
 
 
 

 
ผลสํารวจเรื่อง    ความเห็นประชาชนตอการทํางานของ ส.ส. ในปจจุบัน 

 
 

 ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)  เปดเผยผลสํารวจเรื่อง  ความเห็นประชาชนตอการทํางานของ 
ส.ส.ในปจจุบัน  เนื่องในโอกาสที่จะมีการเปดประชุมสภา สมัยสามัญทั่วไปป 2553  ในวันที่  21 มกราคม ที่จะถึงนี้   
โดยสํารวจความเห็นจากประชาชนผูสนใจติดตามขาวสารการเมืองในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 1,277  คน ผลการ
สํารวจพบวา  ประชาชนสวนใหญ ไมพอใจผลการทํางานของ ส.ส. ในรอบป 2552 ท่ีผานมา  ท้ังยังเชื่อวาการปรับขึ้น
เงินเดือนของ ส.ส. จะไมสามารถแกปญหาสภาลมได สวนเรื่องท่ีตองการให ส.ส.ปรับปรุงแกไขในสมัยประชุมสภาที่
จะถึงนี้ ไดแก เร่ืองการพูดจาและแสดงความเห็นโดยคํานึงถึงแตประโยชนสวนตัวและพวกพอง การพูดหยาบคายทาตี
ทาตอย พูดเยิ่นเยอ วกวน ไมตรงประเด็น  การขาดประชุม  และการนั่งหลับในที่ประชุม ตามลําดับ  ขณะเดียวกันก็
ตองการใหสื่อและหนวยงานที่เก่ียวของนําเสนอขอมูลการทํางานของ ส.ส. ใหประชาชนไดรับทราบใหมากขึ้น 
โดยเฉพาะขอมูลเก่ียวกับความคืบหนาในการใหบริการชวยเหลือประชาชนตามขอรองทุกข  ขอมูลการตรวจสอบ
ทรัพยสินของ ส.ส.  สถิติการเขารวมประชุมสภา  การทําหนาท่ีในคณะกรรมาธิการชุดตางๆ   และสถิติการไปประชุม
หรือดูงานตางประเทศ   ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 
 

1. ความพึงพอใจของประชาชน  ตอการทํางานของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) ในป 2552 ท่ีผานมา            
 ไมพอใจ      รอยละ 53.7   
  พอใจ       รอยละ 22.5  
  ไมมีความเห็น/ ไมทราบขอมูลการทํางานของ ส.ส. รอยละ 23.8  
  
 

2. สิ่งท่ีประชาชนตองการให  ส.ส. ปรับปรงุแกไขมากที่สุด  ในการประชุมสภา ในสมยัประชุมท่ีกําลังจะถึงนี ้  
    (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  
  การพูดจาและแสดงความเห็นโดยคาํนงึถึงแตประโยชนสวนตัวและพวกพอง รอยละ 70.4 
  การพูดหยาบคาย  ทาตีทาตอย      รอยละ 56.0 
  การขาดประชมุ        รอยละ 48.1 
  การพูดจาเยิ่นเยอ  วกวน  ไมตรงประเด็น     รอยละ 46.2 
  การนั่งหลับในที่ประชุม       รอยละ 29.3 
  ดีอยูแลวไมตองปรับปรุง       รอยละ 2.1 
  อ่ืนๆ (เชน  การประทวงบอยเกินจําเปน  การพูดเพื่อมุงจะเอาชนะอยางเดยีว) รอยละ 6..2 
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3. ความเห็นตอประเด็นการปรับขึ้นเงินเดอืน ส.ส.วาจะชวยแกปญหาสภาลม ในการประชุมสภา ท่ีจะถึงนี้ไดหรือไม 
   
  เชื่อวาแกได  รอยละ 7.8 
 
  เชื่อวาแกไมได  รอยละ 92.2    
            กลุมท่ีเชื่อวา “แกไมได”  ใหขอเสนอแนะ ดังนี ้
   - ควรแกท่ีจิตสาํนึกรับผดิชองของ ส.ส. ทุกคน รอยละ 69.3  
   - ควรใชวิธีหักเงินเดือน ส.ส. ท่ีไมเขาประชมุ  รอยละ 12.9 
   - ควรแกท่ีฝายรัฐบาลที่ไมมีเสถียรภาพ  รอยละ 6.7 
   -ไมตองแกเพราะเปนแคเกมการเมือง  รอยละ 3.3 
 
 

4. การนําผลการทํางานของ  ส.ส.  มาประกอบการตัดสนิใจลงคะแนนในการเลือกตั้งครั้งตอไป  พบวา  
  จะนํามาประกอบการตัดสินใจลงคะแนน รอยละ 93.1  

จะไมนํามาประกอบการตดัสินใจลงคะแนน รอยละ 6.9    
          เนื่องจาก  - จะดูที่นโยบายของพรรคมากกวาตัวบุคคล  
        - จะดูจากพฤติกรรมการทุจริตคอรรัปชันเปนหลัก  
                           - ไมมีขอมูลผลการทํางานของ ส.ส.ที่ครบถวนเพยีงพอที่จะนํามาใชประกอบการตัดสินใจ ฯลฯ 

 
 

5. ความเพียงพอของขอมูลเก่ียวกับการทํางานของ ส.ส. ท่ีไดรับในปจจุบัน   
  ไดรับขอมูลเพียงพอแลว  รอยละ 44.8 
 

ยังไดรับขอมูลไมเพียงพอ  รอยละ 55.2    
          โดยขอมูลท่ีตองการใหสื่อและหนวยงานที่เก่ียวของนําเสนอเพิ่มเติม คือ 
 -  ความคืบหนาในการทํางานชวยเหลือประชาชนตามขอรองทุกข  
                                - การตรวจสอบทรัพยสินของ ส.ส. รวมท้ังธุรกิจท่ีเก่ียวของ  
 - ขอมูลสถิติเก่ียวของกับการเขารวมประชุมสภา เชน  จํานวนครั้งท่ีเขาประชุม  การขาด  ลา  มาสาย  
 - การทําหนาท่ีในคณะกรรมาธิการชุดตางๆ  
 - การเดินทางไปประชุมหรือดูงานในตางประเทศ  เปนตน   
        โดยนําเสนอขอมูลผานชองทางตางๆ  เพื่อใหประชาชนไดรับทราบ  เชน ทางสื่อ โทรทัศน  วิทยุ  หนังสือพิมพ

อินเทอรเน็ต และแผนปายประกาศในพื้นท่ีท่ี ส.ส. แตละคนสังกัดอยู  เปนตน 
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6. ส.ส. ในปจจุบนัท่ีประชาชนเห็นวาทําหนาท่ีในฐานะ ส.ส. ไดเปนอยางดี  สมควรที่ ส.ส. ทุกคนควรยึดถือเปน
แบบอยาง 5 อันดับแรก ไดแก (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 

 
นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ  รอยละ 36.0 

   นายชวน หลีกภัย   รอยละ 15.8    
   ร.ต.อ.เฉลิม  อยูบํารุง  รอยละ 9.7 
   นายกรณ จาตกิวณิช   รอยละ 6.5 
   นายจตพุร พรหมพันธุ   รอยละ 5.0 
 
 

  
รายละเอียดในการสํารวจ 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพ ดวยวธีิการสุมตัวอยางแบบ
หลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุมเขตในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 37 เขต จาก 50 เขต ทั้งเขต
ช้ันใน ช้ันกลาง และชั้นนอก ไดแก คลองเตย คลองสาน คลองสามวา คันนายาว จตจุักร จอมทอง ดินแดง ดุสิต 
ตล่ิงชัน ทวีวฒันา ทุงครุ ธนบุรี บางกอกนอย บางกอกใหญ บางกะป บางขุนเทียน บางเขน บางซื่อ บางนา บาง
บอน บางพลัด บางรัก ปทมุวัน ประเวศ พญาไท พระโขนง มีนบุรี ยานนาวา ราชเทวี ลาดกระบงั ลาดพราว วงั
ทองหลาง วัฒนา สวนหลวง สะพานสูง หนองแขม และหวยขวาง จากนั้นจึงสุมถนน และประชากรเปาหมายที่
สนใจติดตามขาวสารการเมือง โดยใชวิธีเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบพบตัว  ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 
1,277 คน เปนชายรอยละ 50.6 และหญิงรอยละ 49.4 

 
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 

 วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน 

ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และขอคําถามปลายเปด จากนั้นคณะนักวิจัยไดนํา
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  16 – 17 มกราคม 2553 
 
วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :  20 มกราคม 2553 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 646 50.6 
            หญิง 631 49.4 

รวม 1,277 100.0 
อายุ   
            18 ป – 25 ป 328 25.7 
            26 ป – 35 ป 347 27.2 
            36 ป – 45 ป 302 23.6 
            46 ปขึ้นไป 300 23.5 

รวม 1,277 100.0 
การศึกษา   
             ต่ํากวาปริญญาตรี 514 40.2 
             ปริญญาตรี 647 50.7 
             สูงกวาปริญญาตรี 116 9.1 

รวม 1,277 100.0 
อาชีพ   
            ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 122 9.6 
             พนักงาน / ลูกจางบรษิัทเอกชน 425 33.3 
             คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตวั 354 27.7 
             รับจางทั่วไป 122 9.6 
             พอบาน / แมบาน / เกษียณอาย ุ 55 4.3 
             อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ วางงาน  นกัศึกษา 199 15.5 

รวม 1,277 100.0 
 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 

 


