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 “กรณ ีส.ส. ถือครองหุ้นส่ือ”  
 

เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน           
เร่ือง “กรณี ส.ส. ถือครองหุ้นส่ือ” ท ำกำรส ำรวจระหวำ่งวนัท่ี 17 – 18 มิถุนำยน 2562 จำกประชำชนท่ีมีอำย ุ18 ปีข้ึนไป ทัว่ประเทศ กระจำย
ทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และอำชีพทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,257 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบักรณี ส.ส. ถือครองหุ้นส่ือ กำรส ำรวจอำศยั
กำรสุ่มตัวอย่ำงโดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนข้อมูลตัวอย่ำงหลัก (Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” ด้วยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ 
(Stratified  Random Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้ นในแต่ละภูมิภำคสุ่มตวัอย่ำงด้วยวิธีสุ่มตวัอย่ำงแบบง่ำย (Simple Random 
Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวธีิกำรสมัภำษณ์ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนด  ค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95.0 
 จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นต่อกำรตรวจสอบ ส.ส. ทั้ งสภำ เก่ียวกบักำรถือครองหุ้นส่ือ พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่     
ร้อยละ 81.38 ระบุว่ำ เห็นด้วย เพรำะ เพ่ือควำมเท่ำเทียมกันทั้ ง 2 ฝ่ำย เป็นมำตรฐำนเดียวกัน เพ่ือควำมโปร่งใส ยุติธรรม และป้องกัน        
กำรทุจริต ขณะท่ี ร้อยละ 8.83 ระบุวำ่ ไม่เห็นด้วย เพรำะ ตอ้งมีกำรตรวจสอบตั้งแต่ก่อนเป็น ส.ส. และอำจก่อให้เกิดควำมวุน่วำย และร้อยละ 
9.79 ระบุ ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นต่อแนวโนม้กำรพน้จำกต ำแหน่งของ ส.ส. จ ำนวนมำก ของทั้ง 2 ฝ่ำย จำกกรณีกำรถือครองหุน้ส่ือ 
พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 57.44 ระบุวำ่ ใหทุ้กอยำ่งเป็นไปตำมกฎหมำย หำกใครมีลกัษณะตอ้งหำ้มก็ควรพน้จำกต ำแหน่ง รองลงมำ 
ร้อยละ 16.87 ระบุว่ำ นำยกรัฐมนตรีใช้อ ำนำจยุบสภำผูแ้ทนรำษฎรเพ่ือเลือกตั้งใหม่ ร้อยละ 9.47 ระบุว่ำ ทั้ ง 2 ฝ่ำยควรเจรจำเพื่อยุติกำร
ฟ้องร้องซ่ึงกนัและกนั ร้อยละ 6.44 ระบุวำ่ สมำชิกรัฐสภำร่วมกนัยื่นเร่ืองเพ่ือขอแกไ้ขรัฐธรรมนูญและกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งโดยด่วน ร้อยละ 
3.18 ระบุวำ่ หำกยงัไม่มีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เขำ้ปฏิบติัหนำ้ท่ี ให้ คสช. ใชม้ำตรำ 44 แกไ้ขปัญหำ และร้อยละ 6.60 ระบุ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/
ไม่สนใจ 
 เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบวำ่ ตวัอยำ่งร้อยละ 8.91 มีภูมิล ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 25.62 มีภูมิล ำเนำอยูป่ริมณฑล
และภำคกลำง ร้อยละ 18.38 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 33.65 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.44 มีภูมิล ำเนำอยู่
ภำคใต ้ตวัอยำ่งร้อยละ 56.01 เป็นเพศชำย และร้อยละ 43.99 เป็นเพศหญิง  

ตวัอยำ่งร้อยละ 5.73 มีอำย ุ18 – 25 ปี ร้อยละ 15.19 มีอำย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 23.47 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 33.02 มีอำย ุ46 – 59 ปี 
และร้อยละ 22.59 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป ตวัอยำ่งร้อยละ 94.91 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.42 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.56 นบัถือศำสนำ
คริสต ์และอ่ืน ๆ และร้อยละ 1.11 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่งร้อยละ 22.43 สถำนภำพโสด ร้อยละ 72.32 สมรสแลว้ ร้อยละ 3.90 หมำ้ย หยำ่ร้ำง 
แยกกนัอยู ่และร้อยละ 1.35 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ตวัอยำ่งร้อยละ 28.56 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 31.66 จบกำรศึกษำมธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.96              
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 24.90 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5.17 จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำ และร้อยละ 1.75 ไม่ระบุกำรศึกษำ   

ตัวอย่ำงร้อยละ 11.61 ประกอบอำชีพข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 14.96 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน                        
ร้อยละ 20.84 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 14.56 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 16.31 ประกอบอำชีพรับจำ้ง
ทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 17.34 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 2.47 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 1.91 ไม่ระบุอำชีพ   

ตวัอย่ำงร้อยละ 14.40 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 23.39 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 26.33 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 12.73 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 6.68 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 บำท 
ร้อยละ 6.92 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 9.55 ไม่ระบุรำยได ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถอื 081-667-7766 

วนัพธุท่ี 19 มิถนุายน 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 
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1.  ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ทีค่วรต้องมกีารตรวจสอบ ส.ส. ทั้งสภา เกีย่วกบัการถือครองหุ้นส่ือ 
ความคดิเห็นต่อการตรวจสอบ ส.ส. ทั้งสภา เกีย่วกบัการถือครองหุ้นส่ือ ร้อยละ 

เห็นด้วย เพรำะ เพ่ือควำมเท่ำเทียมกนัทั้ง 2 ฝ่ำย เป็นมำตรฐำนเดียวกนั เพ่ือควำมโปร่งใส ยติุธรรม  
และป้องกนักำรทุจริต 

81.38 

ไม่เห็นด้วย เพรำะ ตอ้งมีกำรตรวจสอบตั้งแต่ก่อนเป็น ส.ส. และอำจก่อใหเ้กิดควำมวุน่วำย  8.83 
ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 9.79 

รวม 100.00 
 
2.  ท่านมคีวามคดิเห็นอย่างไร หากม ีส.ส. จ านวนมากจากทั้ง 2 ฝ่าย มแีนวโน้มต้องพ้นจากต าแหน่งเน่ืองจากมลีกัษณะต้องห้าม 
ตามรัฐธรรมนูญจากกรณีการถือครองหุ้นส่ือ 

ความคดิเห็นต่อแนวโน้มการพ้นจากต าแหน่งของ ส.ส. จ านวนมาก ของทั้ง 2 ฝ่าย จากกรณกีารถือครองหุ้นส่ือ ร้อยละ 
ใหทุ้กอยำ่งเป็นไปตำมกฎหมำย หำกใครมีลกัษณะตอ้งหำ้มก็ควรพน้จำกต ำแหน่ง 57.44 
นำยกรัฐมนตรีใชอ้  ำนำจยบุสภำผูแ้ทนรำษฎรเพ่ือเลือกตั้งใหม่ 16.87 
ทั้ง 2 ฝ่ำยควรเจรจำเพ่ือยติุกำรฟ้องร้องซ่ึงกนัและกนั 9.47 
สมำชิกรัฐสภำร่วมกนัยืน่เร่ืองเพ่ือขอแกไ้ขรัฐธรรมนูญและกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งโดยด่วน 6.44 
หำกยงัไม่มีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เขำ้ปฏิบติัหนำ้ท่ี ให ้คสช. ใชม้ำตรำ 44 แกไ้ขปัญหำ 3.18 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 6.60 

รวม 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 
 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค 
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 112 8.91 
ปริมณฑลและภำคกลำง 322 25.62 
ภำคเหนือ 231 18.38 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 423 33.65 
ภำคใต ้ 169 13.44 

รวม 1,257 100.00 
 

ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชำย 704 56.01 
หญิง 553 43.99 
เพศทำงเลือก – – 

รวม 1,257 100.00 
 

ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

18 – 25 ปี 72 5.73 
26 – 35 ปี 191 15.19 
36 – 45 ปี 295 23.47 
46 – 59 ปี 415 33.02 
60 ปี ข้ึนไป 284 22.59 
ไม่ระบุ – – 

รวม 1,257 100.00 
 

ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา    
ศาสนา จ านวน ร้อยละ 

พทุธ 1,193 94.91 
อิสลำม 43 3.42 
คริสต ์และอ่ืน ๆ 7 0.56 
ไม่ระบุ 14 1.11 

รวม 1,257 100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 282 22.43 
สมรส 909 72.32 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 49 3.90 
ไม่ระบุ 17 1.35 

รวม 1,257 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 
 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำ/ต ่ำกวำ่ 359 28.56 
มธัยมศึกษำ/เทียบเท่ำ 398 31.66 
อนุปริญญำ/เทียบเท่ำ 100 7.96 
ปริญญำตรี/เทียบเท่ำ 313 24.90 
สูงกวำ่ปริญญำตรี/เทียบเท่ำ 65 5.17 
ไม่ระบุ 22 1.75 

รวม 1,257 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 146 11.61 
พนกังำนเอกชน 188 14.96 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 262 20.84 
เกษตรกร/ประมง 183 14.56 
รับจำ้งทัว่ไป 205 16.31 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 218 17.34 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 31 2.47 
องคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร – – 
ไม่ระบุ 24 1.91 

รวม 1,257 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 181 14.40 
ไม่เกิน 10,000 294 23.39 
10,001 – 20,000 331 26.33 
20,001 – 30,000 160 12.73 
30,001 – 40,000 84 6.68 
40,001 ข้ึนไป 87 6.92 
ไม่ระบุ 120 9.55 

รวม 1,257 100.00 
 
 


