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“สมาชิกสภาเขต จ าเป็นหรือไม่?” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) ส ำรวจควำมคิดเห็น เร่ือง “สมาชิกสภาเขต จ าเป็น
หรือไม่?” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัที่ 3 – 4 กนัยำยน 2562 จำกประชำชนที่มีอำยุ 18 ปีข้ึนไป และมีทะเบียนบำ้นในกรุงเทพมหำนคร กระจำยทุก
ระดบักำรศึกษำและอำชีพ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,250 หน่วยตวัอยำ่ง เกี่ยวกบัสมำชิกสภำเขตกรุงเทพมหำนครจ ำเป็นตอ้งมีหรือไม่? กำรส ำรวจอำศยั
กำรสุ่มตวัอยำ่งโดยใช ้ควำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอยำ่งหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” สุ่มตวัอยำ่งดว้ยวิธีแบบง่ำย (Simple 
Random Sampling) เกบ็ขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัทโ์ดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมประชำชนที่มีอำยุ 27 ปีข้ึนไป ถึงกำรไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งสมำชิกสภำเขต (ส.ข.) พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.75  
ระบุว่ำ เคยไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ ง สมำชิกสภำเขต รองลงมำ ร้อยละ 31.95 ระบุว่ำ ไม่เคยไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง สมำชิกสภำเขต ร้อยละ 5.44 ระบุว่ำ       
ไม่แน่ใจว่ำเคยไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง สมำชิกสภำเขต หรือไม่ และร้อยละ 0.86 ระบุว่ำ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  

ส ำหรับกำรรับรู้หรือรับทรำบ ถึงตวับุคคลที่เป็นสมำชิกสภำเขต (ส.ข.) ในเขตของท่ำน พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 65.52 ระบุว่ำ ไม่เคยรู้เลย 
ว่ำใครคือ สมำชิกสภำเขต รองลงมำ ร้อยละ 25.84 ระบุว่ำ รู้ว่ำใครคือสมำชิกสภำเขต แต่ไม่เคยปรึกษำหำรือ/ขอควำมช่วยเหลือ ร้อยละ 7.76   
ระบุว่ำ รู้ว่ำใครคือสมำชิกสภำเขต และเคยปรึกษำหำรือ/ขอควำมช่วยเหลือ และร้อยละ 0.88 ระบุว่ำ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  
 ทำ้ยที่สุด เม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อควำมจ ำเป็นต้องมีสมำชิกสภำเขต (ส.ข.) ของกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ ส่วนใหญ่     
ร้อยละ 61.68 ระบุว่ำ จ าเป็นต้องมี สมำชิกสภำเขต เพรำะ จะไดเ้ป็นตัวแทนในกำรดูแล/ประสำนงำน/แกปั้ญหำ ให้ประชำชนในพื้นท่ีกับ
ส่วนกลำงได ้เน่ืองจำกสมำชิกสภำเขตท ำงำนใกลชิ้ดกบัประชำชน รับรู้ถึงปัญหำในพื้นท่ีเป็นอย่ำงดี ขณะที่บำงส่วนระบุว่ำ เพื่อเป็นกำรกระจำย
อ ำนำจรับผิดชอบไม่ให้กระจุกอยู่ที่ส่วนกลำงเพียงอย่ำงเดียว รองลงมำ ร้อยละ 26.16 ระบุว่ำ ไม่จ าเป็นต้องมี สมำชิกสภำเขต เพรำะ ไม่มี
ประโยชน์ เป็นกำรท ำงำนท่ีซ ้ ำซ้อน ทุกวนัน้ีมีสมำชิกสภำเขตกเ็หมือนไม่มี และไม่เคยดูแลทุกขสุ์ขของประชำชนในพื้นท่ีเลย และร้อยละ 12.16  
ระบุว่ำ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ   

เม่ือพิจำรณำลักษณะทั่วไปของตัวอย่ำง พบว่ำ ตัวอย่ำงร้อยละ 100.00 มีภูมิล  ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ตัวอย่ำงร้อยละ 53.36 เป็นเพศชำย            
และร้อยละ 46.64 เป็นเพศหญิง ตวัอยำ่งร้อยละ 6.56 มีอำย ุ18 – 25 ปี ร้อยละ 12.64 มีอำย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 20.08 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 32.80 
มีอำย ุ46 – 59 ปี และร้อยละ 27.92 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป  

ตวัอย่ำงร้อยละ 92.40 นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 5.60 นับถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.52 นับถือศำสนำคริสต์ และอื่น ๆ และร้อยละ 
0.48 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอย่ำงร้อยละ 31.04 สถำนภำพโสด ร้อยละ 63.92 สมรสแลว้ ร้อยละ 4.08 หมำ้ย หย่ำร้ำง แยกกนัอยู่ และร้อยละ 0.96        
ไม่ระบสุถำนภำพกำรสมรส  

ตัวอย่ำงร้อยละ 15.60 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 25.36 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.36                 
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 39.84 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 11.04 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำ และร้อยละ 0.80 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 9.44 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 24.00 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 27.12 
ประกอบอำชีพเจ้ำของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 0.40 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 9.28 ประกอบอำชีพรับจ้ำงทัว่ไป/ผู ้ใช้แรงงำน      
ร้อยละ 26.16 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 2.56 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 1.04 ไม่ระบุอำชีพ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 24.40 ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 6.08 มีรำยไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 21.04 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 
20,000 บำท ร้อยละ 14.08 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 8.24 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 15.60        
มีรำยไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 10.56 ไม่ระบุรำยได ้

 

วันพฤหัสบดทีี่ 5 กันยายน 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 มือถือ 081-667-7766 
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1. ท่านเคยไปใช้สิทธิเลือกต้ัง สมาชิกสภาเขต (ส.ข.) หรือไม่ (ถามเฉพาะผู้ที่มีอาย ุ27 ปี ขึ้นไป = 1,158) 

การไปใช้สิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) ร้อยละ 
เคยไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง สมำชิกสภำเขต 61.75 
ไม่เคยไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง สมำชิกสภำเขต 31.95 
ไม่แน่ใจว่ำเคยไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง สมำชิกสภำเขต หรือไม่ 5.44 
ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.86 

รวม 100.00 
 

2. ในอดีตที่ผ่านมา ท่านเคยรู้หรือไม่ว่า ใครคือสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) ในเขตของท่าน 
การรับรู้หรือรับทราบ ถึงตัวบุคคลที่เป็นสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) ในเขตของท่าน  ร้อยละ 

ไม่เคยรู้เลยว่ำใครคือ สมำชิกสภำเขต 65.52 
รู้ว่ำใครคือสมำชิกสภำเขต แต่ไม่เคยปรึกษำหำรือ/ขอควำมช่วยเหลือ 25.84 
รู้ว่ำใครคือสมำชิกสภำเขต และเคยปรึกษำหำรือ/ขอควำมช่วยเหลือ 7.76 
ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.88 

รวม 100.00 
 

3. ท่านคดิว่ากรุงเทพจ าเป็นต้องมีสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) หรือไม่ 
ความคดิเห็นของประชาชนต่อความจ าเป็นต้องมีสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) ของกรุงเทพมหานคร  ร้อยละ  

จ าเป็นต้องมี สมำชิกสภำเขต เพรำะ จะไดเ้ป็นตวัแทนในกำรดูแล/ประสำนงำน/แกปั้ญหำ ใหป้ระชำชนในพื้นท่ีกบั
ส่วนกลำงได ้เน่ืองจำกสมำชิกสภำเขตท ำงำนใกลชิ้ดกบัประชำชน รับรู้ถึงปัญหำในพื้นท่ีเป็นอยำ่งดี 
ขณะที่บำงส่วนระบุว่ำ เพื่อเป็นกำรกระจำยอ  ำนำจรับผิดชอบไม่ให้กระจุกอยูท่ี่ส่วนกลำงเพียงอยำ่งเดียว 

61.68 

ไม่จ าเป็นต้องมี สมำชิกสภำเขต เพรำะ ไม่มีประโยชน์ เป็นกำรท ำงำนท่ีซ ้ ำซ้อน ทุกวนัน้ีมีสมำชิกสภำเขตกเ็หมือน
ไม่มี และไม่เคยดูแลทุกขสุ์ขของประชำชนในพื้นท่ีเลย 

26.16 

ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 12.16 
รวม 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 
 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมิภาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  1,250 100.00 
รวม 1,250 100.00 

 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 667 53.36 
หญิง 583 46.64 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที่ 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 82 6.56 
26 – 35 ปี 158 12.64 
36 – 45 ปี 251 20.08 
46 – 59 ปี 410 32.80 
60 ปี ข้ึนไป 349 27.92 
ไม่ระบุ – – 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที่ 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,155 92.40 
อิสลำม 70 5.60 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 19 1.52 
ไม่ระบุ 6 0.48 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที่ 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 388 31.04 
สมรส 799 63.92 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 51 4.08 
ไม่ระบุ 12 0.96 

รวม 1,250 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที่ 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 195 15.60 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 317 25.36 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 92 7.36 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 498 39.84 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 138 11.04 
ไม่ระบุ 10 0.80 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที่ 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 

ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 118 9.44 
พนกังำนเอกชน 300 24.00 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 339 27.12 
เกษตรกร/ประมง 5 0.40 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 116 9.28 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 327 26.16 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 32 2.56 
พนกังำนองคก์รอิสระที่ไม่แสวงหำก ำไร – – 
ไม่ระบุ 13 1.04 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที่ 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 305 24.40 
ไม่เกิน 10,000 76 6.08 
10,001 – 20,000 263 21.04 
20,001 – 30,000 176 14.08 
30,001 –  40,000 103 8.24 
40,001 ข้ึนไป 195 15.60 
ไม่ระบุ 132 10.56 

รวม 1,250 100.00 
 
  

 


