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“ผลงานสภาผู้แทนราษฎร” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร/บรรณาธิการข่าว/หัวหน้าข่าว 
 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “ผลงาน                
สภาผู้แทนราษฎร” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 14-16 ธันวำคม 2565 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีขึ้นไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดับกำรศึกษำ อำชีพ   
และรำยได ้ทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,310 หน่วยตวัอย่ำง เก่ียวกบักำรท ำงำนของสมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎรและประธำนสภำผูแ้ทนรำษฎร                 
(นำยชวน หลีกภยั) ในรอบเกือบ 4 ปีท่ีผ่ำนมำ กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตัวอย่ำงโดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนข้อมูลตัวอย่ำงหลัก    
(Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” สุ่มตวัอย่ำงดว้ยวิธีแบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท์ โดยก ำหนด 
คำ่ควำมเช่ือมัน่ ร้อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมประชำชนถึงควำมพึงพอใจต่อกำรท ำงำนของสมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎรในรอบเกือบ 4 ปีท่ีผ่ำนมำ พบว่ำ ตวัอย่ำง  
ร้อยละ 31.98 ระบุว่ำ ไม่ค่อยพอใจ เพรำะ กำรประชุมส่วนใหญ่ใชเ้วลำไปกบักำรทะเลำะกนั และ ส.ส. ท่ีเขำ้ร่วมประชุมมีจ ำนวนน้อย รองลงมำ 
ร้อยละ 30.46 ระบุว่ำ ค่อนข้างพอใจ เพรำะ มีควำมมุ่งมัน่ตั้งใจท ำงำน น ำเสนอปัญหำและควำมตอ้งกำรของประชำชนในแต่ละพ้ืนท่ีเพ่ือให้รัฐบำล
ช่วยเหลือ ร้อยละ 25.96 ระบุว่ำ ไม่พอใจเลย เพรำะ สภำล่มบ่อยคร้ัง และกำรท ำงำนยงัไม่มีประสิทธิภำพ ร้อยละ 9.77 ระบุว่ำ พอใจมาก        
เพรำะ ตั้งใจท ำงำนเพ่ือประชำชน และกำรพิจำรณำกฎหมำยส ำคญั ๆ ส ำเร็จลุล่วง และร้อยละ 1.83 ระบุว่ำ ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

 ดำ้นควำมพึงพอใจต่อกำรท ำงำนของประธำนสภำผูแ้ทนรำษฎร (นำยชวน หลีกภยั) ในรอบเกือบ 4 ปีท่ีผำ่นมำ พบว่ำ ตวัอยำ่ง ร้อยละ 41.98 
ระบุว่ำ ค่อนข้างพอใจ เพรำะ เป็นคนมีเหตุผล สุขุม รอบคอบ และมีควำมเป็นกลำงในกำรท ำหน้ำท่ี  รองลงมำ ร้อยละ 24.05 ระบุว่ำ พอใจมาก 
เพรำะ เป็นคนซ่ือสัตยสุ์จริต ตรงไปตรงมำ มีควำมยุติธรรม มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และท ำหน้ำท่ีได้ดี  ร้อยละ 20.38 ระบุว่ำ ไม่ค่อยพอใจ       
เพรำะ ไม่ค่อยมีควำมเป็นกลำง และขำดควำมเด็ดขำด ร้อยละ 11.76 ระบุว่ำ ไม่พอใจเลย เพรำะ ไม่มีควำมเป็นกลำง และไม่สำมำรถควบคุม 
ให้กำรประชุมสภำด ำเนินไปอยำ่งเรียบร้อยได ้และร้อยละ 1.83 ระบุว่ำ ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ   

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นต่อกำรประกำศยุบสภำผูแ้ทนรำษฎรของพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ พบว่ำ ตวัอยำ่ง ร้อยละ 43.13 ระบุว่ำ 
นำยกฯ ควรประกำศยบุสภำภายในเดือนธันวาคม 2565 รองลงมำ ร้อยละ 33.82 ระบุว่ำ นำยกฯ ควรอยู่จนครบวาระของสภำในวนัท่ี 23 มีนำคม 
2566 ร้อยละ 12.37 ระบุว่ำ นำยกฯ ควรประกำศยบุสภำภายในเดือนมกราคม 2566 ร้อยละ 3.74 ระบุว่ำ นำยก ฯ ควรประกำศยบุสภำภายในเดือน
กุมภาพันธ์ 2566 ร้อยละ 2.82 ระบุว่ำ นำยกฯ ควรประกำศยุบสภำ เพียงไม่กี่วันก่อนการครบวาระของสภำในวนัท่ี 23 มีนำคม 2566 และร้อยละ 
4.12 ระบุว่ำ ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

เม่ือพิจำรณำลักษณะทั่วไปของตัวอย่ำง พบว่ำ ตัวอย่ำง ร้อยละ 8.55 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 18.55 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคกลำง            
ร้อยละ 18.01 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.44 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 13.74 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคใต ้และร้อยละ 7.71    
มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออก ตวัอยำ่ง ร้อยละ 48.09 เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.91 เป็นเพศหญิง  

ตวัอย่ำง ร้อยละ 12.90 มีอำยุ 18-25 ปี ร้อยละ 17.79 มีอำยุ 26-35 ปี ร้อยละ 18.93 มีอำยุ 36-45 ปี ร้อยละ 26.64 มีอำยุ 46-59 ปี และร้อยละ 
23.74 มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่ำง ร้อยละ 95.42 นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.82 นับถือศำสนำอิสลำม และร้อยละ 0.76 นับถือศำสนำคริสต ์         
และอืน่ ๆ  

ตวัอย่ำง ร้อยละ 30.92 สถำนภำพโสด ร้อยละ 67.10 สมรส และร้อยละ 1.98 หมำ้ย หย่ำร้ำง แยกกนัอยู่ ตวัอย่ำง ร้อยละ 27.48 จบกำรศึกษำ
ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 33.97 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.25 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 27.33       
จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 3.97 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 

ตวัอย่ำง ร้อยละ 7.86 ประกอบอำชีพข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 15.35 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 22.06
ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 15.35 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 14.35 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 
19.69 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน และร้อยละ 5.34 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ  

ตัวอย่ำง ร้อยละ 21.68 ไม่มีรำยได้ และรำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ในสัดส่วนท่ีเท่ำกัน ร้อยละ 28.32 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน  
10,001-20,000 บำท ร้อยละ 9.08 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บำท ร้อยละ 4.05 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บำท ร้อยละ 3.82  
รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 11.37 ไม่ระบุรำยได ้ 

 

วันอาทิตย์ท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2565 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  

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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1. ท่านพอใจกับการท างานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในรอบเกือบ 4 ปีที่ผ่านมา แค่ไหน 

ความพงึพอใจต่อการท างานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในรอบเกือบ 4 ปีที่ผ่านมา ร้อยละ 
ไม่ค่อยพอใจ เพรำะ กำรประชุมส่วนใหญ่ใชเ้วลำไปกบักำรทะเลำะกนั และ ส.ส. ท่ีเขำ้ร่วมประชุมมีจ ำนวนนอ้ย 31.98 
ค่อนข้างพอใจ เพรำะ มีควำมมุ่งมัน่ตั้งใจท ำงำน น ำเสนอปัญหำและควำมตอ้งกำรของประชำชนในแต่ละพ้ืนท่ีเพ่ือให้รัฐบำล

ช่วยเหลือ 
30.46 

ไม่พอใจเลย เพรำะ สภำล่มบ่อยคร้ัง และกำรท ำงำนยงัไม่มีประสิทธิภำพ 25.96 
พอใจมาก เพรำะ ตั้งใจท ำงำนเพ่ือประชำชน และกำรพิจำรณำกฎหมำยส ำคญั ๆ ส ำเร็จลุล่วง 9.77 
ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 1.83 

รวม 100.00 
 
2. ท่านพอใจกับการท างานของประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายชวน หลีกภัย) ในรอบเกือบ 4 ปีที่ผ่านมา แค่ไหน 

ความพงึพอใจต่อการท างานของประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายชวน หลีกภัย) ในรอบเกือบ 4 ปีที่ผ่านมา ร้อยละ 
ค่อนข้างพอใจ เพรำะ เป็นคนมีเหตุผล สุขมุ รอบคอบ และมีควำมเป็นกลำงในกำรท ำหนำ้ท่ี 41.98 
พอใจมาก เพรำะ เป็นคนซ่ือสัตยสุ์จริต ตรงไปตรงมำ มีควำมยติุธรรม มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และท ำหนำ้ท่ีไดดี้ 24.05 
ไม่ค่อยพอใจ เพรำะ ไม่ค่อยมีควำมเป็นกลำง และขำดควำมเดด็ขำด 20.38 
ไม่พอใจเลย เพรำะ ไม่มีควำมเป็นกลำง และไม่สำมำรถควบคุมให้กำรประชุมสภำด ำเนินไปอยำ่งเรียบร้อยได ้ 11.76 
ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 1.83 

รวม 100.00 
 
3. ท่านคิดว่า นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ควรประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร หรือไม่ 

ความคิดเห็นต่อการประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ร้อยละ 
นำยกฯ ควรประกำศยบุสภำภายในเดือนธันวาคม 2565 43.13 
นำยกฯ ควรอยู่จนครบวาระของสภำในวนัท่ี 23 มีนำคม 2566 33.82 
นำยกฯ ควรประกำศยบุสภำภายในเดือนมกราคม 2566 12.37 
นำยกฯ ควรประกำศยบุสภำภายในเดือนกุมภาพนัธ์ 2566 3.74 
นำยกฯ ควรประกำศยบุสภำ เพยีงไม่กี่วันก่อนการครบวาระของสภำในวนัท่ี 23 มีนำคม 2566 2.82 
ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 4.12 

รวม 100.00 
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ลักษณะทัว่ไปของตัวอย่าง 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 112 8.55 
ภำคกลำง 243 18.55 
ภำคเหนือ 236 18.01 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 438 33.44 
ภำคใต ้ 180 13.74 
ภำคตะวนัออก 101 7.71 

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

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 630 48.09 
หญิง 680 51.91 

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

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18-25 ปี 169 12.90 
26-35 ปี 233 17.79 
36-45 ปี 248 18.93 
46-59 ปี 349 26.64 
60 ปีขึ้นไป 311 23.74 

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

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,250 95.42 
อิสลำม 50 3.82 
คริสต/์ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 10 0.76 

รวม 1,310 100.00 
 
ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 405 30.92 
สมรส 879 67.10 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 26 1.98 

รวม 1,310 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 
 

ตารางที่ 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 360 27.48 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 445 33.97 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 95 7.25 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 358 27.33 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 52 3.97 

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

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลกูจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 103 7.86 
พนกังำนเอกชน 201 15.35 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 289 22.06 
เกษตรกร/ประมง 201 15.35 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 188 14.35 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 258 19.69 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 70 5.34 

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

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 284 21.68 
ไม่เกิน 10,000 บำท 284 21.68 
10,001-20,000 บำท 371 28.32 
20,001-30,000 บำท 119 9.08 
30,001-40,000 บำท 53 4.05 
40,001 บำทขึ้นไป 50 3.82 
ไม่ระบ ุ 149 11.37 

รวม 1,310 100.00 
 

 
 


