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“ประชาชนเข้าใจประเด็นหาร 100 หรือหาร 500 หรือไม่” 
 
เรียน  บรรณาธกิารบริหาร/บรรณาธิการข่าว/หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “ประชาชนเข้าใจ
ประเด็นหาร 100 หรือหาร 500 หรือไม่” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 11-13 กรกฎำคม 2565 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีขึ้นไป กระจำยทุกภูมิภำค 
ระดับกำรศึกษำ อำชีพ และรำยได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,312 หน่วยตัวอย่ำง เก่ียวกับควำมเข้ำใจต่อร่ำงกฎหมำยกำรเลือกตั้ง ส.ส.  
ในประเด็นสูตรค ำนวณ ส.ส. บญัชีรำยช่ือ หำร 100 หรือหำร 500  กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอย่ำงโดยใชค้วำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูล
ตัวอย่ำงหลัก (Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” สุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีแบบง่ำย  (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์                
ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ ร้อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมเขำ้ใจของประชำชนต่อร่ำงกฎหมำยกำรเลือกตั้ง ส.ส. ในประเด็นสูตรค ำนวณ ส.ส. บัญชีรำยช่ือ      
หำร 100 หรือหำร 500 พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 62.35 ระบุว่ำ ไม่เขำ้ใจเลย รองลงมำ ร้อยละ 21.11 ระบุว่ำ ไม่ค่อยเขำ้ใจ ร้อยละ 11.74 ระบุว่ำ 
ค่อนขำ้งเขำ้ใจ และร้อยละ 4.80 ระบุว่ำ เขำ้ใจมำก   

เม่ือถำมประชำชนท่ี เข้าใจมากและค่อนข้างเข้าใจ (จ ำนวน 217 หน่วยตัวอย่ำง) เก่ียวกับควำมคิดเห็นต่อมติท่ีประชุมรัฐสภำ 
ในกำรใชสู้ตรค ำนวณ ส.ส. บญัชีรำยช่ือ หำร 500 พบว่ำ ตวัอยำ่ง ร้อยละ 36.41 ระบุว่ำ ไม่เห็นดว้ยเลย รองลงมำ ร้อยละ 30.41 ระบุว่ำ ค่อนขำ้ง
เห็นดว้ย และร้อยละ 16.59 ระบุว่ำ เห็นดว้ยมำก และไม่ค่อยเห็นดว้ย ในสัดส่วนท่ีเท่ำกนั  

ดำ้นเหตุผลส ำคญัท่ีท ำให้ท่ีประชุมรัฐสภำลงมติ ในกำรใช้สูตรค ำนวณ ส.ส. บญัชีรำยช่ือ หำร 500 พบว่ำ ตวัอย่ำงท่ีเข้าใจมากและ
ค่อนข้างเข้าใจ (จ ำนวน 217 หน่วยตวัอยำ่ง)  ร้อยละ 28.11 ระบุว่ำ ตอ้งกำรให้ทุกคะแนนท่ีประชำชนไปใชสิ้ทธิมีควำมหมำย รองลงมำ ร้อยละ 
23.96 ระบุว่ำ พรรคร่วมรัฐบำลปัจจุบนัตอ้งกำรคงอยูต่่อไปหลงักำรเลือกตั้งคร้ังหนำ้ ร้อยละ 20.28 ระบุว่ำ ตอ้งกำรให้โอกำสพรรคเลก็ไดมี้ ส.ส. 
ในสภำ ร้อยละ 17.97 ระบุว่ำ ต้องกำรป้องกันไม่ให้มีพรรคกำรเมืองใดชนะกำรเลือกตั้ งแบบแลนด์สไลด์ และร้อยละ 9.68 ระบุว่ำ  
เป็นกำรแลกเปล่ียนกบักำรโหวตสนบัสนุนนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในกำรอภิปำยไม่ไวว้ำงใจท่ีก ำลงัจะเกิดขึ้น    

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรมี ส.ส. แบบแบ่งเขต และ ส.ส. แบบบญัชีรำยช่ือ พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 58.39 
ระบุว่ำ ควรมีทั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต และ ส.ส. แบบบญัชีรำยช่ือ รองลงมำ ร้อยละ 33.38 ระบุว่ำ ควรมีแต่ ส.ส. แบบแบ่งเขต และร้อยละ 8.23 
ระบุว่ำ ควรมีแต่ ส.ส. แบบบญัชีรำยช่ือ  

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทั่วไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 8.61 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 26.30 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑล 
และภำคกลำง ร้อยละ 17.99 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 33.53 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.57 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้
ตวัอยำ่ง ร้อยละ 48.09 เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.91 เป็นเพศหญิง  

ตัวอย่ำง ร้อยละ 13.26 มีอำยุ  18-25 ปี  ร้อยละ 17.76 มีอำยุ 26-35 ปี  ร้อยละ 19.28 มีอำยุ 36-45 ปี  ร้อยละ 26.53 มีอำยุ 46-59 ปี  
และร้อยละ 23.17 มีอำย ุ60 ปีขึ้นไป ตวัอยำ่ง ร้อยละ 95.81 นบัถือศำสนำพทุธ ร้อยละ 2.67 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.99 นบัถือศำสนำคริสต ์
และอื่น ๆ และร้อยละ 0.53 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 32.24 สถำนภำพโสด ร้อยละ 64.86 สมรสแลว้ ร้อยละ 2.52 หมำ้ย หย่ำร้ำง แยกกนัอยู ่
และร้อยละ 0.38 ไมร่ะบุสถำนภำพกำรสมรส 

ตัวอย่ำง ร้อยละ 27.21 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ ำกว่ำ ร้อยละ 34.53 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 8.31                         
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 25.84 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 3.50 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 0.61 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอย่ำง ร้อยละ 8.16 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 15.78 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 20.88
ประกอบอำชีพเจ้ำของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 11.81 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 16.08 ประกอบอำชีพรับจำ้งทั่วไป/ผูใ้ช้แรงงำน      
ร้อยละ 21.34 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 5.11 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 0.84 ไม่ระบุอำชีพ  

 

วันอาทิตย์ท่ี 17 กรกฎาคม 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 ารวจความคิดเหน็ “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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ตัวอย่ำง ร้อยละ 22.79 ไม่ มีรำยได้ ร้อยละ 20.73 รำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่ เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 26.91 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน  
10,001-20,000 บำท ร้อยละ 9.83 รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บำท ร้อยละ 3.89 รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บำท ร้อยละ 5.10 รำยได้
เฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 10.75 ไม่ระบุรำยได ้
 
1. ท่านมีความเข้าใจแค่ไหนต่อร่างกฎหมายการเลือกตั้ง ส.ส. ในประเด็นสูตรค านวณ ส.ส. บัญชีรายช่ือ หาร 100 หรือหาร 500 

ความเข้าใจของประชาชนต่อร่างกฎหมายการเลือกตั้ง ส.ส.  
ในประเด็นสูตรค านวณ ส.ส. บัญชีรายช่ือ หาร 100 หรือหาร 500 

ร้อยละ 

ไม่เขำ้ใจเลย 62.35 
ไม่ค่อยเขำ้ใจ 21.11 
ค่อนขำ้งเขำ้ใจ 11.74 
เขำ้ใจมำก 4.80 

รวม 100.00 
 

2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กบัมติท่ีประชุมรัฐสภา ในการใช้สูตรค านวณ ส.ส. บัญชีรายช่ือ หาร 500  
ความคิดเห็นของประชาชนต่อมติท่ีประชุมรัฐสภา ในการใช้สูตรค านวณ ส.ส. บัญชีรายช่ือ หาร 500 ร้อยละ 

ไม่เห็นดว้ยเลย 36.41 
ค่อนขำ้งเห็นดว้ย 30.41 
เห็นดว้ยมำก 16.59 
ไม่ค่อยเห็นดว้ย 16.59 

รวม 100.00 
หมายเหตุ: เฉพำะตวัอยำ่งท่ีเขำ้ใจมำกและค่อนขำ้งเขำ้ใจ จ ำนวน 217 หน่วยตวัอยำ่ง 
 

3. ท่านเช่ือว่าอะไรคือเหตุผลท่ีส าคัญท่ีสุด ท่ีท าให้ท่ีประชุมรัฐสภาลงมติ ในการใช้สูตรค านวณ ส.ส. บัญชีรายช่ือ หาร 500  
เหตุผลส าคัญท่ีท าให้ทีป่ระชุมรัฐสภาลงมติ ในการใช้สูตรค านวณ ส.ส. บัญชีรายช่ือ หาร 500 ร้อยละ 

ตอ้งกำรให้ทุกคะแนนท่ีประชำชนไปใชสิ้ทธิมีควำมหมำย 28.11 
พรรคร่วมรัฐบำลปัจจบุนัตอ้งกำรคงอยูต่่อไปหลงักำรเลือกตั้งคร้ังหนำ้ 23.96 
ตอ้งกำรให้โอกำสพรรคเลก็ไดมี้ ส.ส. ในสภำ 20.28 
ตอ้งกำรป้องกนัไม่ให้มีพรรคกำรเมืองใดชนะกำรเลือกตั้งแบบแลนดส์ไลด ์ 17.97 
เป็นกำรแลกเปล่ียนกบักำรโหวตสนบัสนุนนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในกำรอภิปำยไม่ไวว้ำงใจ 

ท่ีก ำลงัจะเกิดขึ้น 
9.68 

รวม 100.00 
หมายเหตุ: เฉพำะตวัอยำ่งท่ีเขำ้ใจมำกและค่อนขำ้งเขำ้ใจ จ ำนวน 217 หน่วยตวัอยำ่ง 
 

4. ท่านมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการมี ส.ส. แบบแบ่งเขต และ ส.ส. แบบบัญชีรายช่ือ 
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการมี ส.ส. แบบแบ่งเขต และ ส.ส. แบบบญัชีรายช่ือ ร้อยละ 

ควรมีทั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต และ ส.ส. แบบบญัชีรำยช่ือ 58.39 
ควรมีแต่ ส.ส. แบบแบ่งเขต 33.38 
ควรมีแต่ ส.ส. แบบบญัชีรำยช่ือ 8.23 

รวม 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 
 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 113 8.61 
ปริมณฑลและภำคกลำง 345 26.30 
ภำคเหนือ 236 17.99 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 440 33.53 
ภำคใต ้ 178 13.57 

รวม 1,312 100.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 631 48.09 
หญิง 681 51.91 

รวม 1,312 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18-25 ปี 174 13.26 
26-35 ปี 233 17.76 
36-45 ปี 253 19.28 
46-59 ปี 348 26.53 
60 ปีขึ้นไป 304 23.17 

รวม 1,312 100.00 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,257 95.81 
อิสลำม 35 2.67 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 13 0.99 
ไม่ระบ ุ 7 0.53 

รวม 1,312 100.00 
 
ตารางที่ 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 423 32.24 
สมรส 851 64.86 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 33 2.52 
ไม่ระบ ุ 5 0.38 

รวม 1,312 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 
 

ตารางที่ 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 357 27.21 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 453 34.53 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 109 8.31 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 339 25.84 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 46 3.50 
ไม่ระบ ุ 8 0.61 

รวม 1,312 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 107 8.16 
พนกังำนเอกชน 207 15.78 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 274 20.88 
เกษตรกร/ประมง 155 11.81 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 211 16.08 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 280 21.34 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 67 5.11 
ไม่ระบ ุ 11 0.84 

รวม 1,312 100.00 
 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 299 22.79 
ไม่เกิน 10,000 บำท 272 20.73 
10,001-20,000 บำท 353 26.91 
20,001-30,000 บำท 129 9.83 
30,001-40,000 บำท 51 3.89 
40,001 บำทขึ้นไป 67 5.10 
ไม่ระบ ุ 141 10.75 

รวม 1,312 100.00 
 


