
 
ไววางใจ...ไมไววางใจ ใหประชาชนตัดสิน 

 
วตัถุประสงคของการสํารวจ 

             การสํารวจครั้งนี้  เพือ่ตองการทราบความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เกีย่วกับการอภิปราย 
รัฐมนตรรีายบุคคลเม่ือวนัท่ี 19 – 21 พฤษภาคม 2547 ในหัวขอไววางใจ....ไมไววางใจใหประชาชนตัดสิน ซ่ึงมีประเด็น 
คําถามดังนี ้

- ควรหรือไมควรที่จะมีการอภปิรายยอนหลังตําแหนงเดิมของรัฐมนตรีทีถู่กอภิปราย   
- รัฐมนตรผีูถูกอภิปรายควรตอบขออภิปรายในเรื่องตาง ๆ เองหรือใหผูเกี่ยวของชี้แจงแทน  
- ความเชื่อเกีย่วกับการฮั้วหรือสมยอมกันระหวางฝายรัฐบาลกับฝายคานในขอคําถามการอภิปราย  
- ความคิดเห็นเกี่ยวกับการไววางใจ ไมไววางใจ 8 รัฐมนตรี  และความคิดเห็นเกี่ยวกบัภาพรวม 
      บรรยากาศการอภิปรายทีผ่านมา 

 
ระเบียบวธิกีารสํารวจ 
            การสุมตวัอยาง 
                         การสํารวจ ใชวิธีสุมตวัอยางประชากรท่ีมอีายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูในเขตปกครองของ 
                 กรงุเทพมหานคร ใชวธิีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling)  กลาวคือ  

ข้ันแรก     แบงเขตปกครองกรุงเทพมหานครเปน เขตชั้นใน ช้ันกลาง และชั้นนอก หลังจากนัน้สุมเขต      
                 ปกครองในแตละชัน้ ไดเขตตาง ๆ จํานวน 30 เขต ดังนี ้
 ดุสิต  ปอมปราบฯ  สัมพันธวงศ  พญาไท  ปทุมวัน สาทร  บางรัก  ราชเทว ี คลองเตย   

พระโขนง  ลาดพราว  วังทองหลาง  วัฒนา  สวนหลวง  จตุจักร บางซื่อ  ดินแดง  บางเขน  
บางกะป  บึงกุม  ภาษีเจรญิ  สะพานสูง  ธนบุร ี บางกอกนอย  บางแค  บางนา มีนบรุ ี

 ราษฎรบูรณะ  ทุงคร ุ ทวีวัฒนา 
 ข้ันที่สอง   จากแตละเขตที่สุมได  สุมถนน  ซอย และที่อยูอาศัย 
                        ข้ันท่ีสาม   สุมประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณ  ไดตัวอยางท้ังสิ้นจํานวน 1,153 คน 
    ความคลาดเคลือ่น  (Margin  of  Error) 
               ในการประมาณการขนาดตัวอยางใชความคลาดเคลื่อน  +5%  ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95%  
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วธิีเก็บรวบรวมขอมูล 
   การเก็บขอมลูใชแบบสอบถาม และสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายท่ีสุมได ในเรือ่ง  

                  “ ไววางใจ... ไมไววางใจ ใหประชาชนตัดสนิ ” 
ระยะเวลาในการเก็บขอมลู  :   22 พฤษภาคม  2547 
วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :  23  พฤษภาคม  2547 
โดย  ศูนยวจิัยกรุงเทพโพลล  มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
โทร. 0-2350-3500 ตอ 1776   http://research.bu.ac.th 

 
ผลการสํารวจ 

 
1. การเก็บรวบรวมขอมูลใชวธิกีารสํารวจภาคสนาม จากประชากรในกรงุเทพมหานคร ที่มีอายุตั้งแต 18 ปข้ึนไป   

จํานวน  1,153  คน  รอยละ 48.7  เปนชาย  และรอยละ 51.3   เปนหญิง  
กลุมตวัอยางรอยละ 25.7  มีอายุระหวาง 18-25 ป  รอยละ 29.2  มีอายุระหวาง 26-35 ป    

      รอยละ 27.4  มีอายุระหวาง 36-45 ป  และรอยละ 17.7  มีอายุ 45 ปข้ึนไป  
  ระดับการศึกษาของกลุมตวัอยางรอยละ 8.0  ระดับประถมศึกษา รอยละ 18.8 ระดับมธัยมศกึษา  

รอยละ 10.3 ระดับปวช. รอยละ 17.0 ระดับปวส./อนุปริญญา  รอยละ 38.8  ระดับปริญญาตรี  และรอยละ 7.1 
      สูงกวาปรญิญาตรี     

 อาชีพของกลุมตัวอยางรอยละ 22.9 พนักงานบรษัิทเอกชน  รอยละ 16.7  นักศึกษา รอยละ 12.7   
 คาขาย  รอยละ 10.2 รับจางท่ัวไป  รอยละ 9.7  เจาของกจิการ  รอยละ 9.4  พนังงานรฐัวิสาหกิจ รอยละ 8.7   
 รับราชการ  และรอยละ 7.5  พอบาน/แมบาน   
2. เม่ือถามวา  ควรใหมีการอภิปรายยอนหลังตาํแหนงเดิมกอนที่จะมาดํารงตําแหนงในปจจุบันของรัฐมนตรีทีถู่ก

อภิปรายไดดวยหรือไม  กลุมตัวอยางรอยละ 50.7 ระบวุาควร   รอยละ 36.5 ระบวุาไมควร  และรอยละ 12.7  
ระบุวาไมมีความเห็น 

3. สําหรับการอภปิรายรัฐมนตรเีปนรายบุคคล คิดวารัฐมนตรผีูถกูอภิปรายควรตอบขออภิปรายนัน้ ๆ เอง  
       หรือสามารถใหผูที่เกี่ยวของลุกขึ้นชีแ้จงแทนได  กลุมตัวอยางรอยละ 57.8 ระบวุาควรตอบเอง  รอยละ 31.1  
 ระบวุาใหผูเกีย่วของตอบได  และรอยละ 11.0 ระบวุาไมมีความเห็น 
4. ตามที่มีขาวจากสื่อวามีการฮ้ัวหรือสมยอมกันระหวางฝายรฐับาลกับฝายคานในบางประเด็นคําถามที่จะอภิปรายนั้น  

ทานเชื่อหรือไม  กลุมตวัอยางรอยละ 37.4 ระบวุาเชือ่  รอยละ 34.9 ระบวุาไมเชื่อ  และรอยละ 27.8 ระบุวาไมม ี
ความเห็น 
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5.   เม่ือถามวา จากการอภิปรายรฐัมนตรรีายบุคคลทีผ่านมา ใหความไววางใจรัฐมนตรรีายบุคคลดังตอไปนี้หรือไม 
 กลุมตวัอยางสวนใหญใหความเห็นวาไมไววางใจมากกวาไววางใจ เรยีงตามลําดับดังนี ้
  •   นายวันมูหะมัดนอร มะทา รองนายกรัฐมนตร ี(ไมไววางใจรอยละ 59.8  และไววางใจรอยละ 20.1) 

•   นายวัฒนา  เมืองสุข   รมว.พาณิชย  (ไมไววางใจรอยละ 52.2  และไววางใจรอยละ 24.1) 
•   นายสุริยะ  จึงรุงเรืองกิจ   รมว.คมนาคม  (ไมไววางใจรอยละ 48.4  และไววางใจรอยละ 23.4) 
•   พล.อ.ชวลติ  ยงใจยุทธ   รองนายกรัฐมนตรี  (ไมไววางใจรอยละ 44.0  และไววางใจรอยละ 28.4) 
•   ร.อ.สุชาติ  เชาววิศษิฐ   รองนายกรัฐมนตรี  (ไมไววางใจรอยละ 42.1  และไววางใจรอยละ 19.1) 
•   น.พ.สุรพงษ  สืบวงศลี   รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไมไววางใจรอยละ 38.2)  
                                                และไววางใจรอยละ 35.7 ) 

         •   นายอดิศัย  โพธารามิก   รมว.ศกึษาธิการ (ไมไววางใจรอยละ 37.1  และไววางใจรอยละ 20.7) 
         •   นายสมคิด จาตุศรพีทิักษ    รมว.คลัง  (ไมไววางใจรอยละ 35.2  และไววางใจรอยละ 29.6) 
6.  สําหรับคําถามวา โดยภาพรวมพอใจในบรรยากาศของการอภิปรายครั้งนี้เพยีงใด  กลุมตัวอยางรอยละ 4.4 .พอใจ  
     อยางมาก  รอยละ 30.6 ระบุวาพอใจ รอยละ 33.0 ระบุวาเฉย ๆ  รอยละ 18.1 ระบุวาไมพอใจ  รอยละ 5.2 ระบุวา 
     ไมพอใจอยางมาก  และรอยละ 8.6 ระบุวาไมมีความเห็น 
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ตารางแสดงการประมวลผลขอมลู 
 

              ตารางที่ 1:  ขอมลูประชากรศาสตร 
 จํานวน รอยละ 

เพศ :   
            ชาย 561 48.7 
            หญิง 592 51.3 
อายุ :   
            18 – 25 ป 296 25.7 
            26 – 35 ป 337 29.2 
            36 – 45 ป 316 27.4 
            45 ปข้ึนไป 204 17.7 
 การศกึษา:   
            ประถมศึกษา   92 8.0 
            มัธยมศึกษา 217 18.8 
            ปวช.       119 10.3 
            ปวส./อนุปรญิญา 196 17.0 
            ปรญิญาตร ี 447 38.8 
            สูงกวาปรญิญาตร ี 82 7.1 
 อาชีพ :   
            พนักงานบรษิัทเอกชน 264 22.9 
            นักศึกษา 192 16.7 
            คาขาย 147 12.7 
            รับจางท่ัวไป 118 10.2 
            เจาของกิจการ 112 9.7 
            รัฐวิสาหกิจ 108 9.4 
            รับราชการ        100 8.7 
            พอบาน/แมบาน 86 7.5 
            อ่ืน ๆ         26 2.3 
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ตารางที่ 2:  ควรใหมกีารอภิปรายยอนหลังตําแหนงเดิมกอนทีจ่ะมาดํารงตําแหนงในปจจุบนัของรัฐมนตร ี
     ท่ีถูกอภิปรายไดดวยหรอืไม 

 จํานวน รอยละ 
ควร 585 50.7 
ไมควร   421 36.5 
ไมมีความเห็น 147 12.7 

 
ตารางที่ 3: เมื่ออภิปรายรัฐมนตรีเปนรายบคุคล  ทานคดิวารัฐมนตรีผูถูกอภิปรายควรตอบขออภิปราย 

     นั้น ๆ เอง หรอืสามารถใหผูท่ีเกี่ยวของลกุขึ้นชีแ้จงแทนได 
 จํานวน รอยละ 

ควรตอบเอง   667 57.8 
ใหผูเกีย่วของตอบได  359 31.1 
ไมมีความเห็น 127 11.0 

 
ตารางที่ 4:  ตามที่มีขาวจากสื่อวา มกีารฮ้ัวหรอืสมยอมกนัระหวางฝายรัฐบาลกับฝายคานในบางประเด็น 
                   คําถามที่จะอภิปรายนั้น ทานเชื่อหรอืไม 

 จํานวน รอยละ 
เชื่อ 431 37.4 
ไมเชื่อ  402 34.9 
ไมมีความเห็น 320 27.8 

 
ตารางที่ 5:  จากการอภิปรายรัฐมนตรรีายบุคคลท่ีผานมา  ทานใหความไววางใจรัฐมนตรรีายบุคคล 
                   ดังตอไปนี้หรอืไม 

รายชื่อ ไววางใจ ไมไววางใจ ไมมีความเห็น 
 นายวนัมูหะมดันอร มะทา  รองนายกรัฐมนตร ี 20.1 59.8 20.0 
 นายวฒันา เมืองสุข             รมว.พาณิชย 24.1 52.2 23.7 
 นายสุรยิะ จึงรุงเรืองกจิ      รมว.คมนาคม 23.4 48.4 28.2 
 พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ        รองนายกรัฐมนตร ี 28.4 44.0 27.6 
 ร.อ.สุชาติ เชาววิศษิฐ          รองนายกรัฐมนตร ี 19.1 42.1 38.9 
 น.พ.สุรพงษ สืบวงศลี        รมว.เทคโนโลยีสาร  
                                            สนเทศและการสื่อสาร      

35.7 38.2 26.1 

 นายอดิศยั โพธารามกิ         รมว.ศึกษาธิการ 20.7 37.1 42.2 
 นายสมคิด จาตุศรีพิทกัษ    รมว.คลัง 29.6 35.2 35.2 
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ตารางที่ 6:  โดยภาพรวมทานพอใจในบรรยากาศของการอภิปรายครั้งนี้ เพียงใด 
 จํานวน รอยละ 

พอใจอยางมาก  51 4.4 
พอใจ 353 30.6 
เฉย ๆ 381 33.0 
ไมพอใจ  209 18.1 
ไมพอใจอยางมาก           60 5.2 
ไมมีความเห็น 99 8.6 

 
 

  
  
 

 
  
       
  
  
  
  
  
  
  
  
 


