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“การสรรหา ส.ว. ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 

 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน               
เร่ือง “การสรรหา ส.ว. ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560” ท ำกำรส ำรวจระหวำ่งวนัท่ี 10 – 12 ตุลำคม 2561 จำกประชำชนท่ีมีอำย ุ18 ปีข้ึนไป กระจำย
ทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และอำชีพทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,259 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบั กำรสรรหำ ส.ว. ตำมรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560   
กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอยำ่งดว้ยควำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอยำ่งหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” ดว้ยวิธีแบบแบ่งชั้น
ภูมิ (Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้นในแต่ละภูมิภำคสุ่มตวัอยำ่งดว้ยวิธีแบบอยำ่งง่ำย (Simple Random Sampling) 
เก็บขอ้มูลดว้ยวธีิกำรสมัภำษณ์ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95.0  
 จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรท่ี กกต. เล่ือนก ำหนดกำรเลือก ส.ว. เร็วข้ึน ด้วยเหตุผลเพ่ือให้ทันกับ           
กำรเลือกตั้ง 24 กุมภำพนัธ์ 2562 พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 87.29 ระบุว่ำ เห็นด้วย เพรำะ อยำกเห็นบำ้นเมืองมีกำรเปล่ียนแปลงไปใน
ทิศทำงท่ีดีข้ึน และมีควำมพร้อมก่อนท่ีจะมีกำรเลือกตั้ง รองลงมำ ร้อยละ 11.36 ระบุวำ่ ไม่เห็นด้วย เพรำะ เร็วเกินไป อำจจะท ำให้กระบวนกำร
สรรหำไม่รอบคอบ ไม่เท่ียงตรง ไดบุ้คคลท่ีไม่มีประสิทธิภำพ และอำจมีกำรล็อกตวับุคคล ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ ให้เป็นไปตำมแผนเดิม      
เพื่อผูส้มคัรจะไดมี้เวลำเตรียมตวั และร้อยละ 1.35 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 
 ดำ้นลกัษณะของสมำชิกวฒิุสภำ (ส.ว.) ตำมรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ท่ีอยำกไดม้ำกท่ีสุด พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 42.81 ระบุวำ่   
มีควำมซ่ือสัตยสุ์จริต เป็นท่ียอมรับของประชำชน รองลงมำ ร้อยละ 23.83 ระบุว่ำ มีควำมเป็นกลำงไม่ฝักใฝ่พรรคกำรเมืองใด ร้อยละ 11.68  
ระบุวำ่ มีควำมเช่ียวชำญ มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนในดำ้นกฎหมำยและดำ้นอ่ืน ๆ เพื่อประโยชน์แก่ประเทศชำติ ร้อยละ 9.69 ระบุวำ่ ไม่เห็นแก่
ลำภยศ เงินทองหรือผลประโยชน์อนัมิชอบ ร้อยละ 4.92 ระบุวำ่ เป็นผูมี้อุดมกำรณ์ ปฏิบติัหนำ้ท่ีอยำ่งสมศกัด์ิศรี ร้อยละ 3.33 ระบุวำ่ สำมำรถ
สอบสวนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ ร้อยละ 3.18 ระบุวำ่ ใชค้วำมรู้ควำมสำมำรถในกำรท ำหน้ำท่ี ส.ว. อยำ่งเต็มท่ี 
และร้อยละ 0.56 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

ทำ้ยท่ีสุด เม่ือถำมถึงระดบัควำมเช่ือมัน่ต่อ สมำชิกวฒิุสภำ (ส.ว.) ท่ีมำจำกกำรสรรหำ ตำมรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 พบวำ่ ประชำชน ร้อยละ 
16.28 ระบุวำ่ มีควำมเช่ือมัน่มำก ร้อยละ 29.95 ระบุวำ่ ค่อนขำ้งมีควำมเช่ือมัน่ ร้อยละ 36.46 ระบุวำ่ ไม่ค่อยมีควำมเช่ือมัน่ ร้อยละ 14.93 ระบุวำ่ 
ไม่มีควำมเช่ือมัน่เลย และร้อยละ 2.38 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ โดยผูท่ี้ระบุวำ่ ค่อนข้างมีควำมเช่ือมัน่ – มีควำมเช่ือมัน่มาก ไดใ้ห้เหตุผลวำ่ ประเทศ
ไทยขำดอิสระภำพควำมเป็นประชำธิปไตยมำนำน กำรสรรหำคร้ังน้ีน่ำจะไดบุ้คลท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์ท่ีดี มำช่วยในกำร
พฒันำบริหำรประเทศ ส่วนผูท่ี้ระบุว่ำ ไม่ค่อยมีควำมเช่ือมัน่ – ไม่มีควำมเช่ือมัน่เลย ให้เหตุผลว่ำ ไม่ได้มำจำกกำรเลือกตั้งในแนวทำงท่ี
ประชำชนมีส่วนร่วม เกรงวำ่จะเขำ้มำเพ่ือหวงัผลประโยชน์ใหก้บัตนเองและพวกพอ้ง มำกกวำ่เขำ้มำท ำเพ่ือประเทศและประชำชนอยำ่งแทจ้ริง  

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบว่ำ ตวัอยำ่ง ร้อยละ 8.82 มีภูมิล ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 26.53 มีภูมิล ำเนำอยูป่ริมณฑล
และภำคกลำง ร้อยละ 18.34 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 32.01 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.30 มีภูมิล ำเนำอยู่
ภำคใต ้ตวัอยำ่ง ร้อยละ 54.25 เป็นเพศชำย ร้อยละ 45.67 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 0.08 เป็นเพศทำงเลือก 

ตวัอยำ่ง ร้อยละ 6.91 มีอำยุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 15.33 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 22.56 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 33.68 มีอำยุ 46 – 59 ปี 
ร้อยละ 20.57 มีอำยุ 60 ปีข้ึนไป และร้อยละ 0.95 ไม่ระบุอำยุ ตวัอย่ำง ร้อยละ 93.17 ระบุว่ำ นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.02 ระบุว่ำ นับถือ
ศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.35 ระบุวำ่ นบัถือศำสนำคริสต/์ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ และร้อยละ 2.46 ไม่ระบุศำสนำ 

 ตวัอย่ำง ร้อยละ 20.97 ระบุว่ำสถำนภำพโสด ร้อยละ 73.55 สมรสแล้ว ร้อยละ 2.78 หม้ำย หย่ำร้ำง แยกกันอยู่ และร้อยละ 2.70          
ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส ตวัอยำ่ง ร้อยละ 27.80 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ ร้อยละ 29.95 จบกำรศึกษำมธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 
ร้อยละ 7.94 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 24.86 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 6.35 จบกำรศึกษำสูงกว่ำ    
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 3.10 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

 

 

 

 

วนัอาทิตย์ท่ี 14 ตลุาคม พ.ศ. 2561 
 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.ณพงศ์  นพเกตุ 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถอื 086-371-0735 
 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
mailto:nida_poll@nida.ac.th
mailto:nidapoll.nida@hotmail.co.th%20%20จำน
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ตวัอยำ่ง ร้อยละ 11.36 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 14.77 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 
20.57 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 14.85 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.17 ประกอบอำชีพรับจำ้งทั่วไป/    
ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 17.16 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 2.78 เป็นนักเรียน/นักศึกษำ  ร้อยละ 0.16 เป็นองคก์รอิสระท่ีไม่
แสวงหำก ำไร และร้อยละ 3.18 ไม่ระบุอำชีพ  

ตวัอย่ำง ร้อยละ 13.26 ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 27.08 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 24.46 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน   
10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 12.95 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 4.53 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 
8.74 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมำกกวำ่ มำกกวำ่  40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 8.98 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กบักกต. ที่เล่ือนก าหนดการเลือก ส.ว. เร็วขึน้ ด้วยเหตุผลเพ่ือให้ทนักบัการเลือกตั้ง 24 กมุภาพนัธ์ 2562 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการที ่กกต. เล่ือนก าหนดการเลือก ส.ว. เร็วขึน้  
ด้วยเหตุผลเพ่ือให้ทนักบัการเลือกตั้ง 24 กมุภาพนัธ์ 2562   

ร้อยละ 

เห็นด้วย เพรำะ อยำกเห็นบำ้นเมืองมีกำรเปล่ียนแปลงไปในทิศทำงท่ีดีข้ึน และมีควำมพร้อมก่อนท่ีจะมีกำรเลือกตั้ง 87.29 
ไม่เห็นด้วย เพรำะ เร็วเกินไป อำจจะท ำใหก้ระบวนกำรสรรหำ ไม่รอบคอบ ไม่เท่ียงตรง  

ไดบุ้คคลท่ีไม่มีประสิทธิภำพ และอำจมีกำรลอ็กตวับุคคล ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่  
ใหเ้ป็นไปตำมแผนเดิม เพื่อผูส้มคัรจะไดมี้เวลำเตรียมตวั  

11.36 

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 1.35 
รวม 100.00 

 

2. ท่านอยากได้ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ทีม่ลีกัษณะแบบใดมากทีสุ่ด (เลือกตอบเพยีง 1 ข้อ)                                                      
ลกัษณะของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ทีอ่ยากได้มากทีสุ่ด ร้อยละ 

มีควำมซ่ือสตัยสุ์จริต เป็นท่ียอมรับของประชำชน 42.81 
มีควำมเป็นกลำงไม่ฝักใฝ่พรรคกำรเมืองใด 23.83 
มีควำมเช่ียวชำญ มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนในดำ้นกฎหมำยและดำ้นอ่ืน ๆ เพ่ือประโยชน์แก่ประเทศชำติ 11.68 
ไม่เห็นแก่ลำภยศ เงินทองหรือผลประโยชน์อนัมิชอบ 9.69 
เป็นผูมี้อุดมกำรณ์ ปฏิบติัหนำ้ท่ีอยำ่งสมศกัด์ิศรี 4.92 
สำมำรถสอบสวนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 3.33 
ใชค้วำมรู้ควำมสำมำรถในกำรท ำหนำ้ท่ี ส.ว. อยำ่งเตม็ท่ี 3.18 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 0.56 

รวม 100.00 
 

3. ท่านมคีวามเช่ือมัน่ต่อ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ทีม่าจากการสรรหา ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ว่าจะสามารถท าหน้าทีไ่ด้มปีระสิทธิภาพ 
มากน้อยเพยีงใด   

ระดบัความเช่ือมัน่ต่อ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ทีม่าจากการสรรหา ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560  
ว่าจะสามารถท าหน้าทีไ่ด้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

ร้อยละ 

มีควำมเช่ือมัน่มำก   16.28 
ค่อนขำ้งมีควำมเช่ือมัน่  29.95 
ไม่ค่อยมีควำมเช่ือมัน่  36.46 
ไม่มีควำมเช่ือมัน่เลย  14.93 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 2.38 

รวม 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค 
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  111 8.82 
ปริมณฑลและภำคกลำง 334 26.53 
ภำคเหนือ 231 18.34 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 403 32.01 
ภำคใต ้ 180 14.30 

รวม 1,259 100.00 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 683 54.25 
หญิง 575 45.67 
เพศทำงเลือก 1 0.08 

รวม 1,259 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 87 6.91 
26 – 35 ปี  193 15.33 
36 – 45  ปี 284 22.56 
46 – 59  ปี 424 33.68 
60 ปีข้ึนไป 259 20.57 
ไม่ระบุ 12 0.95 

รวม 1,259 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,173 93.17 
อิสลำม 38 3.02 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 17 1.35 
ไม่ระบุ 31 2.46 

รวม 1,259 100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 264 20.97 
สมรส 926 73.55 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
  

35 2.78 
ไม่ระบุ 34 2.70 

รวม 1,259 100.00 
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ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 350 27.80 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 377 29.95 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 100 7.94 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 313 24.86 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 80 6.35 
ไม่ระบุ 39 3.10 

รวม 1,259 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 143 11.36 
พนกังำนเอกชน 186 14.77 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 259 20.57 
เกษตรกร/ประมง 187 14.85 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 191 15.17 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 216 17.16 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 35 2.78 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 2 0.16 
ไม่ระบุ 40 3.18 

รวม 1,259 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 167 13.26 
ไม่เกิน 10,000 341 27.08 
10,001 – 20,000 308 24.46 
20,001 – 30,000 163 12.95 
30,001 –  40,000 57 4.53 
40,001 ข้ึนไป 110 8.74 
ไม่ระบุ 113 8.98 

รวม 1,259 100.00 
 
  

 


