
 

 

 

 

 

 

 

“จะมี ส.ว. ต่อไปดีไหม?” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

 ศูนยส์ํารวจความคิดเห็น “นิดา้โพล” สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) เปิดเผยผลสํารวจของประชาชน เร่ือง “จะมี ส.ว. ต่อไป     

ดีไหม?” ทาํการสํารวจระหว่างวนัท่ี 8 – 10 กันยายน 2563 จากประชาชนท่ีมีอายุ 18 ปีข้ึนไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ            

ทั่วประเทศ รวมทั้ งส้ิน จาํนวน 1,317 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 เพื่อยกเลิกอาํนาจ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)                       

การสาํรวจอาศยัการสุ่มตวัอยา่งโดยใชค้วามน่าจะเป็นจากบญัชีรายช่ือฐานขอ้มูลตวัอย่างหลกั (Master Sample) ของ “นิดา้โพล” สุ่มตวัอย่างดว้ยวิธี

แบบง่าย (Simple Random Sampling) เกบ็ขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศพัทโ์ดยกาํหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 97.0 

จากการสํารวจเม่ือถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการแกไ้ขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 เพื่อยกเลิกอาํนาจ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)                

ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี พบว่า ร้อยละ 61.27 ระบุว่า เห็นดว้ยมาก ร้อยละ 16.48 ระบุว่า ค่อนขา้งเห็นดว้ย ร้อยละ 8.96 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นดว้ย 

ร้อยละ 13.21 ระบุว่า ไม่เห็นดว้ยเลย และร้อยละ 0.08 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ    

ดา้นความคิดเห็นของผูท่ี้ตอบเห็นด้วยมากและค่อนขา้งเห็นด้วยต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพียงแค่มาตรา 272 เพื่อยกเลิกอาํนาจ ส.ว.                

ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี และหลงัจากนั้นให้มีการยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ พบว่า ร้อยละ 69.27 ระบุว่า เห็นดว้ยมาก ร้อยละ 15.90              

ระบุว่า ค่อนขา้งเห็นดว้ย ร้อยละ 6.24 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นดว้ย ร้อยละ 7.22 ระบุว่า ไม่เห็นดว้ยเลย และร้อยละ 1.37 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

สําหรับส่ิงท่ี ส.ว. ควรดาํเนินการเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบัน (2560) พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.75 ระบุว่า ควรสนับสนุน               

การแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา รองลงมา ร้อยละ 30.37 ระบุว่า ควรสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ งฉบับ ด้วยการตั้ งสมาชิกสภา                       

ร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ร้อยละ 10.70 ระบุว่า ไม่ควรสนบัสนุนการแกไ้ขรัฐธรรมนูญทุกรูปแบบ และร้อยละ 4.18 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ               

ท้ายท่ีสุดเม่ือถามถึงความจําเป็นต้องมี ส.ว. ในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาของประเทศไทย พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 38.27             

ระบุว่า จําเป็นตอ้งมี ส.ว. เพราะ เพื่อเป็นการถ่วงดุลทางการเมือง ควบคุม/ตรวจสอบการทาํงานของ ส.ส. กลัน่กรองกฎหมายสาํคญั ๆ ต่าง ๆ และ          

การได้มาของ ส.ว. ต้องเป็นการเลือกตั้ งจากประชาชนเพื่อเข้ามาเป็น ส.ว. เท่านั้ น ขณะท่ี ร้อยละ 31.66 ระบุว่า ไม่จําเป็นต้องมี ส.ว. เพราะ                         

ไม่มีผลงานท่ีเด่นชดั ไม่มีบทบาทการทาํงานท่ีชดัเจน ส้ินเปลืองงบประมาณแผ่นดิน และมี ส.ส. กเ็พียงพอกบัประชาชนแลว้จึงไม่จาํเป็นตอ้งมี ส.ว.

และร้อยละ 30.07 ระบุว่า มีหรือไม่มี ส.ว. กไ็ด ้เพราะ ประชาชนยงัไม่เห็นการทาํหนา้ท่ีและผลงานของ ส.ว. ท่ีชดัเจน 

เม่ือพิจารณาลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง พบว่า ตวัอย่างร้อยละ 9.11 มีภูมิลาํเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.82 มีภูมิลาํเนาอยูป่ริมณฑล     

และภาคกลาง ร้อยละ 18.22 มีภูมิลาํเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.41 มีภูมิลาํเนาอยู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.44 มีภูมิลาํเนาอยู่

ภาคใต ้ตวัอยา่งร้อยละ 48.97 เป็นเพศชาย และร้อยละ 51.03 เป็นเพศหญิง  

ตวัอย่างร้อยละ 6.99 มีอาย ุ18 – 25 ปี ร้อยละ 15.94 มีอายุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 23.61 มีอายุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 33.03 มีอายุ 46 – 59 ปี     

และร้อยละ 20.43 มีอาย ุ60 ปีข้ึนไป ตวัอยา่งร้อยละ 93.39 นบัถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 4.10 นบัถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.99 นบัถือศาสนาคริสต์ 

และอื่น ๆ  และร้อยละ 1.52 ไม่ระบุศาสนา ตวัอยา่งร้อยละ 26.05 สถานภาพโสด ร้อยละ 68.41 สมรสแลว้ ร้อยละ 4.25 หมา้ย หยา่ร้าง แยกกนัอยู่ 

และร้อยละ 1.29 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส  

ตัวอย่างร้อยละ 27.18 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า ร้อยละ 32.80 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 8.36                 

จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 24.98 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 5.16 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

และร้อยละ 1.52 ไม่ระบุการศึกษา ตวัอย่างร้อยละ 10.78 ประกอบอาชีพขา้ราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 14.20 ประกอบอาชีพ

พนกังานเอกชน ร้อยละ 22.93 ประกอบอาชีพเจา้ของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 15.04 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.19 ประกอบอาชีพ

รับจา้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงาน ร้อยละ 17.39 เป็นพ่อบา้น/แม่บา้น/เกษียณอาย/ุว่างงาน ร้อยละ 2.51 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา และร้อยละ 1.96 ไม่ระบุอาชีพ  

 

วันอาทิตย์ท่ี 13 กันยายน พ.ศ. 2563 

 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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ตัวอย่างร้อยละ 16.17 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 25.21 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 25.21 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน         

10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 11.24 มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 5.16 มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดือน 30,001 –  40,000 บาท                           

ร้อยละ 6.61 มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทข้ึนไป และร้อยละ 10.40 ไม่ระบุรายได ้

 

1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า ควรมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 เพ่ือยกเลิกอํานาจ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี 

ความคดิเห็นของประชาชนต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 เพ่ือยกเลิกอํานาจ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)  

ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี 

ร้อยละ 

เห็นดว้ยมาก 61.27 

ค่อนขา้งเห็นดว้ย 16.48 

ไม่ค่อยเห็นดว้ย 8.96 

ไม่เห็นดว้ยเลย 13.21 

เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.08 

รวม 100.00 

 

2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า ควรมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพียงแค่มาตรา 272 เพ่ือยกเลิกอํานาจ ส.ว. ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี และหลังจากน้ัน              

ให้มีการยบุสภาเพ่ือเลือกต้ังใหม่ (เฉพาะผู้ทีต่อบเห็นด้วยมากและค่อนข้างเห็นด้วย (n = 1,025))  

ความคดิเห็นต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพียงแค่มาตรา 272 เพ่ือยกเลิกอํานาจ ส.ว. ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี  

และหลังจากน้ันให้มีการยบุสภาเพ่ือเลือกต้ังใหม่ 
ร้อยละ 

เห็นดว้ยมาก 69.27 

ค่อนขา้งเห็นดว้ย 15.90 

ไม่ค่อยเห็นดว้ย 6.24 

ไม่เห็นดว้ยเลย 7.22 

เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 1.37 

รวม 100.00 

 

3. ท่านคดิว่า ส.ว. ควรดําเนินการอย่างไรกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (2560) 

ส่ิงที่ ส.ว. ควรดําเนินการเก่ียวกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (2560) ร้อยละ 

ควรสนบัสนุนการแกไ้ขรัฐธรรมนูญรายมาตรา 54.75 

ควรสนบัสนุนการแกไ้ขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ดว้ยการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) 30.37 

ไม่ควรสนบัสนุนการแกไ้ขรัฐธรรมนูญทุกรูปแบบ 10.70 

เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 4.18 

รวม 100.00 

 

4. ท่านคดิว่าระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาของประเทศไทย จําเป็นต้องมี ส.ว. หรือไม่ 

ความจําเป็นต้องมี ส.ว. ในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาของประเทศไทย ร้อยละ 

จําเป็นตอ้งมี ส.ว. เพราะ เพื่อเป็นการถ่วงดุลทางการเมือง ควบคุม/ตรวจสอบการทาํงานของ ส.ส. กลัน่กรองกฎหมายสาํคญั ๆ ต่าง ๆ 

และการไดม้าของ ส.ว. ตอ้งเป็นการเลือกตั้งจากประชาชนเพื่อเขา้มาเป็น ส.ว. เท่านั้น 

38.27 

ไม่จําเป็นตอ้งมี ส.ว. เพราะ ไม่มีผลงานท่ีเด่นชดั ไม่มีบทบาทการทาํงานท่ีชดัเจน ส้ินเปลืองงบประมาณแผ่นดิน และมี ส.ส.     

กเ็พียงพอกบัประชาชนแลว้จึงไม่จาํเป็นตอ้งมี ส.ว. 

31.66 

มีหรือไม่มี ส.ว. กไ็ด ้เพราะ ประชาชนยงัไม่เห็นการทาํหนา้ท่ีและผลงานของ ส.ว. ท่ีชดัเจน 30.07 

รวม 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 
 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามภูมิภาค       

ภูมิภาค จํานวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 120 9.11 

ปริมณฑลและภาคกลาง 340 25.82 

ภาคเหนือ 240 18.22 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 440 33.41 

ภาคใต ้ 177 13.44 

รวม 1,317 100.00 

 

ตารางที่ 2 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน ร้อยละ 

ชาย 645 48.97 

หญิง 672 51.03 

รวม 1,317 100.00 

 

ตารางที่ 3 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน ร้อยละ 

18 – 25 ปี 92 6.99 

26 – 35 ปี 210 15.94 

36 – 45 ปี 311 23.61 

46 – 59 ปี 435 33.03 

60 ปี ข้ึนไป 269 20.43 

รวม 1,317 100.00 

 

ตารางที่ 4 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามศาสนา 

ศาสนา จํานวน ร้อยละ 

พุทธ 1,230 93.39 

อิสลาม 54 4.10 

คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศาสนาใด ๆ 13 0.99 

ไม่ระบุ 20 1.52 

รวม 1,317 100.00 

 

ตารางที่ 5 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จํานวน ร้อยละ 

โสด 343 26.05 

สมรส 901 68.41 

หมา้ย หยา่ร้าง แยกกนัอยู ่ 56 4.25 

ไม่ระบุ 17 1.29 

รวม 1,317 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที่ 6 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า 358 27.18 

มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า 432 32.80 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 110 8.36 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 329 24.98 

สูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 68 5.16 

ไม่ระบุ 20 1.52 

รวม 1,317 100.00 

 

ตารางที่ 7 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จํานวน ร้อยละ 

ขา้ราชการ/ลูกจา้ง/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 142 10.78 

พนกังานเอกชน 187 14.20 

เจา้ของธุรกิจ/อาชีพอิสระ 302 22.93 

เกษตรกร/ประมง 198 15.04 

รับจา้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงาน 200 15.19 

พ่อบา้น/แม่บา้น/เกษียณอาย/ุว่างงาน 229 17.39 

นกัเรียน/นกัศึกษา 33 2.51 

พนกังานองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหากาํไร – – 

ไม่ระบุ 26 1.96 

รวม 1,317 100.00 

 

ตารางที ่8 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน จํานวน ร้อยละ 

ไม่มีรายได ้ 213 16.17 

ไม่เกิน 10,000 บาท 332 25.21 

10,001 – 20,000 บาท 332 25.21 

20,001 – 30,000 บาท 148 11.24 

30,001 – 40,000 บาท 68 5.16 

40,001 บาทข้ึนไป 87 6.61 

ไม่ระบุ 137 10.40 

รวม 1,317 100.00 
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