ่สมอ 9.39 
ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 6.21 
ฝ่ำยคำ้นท ำงำนผิดพลำดบ่อยคร้ัง  3.42 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ยงัไม่เห็นผลงำนหรือกำรท ำงำนท่ีเด่นชดั จึงตอ้งใหเ้วลำอีกระยะนึงเพื่อจะไดเ้ห็นกำรท ำงำนท่ีชดัเจนกวำ่น้ี 0.48 

 
3. ท่านคดิว่าฝ่ายใดท างานตามบทบาทหน้าทีข่องตนเองได้ดกีว่ากนั 

ความคดิเห็นต่อการท างานตามบทบาทหน้าทีข่องฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ร้อยละ 
ฝ่ายค้านท ำหนำ้ท่ีไดดี้กวำ่ฝ่ำยรัฐบำล 29.38 
ฝ่ำยรัฐบำลและฝ่ำยคำ้นท าหน้าทีไ่ด้ดพีอ ๆ กนั 25.56 
ฝ่ำยรัฐบำลและฝ่ำยคำ้นท าหน้าทีไ่ด้แย่พอ ๆ กนั 25.08 
ฝ่ายรัฐบาลท ำหนำ้ท่ีไดดี้กวำ่ฝ่ำยคำ้น 17.83 
ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 2.15 

รวม 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 
 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 107 8.52 
ปริมณฑลและภำคกลำง 327 26.03 
ภำคเหนือ 230 18.31 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 423 33.68 
ภำคใต ้ 169 13.46 

รวม 1,256 100.00 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 628 50.00 
หญิง 628 50.00 

รวม 1,256 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 78 6.21 
26 – 35 ปี 220 17.52 
36 – 45 ปี 253 20.14 
46 – 59 ปี 430 34.24 
60 ปี ข้ึนไป 275 21.89 
ไม่ระบุ – – 

รวม 1,256 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,187 94.51 
อิสลำม 46 3.66 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 14 1.11 
ไม่ระบุ 9 0.72 

รวม 1,256 100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 251 19.98 
สมรส 938 74.68 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 56 4.46 
ไม่ระบุ 11 0.88 

รวม 1,256 100.00 
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ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 393 31.29 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 410 32.64 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 91 7.25 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 288 22.93 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 60 4.78 
ไม่ระบุ 14 1.11 

รวม 1,256 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 124 9.87 
พนกังำนเอกชน 170 13.54 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 254 20.22 
เกษตรกร/ประมง 222 17.68 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 197 15.68 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 245 19.51 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 31 2.47 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร – – 
ไม่ระบุ 13 1.03 

รวม 1,256 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 247 19.67 
ไม่เกิน 10,000 306 24.36 
10,001 – 20,000 275 21.90 
20,001 – 30,000 123 9.79 
30,001 –  40,000 82 6.53 
40,001 ข้ึนไป 95 7.56 
ไม่ระบุ 128 10.19 

รวม 1,256 100.00 
 
  

 


