
 

 

 

 

 

 

“ลงโทษผู้โหวตสวนมตพิรรคอย่างไรด”ี 
 

เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

 ศูนยส์ํารวจความคิดเห็น “นิดา้โพล” สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) เปิดเผยผลสํารวจของประชาชน เร่ือง “ลงโทษผู้โหวต  

สวนมติพรรคอย่างไรดี” ทาํการสาํรวจระหวา่งวนัท่ี 24 – 26 กุมภาพนัธ์ 2564 จากประชาชนท่ีมีอาย ุ18 ปีข้ึนไป กระจายทุกภูมิภาค ระดบัการศึกษา    

และอาชีพทัว่ประเทศ รวมทั้ งส้ิน จาํนวน 1,310 หน่วยตวัอย่าง เก่ียวกบัการลงโทษ ส.ส. ท่ีโหวตไม่เป็นไปตามมติพรรค (เช่น โหวตสวนทาง          

งดออกเสียง ไม่ปรากฏการลงคะแนน เป็นตน้) การสํารวจอาศยัการสุ่มตวัอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายช่ือฐานขอ้มูลตวัอย่างหลกั  

(Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย  (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท ์               

โดยกาํหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 97.0 

จากการสํารวจเม่ือถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการลงโทษ ส.ส. พรรคร่วมรัฐบาล ท่ีโหวตไม่เป็นไปตามมติพรรคร่วมรัฐบาล

พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.67 ระบุว่า ไม่ควรมีการลงโทษ เพราะ เป็นสิทธิของแต่ละบุคคลในการเเสดงความคิดเห็นท่ีเเตกต่าง ไม่จาํเป็นตอ้ง

ตามมติของพรรคเสมอไป รองลงมา ร้อยละ 45.80 ระบุวา่ ควรมีการลงโทษ เพราะ ไม่มีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีตนเอง ส.ส. มีหนา้ท่ีเป็นตวัแทน

ประชาชนตอ้งออกเสียงหรือทาํตามมติพรรค และร้อยละ 1.53 ระบุวา่ เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  

เม่ือถามถึงรูปแบบการลงโทษจากผูท่ี้ระบุวา่ควรมีการลงโทษ พบวา่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 34.34 ระบุวา่ ไม่ส่งลงสมคัร ส.ส. ในนามพรรค      

ในการเลือกตั้งคร้ังหน้า รองลงมา ร้อยละ 26.00 ระบุว่า ห้ามไม่ให้ทาํกิจกรรมทางการเมืองร่วมกบัพรรคหรือรัฐบาลอีกต่อไป ร้อยละ 17.33    

ระบุว่า ปลดออกจากทุกตาํแหน่งในพรรคและรัฐบาล ร้อยละ 16.33 ระบุว่า ไล่ออกจากพรรค ร้อยละ 4.67 ระบุว่า บีบให้ลาออกจากพรรค       

และร้อยละ 1.33 ระบุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ วา่กล่าวตกัเตือน  

ดา้นความคิดเห็นของประชาชนต่อการลงโทษ ส.ส. พรรคฝ่ายคา้น ท่ีโหวตไม่เป็นไปตามมติพรรคฝ่ายคา้น พบวา่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 

53.82 ระบุว่า ไม่ควรมีการลงโทษ เพราะ ตอ้งเคารพความคิดเห็นของแต่ละบุคคล สิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกนัสามารถมีความคิดเห็นท่ีแตกต่าง   

กันได้ รองลงมา ร้อยละ 43.82 ระบุว่า ควรมีการลงโทษ เพราะ เป็นการไม่ปฏิบัติตามมติพรรคและไม่ยุติธรรมต่อพรรคท่ีตนเองสังกัด 

เปรียบเสมือนเป็นงูเห่าของพรรค และร้อยละ 2.36 ระบุวา่ เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  

เม่ือถามถึงรูปแบบการลงโทษจากผูท่ี้ระบุวา่ควรมีการลงโทษ พบวา่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 33.45 ระบุวา่ ไม่ส่งลงสมคัร ส.ส. ในนามพรรค      

ในการเลือกตั้งคร้ังหนา้ รองลงมา ร้อยละ 27.70 ระบุวา่ ห้ามไม่ให้ทาํกิจกรรมทางการเมืองร่วมกบัพรรคอีกต่อไป ร้อยละ 17.07 ระบุวา่ ไล่ออก

จากพรรค ร้อยละ 15.85 ระบุว่า ปลดออกจากทุกตาํแหน่งในพรรค ร้อยละ 4.53 ระบุว่า บีบให้ลาออกจากพรรค และร้อยละ 1.40 ระบุว่า             

อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ วา่กล่าวตกัเตือน   

ทา้ยท่ีสุดเม่ือถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) หลงัการอภิปรายไม่ไวว้างใจ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 49.24 

ระบุว่า ควรมีการปรับ ครม. เพียงแค่บางตําแหน่ง รองลงมา ร้อยละ 33.66 ระบุว่า ควรมีการปรับ ครม. คร้ังใหญ่ ร้อยละ 11.68 ระบุว่า ไม่ควร      

มีการปรับ ครม. และร้อยละ 5.42 ระบุวา่ เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  

เม่ือพิจารณาลกัษณะทัว่ไปของตวัอยา่ง พบวา่ ตวัอยา่งร้อยละ 8.78 มีภูมิลาํเนาอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 25.80 มีภูมิลาํเนาอยูป่ริมณฑลและ

ภาคกลาง ร้อยละ 18.32 มีภูมิลาํเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.59 มีภูมิลาํเนาอยูภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.51 มีภูมิลาํเนาอยู่ภาคใต ้

ตวัอยา่งร้อยละ 49.01 เป็นเพศชาย และร้อยละ 50.99 เป็นเพศหญิง 

ตัวอย่างร้อยละ 7.63 มีอายุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 15.80 มีอายุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 21.07 มีอายุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 33.44 มีอายุ 46 – 59 ปี     

และร้อยละ 22.06 มีอาย ุ60 ปีข้ึนไป ตวัอยา่งร้อยละ 96.11 นบัถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 2.52 นบัถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.53 นบัถือศาสนาคริสต ์

และอ่ืน ๆ และร้อยละ 0.84 ไม่ระบุศาสนา ตวัอยา่งร้อยละ 24.89 สถานภาพโสด ร้อยละ 70.53 สมรสแลว้ ร้อยละ 3.51 หมา้ย หยา่ร้าง แยกกนัอยู ่

และร้อยละ 1.07 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส  

ตัวอย่างร้อยละ 27.17 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า ร้อยละ 33.59 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 5.65                         

จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 26.79 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 5.73 จบการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

และร้อยละ 1.07 ไม่ระบุการศึกษา  

 

 

วนัอาทิตย์ท่ี 28 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

 ศูนยส์าํรวจความคิดเห็น “นิดา้โพล” สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  โทรสาร 02 -727- 3595 
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ตวัอยา่งร้อยละ 10.46 ประกอบอาชีพขา้ราชการ/ลูกจา้ง/พนกังานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 15.27 ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน ร้อยละ 20.53

ประกอบอาชีพเจา้ของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 14.89 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.80 ประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงาน      

ร้อยละ 18.93 เป็นพอ่บา้น/แม่บา้น/เกษียณอาย/ุวา่งงาน ร้อยละ 3.05 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา และร้อยละ 1.07 ไม่ระบุอาชีพ  

ตัวอย่างร้อยละ 19.01 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 27.79 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 25.50 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน         

10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 10.00 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 5.11 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บาท                           

ร้อยละ 5.95 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บาท ข้ึนไป และร้อยละ 6.64 ไม่ระบุรายได ้

 

1. ท่านคดิว่าควรมกีารลงโทษ ส.ส. พรรคร่วมรัฐบาล ทีโ่หวตไม่เป็นไปตามมตพิรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่  

(เช่น โหวตสวนทาง งดออกเสียง ไม่ปรากฏการลงคะแนน เป็นต้น) 

ความคดิเห็นของประชาชนต่อการลงโทษ ส.ส. พรรคร่วมรัฐบาล ที่โหวตไม่เป็นไปตามมตพิรรคร่วมรัฐบาล ร้อยละ 

ไม่ควรมกีารลงโทษ เพราะ เป็นสิทธิของแต่ละบุคคลในการเเสดงความคิดเห็นท่ีเเตกต่าง ไม่จาํเป็นตอ้งตามมติของพรรค 

เสมอไป 

52.67 

ควรมกีารลงโทษ เพราะ ไม่มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีตนเอง ส.ส. มีหนา้ท่ีเป็นตวัแทนประชาชนตอ้งออกเสียงหรือ 

ทาํตามมติพรรค 

45.80 

รูปแบบในการลงโทษ (เฉพาะผู้ทีร่ะบุว่า ควรมีการลงโทษ = 600)  

- ไม่ส่งลงสมคัร ส.ส. ในนามพรรค ในการเลือกต้ังคร้ังหน้า 34.34 

- ห้ามไม่ให้ทาํกิจกรรมทางการเมืองร่วมกับพรรคหรือรัฐบาลอีกต่อไป 26.00 

- ปลดออกจากทุกตาํแหน่งในพรรคและในรัฐบาล 17.33 

- ไล่ออกจากพรรค 16.33 

- บีบให้ลาออกจากพรรค 4.67 

- อ่ืน ๆ ได้แก่ ว่ากล่าวตักเตือน 1.33 

เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 1.53 

รวม 100.00 

 

2. ท่านคดิว่าควรมกีารลงโทษ ส.ส. พรรคฝ่ายค้าน ทีโ่หวตไม่เป็นไปตามมตพิรรคฝ่ายค้านหรือไม่              

    (เช่น โหวตสวนทาง งดออกเสียง ไม่ปรากฏการลงคะแนน เป็นต้น) 

ความคดิเห็นของประชาชนต่อการลงโทษ ส.ส. พรรคฝ่ายค้าน ทีโ่หวตไม่เป็นไปตามมตพิรรคฝ่ายค้าน ร้อยละ 

ไม่ควรมีการลงโทษ เพราะ ตอ้งเคารพความคิดเห็นของแต่ละบุคคล สิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกนัสามารถมีความคิดเห็นท่ีแตกต่าง

กนัได ้ 

53.82 

ควรมกีารลงโทษ เพราะ เป็นการไม่ปฏิบติัตามมติพรรคและไม่ยติุธรรมต่อพรรคท่ีตนเองสังกดั เปรียบเสมือนเป็นงูเห่า 

ของพรรค 

43.82 

รูปแบบในการลงโทษ (เฉพาะผู้ทีร่ะบุว่า ควรมีการลงโทษ = 574)  

- ไม่ส่งลงสมคัร ส.ส. ในนามพรรค ในการเลือกต้ังคร้ังหน้า 33.45 

- ห้ามไม่ให้ทาํกิจกรรมทางการเมืองร่วมกับพรรคอีกต่อไป 27.70 

- ไล่ออกจากพรรค 17.07 

- ปลดออกจากทุกตาํแหน่งในพรรค 15.85 

- บีบให้ลาออกจากพรรค 4.53 

- อ่ืน ๆ ได้แก่ ว่ากล่าวตักเตือน 1.40 

เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 2.36 

รวม 100.00 

 

3. ท่านคดิว่าหลงัการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ควรมกีารปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) หรือไม่ 

ความคดิเห็นของประชาชนต่อการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) หลงัการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ร้อยละ 

ควรมีการปรับ ครม. เพียงแคบ่างตาํแหน่ง 49.24 

ควรมีการปรับ ครม. คร้ังใหญ่ 33.66 

ไม่ควรมีการปรับ ครม. 11.68 

เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 5.42 

รวม 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตัวอย่าง 
 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามภูมภิาค       

ภูมภิาค จํานวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 115 8.78 

ปริมณฑลและภาคกลาง 338 25.80 

ภาคเหนือ 240 18.32 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 440 33.59 

ภาคใต ้ 177 13.51 

รวม 1,310 100.00 

 

ตารางที่ 2 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน ร้อยละ 

ชาย 642 49.01 

หญิง 668 50.99 

รวม 1,310 100.00 

 

ตารางที่ 3 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน ร้อยละ 

18 – 25 ปี 100 7.63 

26 – 35 ปี 207 15.80 

36 – 45 ปี 276 21.07 

46 – 59 ปี 438 33.44 

60 ปี ข้ึนไป 289 22.06 

รวม 1,310 100.00 

 

ตารางที ่4 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามศาสนา 

ศาสนา จํานวน ร้อยละ 

พทุธ 1,259 96.11 

อิสลาม 33 2.52 

คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศาสนาใด ๆ 7 0.53 

ไม่ระบุ 11 0.84 

รวม 1,310 100.00 

 

ตารางที่ 5 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จํานวน ร้อยละ 

โสด 326 24.89 

สมรส 924 70.53 

หมา้ย หยา่ร้าง แยกกนัอยู ่ 46 3.51 

ไม่ระบุ 14 1.07 

รวม 1,310 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที่ 6 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา จํานวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาหรือตํ่ากวา่ 356 27.17 

มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า 440 33.59 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 74 5.65 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 351 26.79 

สูงกวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 75 5.73 

ไม่ระบุ 14 1.07 

รวม 1,310 100.00 

 

ตารางที่ 7 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จํานวน ร้อยละ 

ขา้ราชการ/ลูกจา้ง/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 137 10.46 

พนกังานเอกชน 200 15.27 

เจา้ของธุรกิจ/อาชีพอิสระ 269 20.53 

เกษตรกร/ประมง 195 14.89 

รับจา้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงาน 207 15.80 

พอ่บา้น/แม่บา้น/เกษียณอาย/ุวา่งงาน 248 18.93 

นกัเรียน/นกัศึกษา 40 3.05 

ไม่ระบุ 14 1.07 

รวม 1,310 100.00 

 

ตารางที่ 8 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จํานวน ร้อยละ 

ไม่มีรายได ้ 249 19.01 

ไม่เกิน 10,000 บาท 364 27.79 

10,001 – 20,000 บาท 334 25.50 

20,001 – 30,000 บาท 131 10.00 

30,001 – 40,000 บาท 67 5.11 

40,001 บาท ข้ึนไป 78 5.95 

ไม่ระบุ 87 6.64 

รวม 1,310 100.00 
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