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“สภาล่ม” 
 

เรียน  บรรณาธกิารบริหาร/บรรณาธิการข่าว/หัวหน้าข่าว 
 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “สภาล่ม”               
ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 8-10 กุมภำพนัธ์ 2565 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีขึ้นไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ อำชีพ และรำยไดท้ัว่ประเทศ  
รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่ำง เก่ียวกับเหตุกำรณ์ “สภำล่ม” ในช่วงต้นเดือนกุมภำพันธ์ท่ีผ่ำนมำ กำรส ำรวจอำศัยกำรสุ่มตัวอย่ำง 
โดยใชค้วำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” สุ่มตวัอย่ำงดว้ยวิธีแบบง่ำย (Simple Random 
Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท์ โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ ร้อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อบุคคล/กลุ่ม ท่ีควรรับผิดชอบต่อเหตุกำรณ์ “สภำล่ม” ในช่วงต้นเดือน
กุมภำพันธ์ท่ีผ่ำนมำ พบว่ำ ตัวอย่ำง ร้อยละ 43.44 ระบุว่ำ ส.ส. ฝ่ำยรัฐบำล รองลงมำ ร้อยละ 42.37 ระบุว่ำ รัฐบำล ร้อยละ 37.94 ระบุว่ำ  
ส.ส. ฝ่ำยค้ำน ร้อยละ 32.60 ระบุว่ำ นำยกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชำ ร้อยละ 14.66 ระบุว่ำ ประธำนสภำผูแ้ทนรำษฎร นำยชวน  
หลีกภยั ร้อยละ 12.60 ระบุว่ำ ประธำนวิปรัฐบำล นำยนิโรธ สุนทรเลขำ ร้อยละ 11.83 ระบุว่ำ ประธำนวิปฝ่ำยคำ้น นำยสุทิน คลงัแสง ร้อยละ 
2.29 ระบุว่ำ ไม่ควรมีใครตอ้งรับผิดชอบ และร้อยละ 7.10 ระบุว่ำ เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ      

ดำ้นควำมคิดเห็นของประชำชนต่อสำเหตุท่ีท ำให้เกิดเหตุกำรณ์ “สภำล่ม” ในช่วงตน้เดือนกุมภำพนัธ์ท่ีผ่ำนมำ พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 
49.85 ระบุว่ำ เป็นเกมกำรเมืองของกลุ่มท่ีตอ้งกำรลม้รัฐบำล รองลงมำ ร้อยละ 31.98 ระบุว่ำ มี ส.ส. จ ำนวนหน่ึง ไร้สำมญัส ำนึกในกำรท ำหนำ้ท่ี
ภำยในรัฐสภำ ร้อยละ 16.03 ระบุว่ำ วิปรัฐบำล ไม่มีประสิทธิภำพ ร้อยละ 11.91 ระบุว่ำ มี ส.ส. จ ำนวนหน่ึง ขี้ เกียจสันหลงัยำว ร้อยละ 8.17  
ระบุว่ำ รัฐบำลต้องกำรเตะถ่วงกฎหมำย ร้อยละ 4.89 ระบุว่ำ วำระกำรประชุมไม่ดึงดูดใจให้เข้ำประชุม ร้อยละ 4.35 ระบุว่ำ วิปฝ่ำยค้ำน 
ไม่มีประสิทธิภำพ ร้อยละ 2.82 ระบุว่ำ สภำล่มเป็นอุบติัเหตุ ไม่มีใครอยำกให้เกิด และร้อยละ 2.29 ระบุว่ำ ส.ส. จ ำนวนหน่ึงมีภำระหน้ำท่ีอื่น 
ท่ีส ำคญักว่ำตอ้งท ำ 

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อวิธีแกไ้ขปัญหำเหตุกำรณ์ “สภำล่ม” ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 
30.15 ระบุว่ำ ลงโทษตัดเงินเดือน สวสัดิกำร ส.ส. ท่ีขำดประชุมสภำเกินกว่ำท่ีก ำหนดโดยไม่มีเหตุจ ำเป็น  รองลงมำ ร้อยละ 22.82 ระบุว่ำ 
ลงโทษตดัสิทธิทำงกำรเมือง ส.ส. ท่ีขำดประชุมสภำเกินกว่ำท่ีก ำหนดโดยไม่มีเหตุจ ำเป็น ร้อยละ 22.29 ระบุว่ำ ลงโทษไล่ออกจำกต ำแหน่ง ส.ส. 
ในกรณีท่ีขำดประชุมสภำเกินกว่ำท่ีก ำหนดโดยไม่มีเหตุจ ำเป็น ร้อยละ 17.71 ระบุว่ำ ลงโทษปรับเงิน ส.ส. ทุกคร้ังท่ีไม่เขำ้ร่วมประชุม ร้อยละ 
16.03 ระบุว่ำ ลงโทษประจำนช่ือผูข้ำดประชุมสภำต่อสำธำรณะ ร้อยละ 14.20 ระบุว่ำ ลงโทษยุบพรรคกำรเมืองท่ีมี ส.ส. ขำดประชุมสภำ      
เกินกว่ำท่ีก ำหนด ร้อยละ 12.60 ระบุว่ำ ไม่มีวิธีใดท่ีสำมำรถแกไ้ขปัญหำได ้และร้อยละ 2.98 ระบุว่ำ เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 8.78 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.80 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑลและ
ภำคกลำง ร้อยละ 18.32 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.59 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.51 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคใต ้
ตวัอยำ่ง ร้อยละ 49.01 เป็นเพศชำย และร้อยละ 50.99 เป็นเพศหญิง  

ตวัอยำ่ง ร้อยละ 7.56 อำย ุ18-25 ปี ร้อยละ 15.50 อำย ุ26-35 ปี ร้อยละ 21.22 อำยุ 36-45 ปี ร้อยละ 33.74 อำย ุ46-59 ปี และร้อยละ 21.98 
อำยุ 60 ปีขึ้ นไป ตัวอย่ำง ร้อยละ 96.18 นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 2.75 นับถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.61 นับถือศำสนำคริสต์ และอื่น ๆ  
และร้อยละ 0.46 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่ง ร้อยละ 25.42 สถำนภำพโสด ร้อยละ 71.45 สมรสแลว้ ร้อยละ 2.60 หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู่ และร้อยละ 
0.53 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ตัวอย่ำง ร้อยละ 27.41 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ ำกว่ำ ร้อยละ 34.73 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.10                         
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 25.65 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 4.58 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 0.53 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

วันอาทิตย์ท่ี 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
 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 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 

ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 
โทรศัพท์ มือถือ 081-667-7766 

 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
mailto:nida_poll@nida.ac.th
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ตวัอยำ่ง ร้อยละ 10.00 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 14.12 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 20.00
ประกอบอำชีพเจ้ำของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 15.35 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 16.64 ประกอบอำชีพรับจำ้งทั่วไป/ผูใ้ช้แรงงำน      
ร้อยละ 19.54 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 3.82 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 0.53 ไม่ระบุอำชีพ  

ตัวอย่ำง ร้อยละ 19.92 ไม่ มีรำยได้ ร้อยละ 21.68 รำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่ เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 26.95 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน  
10,001-20,000 บำท ร้อยละ 10.61 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บำท ร้อยละ 5.11 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บำท ร้อยละ 5.50 
รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 10.23 ไม่ระบุรำยได ้

 

1. ท่านคิดว่า ใคร/กลุ่มไหน ควรรับผิดชอบจากเหตุการณ์ “สภาล่ม” ในช่วงต้นเดือนกุมภาพนัธ์ท่ีผ่านมา (เลือกตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ) 
บุคคล/กลุ่ม ที่ควรรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ “สภาล่ม” ในช่วงต้นเดือนกุมภาพนัธ์ท่ีผ่านมา ร้อยละ 

ส.ส. ฝ่ำยรัฐบำล 43.44 
รัฐบำล 42.37 
ส.ส. ฝ่ำยคำ้น 37.94 
นำยกรัฐมนตรี พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ 32.60 
ประธำนสภำผูแ้ทนรำษฎร นำยชวน หลีกภยั 14.66 
ประธำนวิปรัฐบำล นำยนิโรธ สุนทรเลขำ 12.60 
ประธำนวิปฝ่ำยคำ้น นำยสุทิน คลงัแสง 11.83 
ไม่ควรมีใครตอ้งรับผิดชอบ 2.29 
เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 7.10 

 
2. ท่านคิดว่า ท าไมถึงเกิดเหตุการณ์ “สภาล่ม” ในช่วงต้นเดือนกุมภาพนัธ์ท่ีผ่านมา (เลือกตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ)  

สาเหตุท่ีท าให้เกิดเหตุการณ์ “สภาล่ม” ในช่วงต้นเดือนกมุภาพนัธ์ที่ผ่านมา ร้อยละ 
เป็นเกมกำรเมืองของกลุ่มท่ีตอ้งกำรลม้รัฐบำล 49.85 
มี ส.ส. จ ำนวนหน่ึง ไร้สำมญัส ำนึกในกำรท ำหนำ้ท่ีภำยในรัฐสภำ 31.98 
วิปรัฐบำล ไม่มีประสิทธิภำพ 16.03 
มี ส.ส. จ ำนวนหน่ึง ขี้เกียจสันหลงัยำว 11.91 
รัฐบำลตอ้งกำรเตะถ่วงกฎหมำย 8.17 
วำระกำรประชุมไม่ดึงดูดใจให้เขำ้ประชุม 4.89 
วิปฝ่ำยคำ้น ไม่มีประสิทธิภำพ 4.35 
สภำล่มเป็นอุบติัเหตุ ไม่มีใครอยำกให้เกิด 2.82 
ส.ส. จ ำนวนหน่ึงมีภำระหนำ้ท่ีอืน่ท่ีส ำคญักว่ำตอ้งท ำ 2.29 

 
3. ท่านคิดว่า ท าอย่างไรถึงจะแก้ไขปัญหา เหตุการณ์ “สภาล่ม” ได้อย่างมีประสิทธภิาพ (เลือกตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ) 

วิธีแก้ไขปัญหาเหตกุารณ์ “สภาล่ม” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 
ลงโทษตดัเงินเดือน สวสัดิกำร ส.ส. ท่ีขำดประชุมสภำเกินกว่ำท่ีก ำหนดโดยไม่มีเหตุจ ำเป็น 30.15 
ลงโทษตดัสิทธิทำงกำรเมือง ส.ส. ท่ีขำดประชุมสภำเกินกว่ำท่ีก ำหนดโดยไม่มีเหตจุ ำเป็น 22.82 
ลงโทษไล่ออกจำกต ำแหน่ง ส.ส. ในกรณีท่ีขำดประชุมสภำเกินกว่ำท่ีก ำหนดโดยไม่มีเหตุจ ำเป็น 22.29 
ลงโทษปรับเงิน ส.ส. ทุกคร้ังท่ีไม่เขำ้ร่วมประชุม 17.71 
ลงโทษประจำนช่ือผูข้ำดประชุมสภำต่อสำธำรณะ 16.03 
ลงโทษยบุพรรคกำรเมืองท่ีมี ส.ส. ขำดประชุมสภำเกินกว่ำท่ีก ำหนด 14.20 
ไม่มีวิธีใดท่ีสำมำรถแกไ้ขปัญหำได ้ 12.60 
เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 2.98 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 115 8.78 
ปริมณฑลและภำคกลำง 338 25.80 
ภำคเหนือ 240 18.32 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 440 33.59 
ภำคใต ้ 177 13.51 

รวม 1,310 100.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 642 49.01 
หญิง 668 50.99 

รวม 1,310 100.00 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18-25 ปี 99 7.56 
26-35 ปี 203 15.50 
36-45 ปี 278 21.22 
46-59 ปี 442 33.74 
60 ปี ขึ้นไป 288 21.98 

รวม 1,310 100.00 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,260 96.18 
อิสลำม 36 2.75 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 8 0.61 
ไม่ระบ ุ 6 0.46 

รวม 1,310 100.00 
 

ตารางที่ 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 333 25.42 
สมรส 936 71.45 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 34 2.60 
ไม่ระบ ุ 7 0.53 

รวม 1,310 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 359 27.41 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 455 34.73 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 93 7.10 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 336 25.65 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 60 4.58 
ไม่ระบ ุ 7 0.53 

รวม 1,310 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 131 10.00 
พนกังำนเอกชน 185 14.12 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 262 20.00 
เกษตรกร/ประมง 201 15.35 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 218 16.64 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 256 19.54 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 50 3.82 
ไม่ระบ ุ 7 0.53 

รวม 1,310 100.00 
 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 261 19.92 
ไม่เกิน 10,000 บำท 284 21.68 
10,001-20,000 บำท 353 26.95 
20,001-30,000 บำท 139 10.61 
30,001-40,000 บำท 67 5.11 
40,001 บำทขึ้นไป 72 5.50 
ไม่ระบ ุ 134 10.23 

รวม 1,310 100.00 
 
 


