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อภิปรายไมไววางใจ...ประชาชนเชื่อใครมากกวากัน 

วตัถุประสงคของการสํารวจ    
 เพื่อทราบความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีตอการอภิปรายไมไววางใจนายสรุิยะ 
จึงรุงเรืองกิจ รฐัมนตรวีาการกระทรวงคมนาคม ในกรณีทจุริตการจัดซื้อเครื่องตรวจจบัวัตถรุะเบิดทีส่นามบินสุวรรณภูม ิ
ในประเด็นตอไปนี ้

1. ความคิดเห็นตอการทําหนาทีข่องพรรคฝายคาน 
2. ความเชื่อถือในขอมูลหลักฐานที่ฝายคานนาํมาอภิปราย 
3. ความเชื่อถือในคําพูดและหลักฐานที่นายสุริยะ จึงรุงเรอืงกิจและฝายรัฐบาลนํามาใชตอบโตขอกลาวหา 
4. ความเหมาะสมในการดํารงตําแหนงรัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคมตอไปของนายสุรยิะ จึงรุงเรืองกิจ 
5. ความคิดเห็นตอประเด็นเรื่องนักการเมืองของพรรคไทยรกัไทยไดรับผลประโยชนจากการจัดซ้ือเครื่องตรวจ

จับวัตถรุะเบดิที่สนามบินสุวรรณภูม ิ
6. ความไววางใจใหรัฐบาลพรรคไทยรกัไทยบริหารประเทศตอไป 
7. สิ่งท่ีไมพอใจมากที่สุดในการอภิปรายไมไววางใจครั้งนี ้
8. รัฐมนตรใีนรัฐบาลชุดปจจุบนัที่มีภาพลักษณแยท่ีสุดในเรือ่งความซื่อสัตยสุจรติ 

ระเบียบวธิีการสํารวจ 
                การสุมตวัอยาง 
  การสํารวจใชวิธีสุมตวัอยางประชากรอายตุั้งแต 18 ปข้ึนไป ท่ีอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
จํานวน 1,314 คน เปนชายรอยละ 55.7  หญิงรอยละ 44.3 
  กลุมตวัอยางรอยละ 20.7 มีอายุระหวาง  18 - 25 ป      รอยละ 27.9 มีอายุระหวาง 26 – 35 ป   รอยละ 24.4 
มีอายุระหวาง 36 – 45 ป   และรอยละ 27.0 มีอายุ 46 ปข้ึนไป    
  กลุมตวัอยางมกีารศึกษาระดบัประถมศกึษารอยละ 12.3  ระดับมัธยมศกึษา/ปวช. รอยละ 20.5    
ระดับ ปวส./อนุปรญิญา รอยละ 9.1   ระดับปรญิญาตรี รอยละ 49.9   และสูงกวาปรญิญาตรี รอยละ 8.1 
  กลุมตวัอยางประกอบอาชีพรบัราชการ รอยละ 11.8   พนกังานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 4.6   พนักงาน/ลกูจาง
บริษัทเอกชน รอยละ 25.1   คาขาย/ธรุกจิสวนตวั รอยละ 19.9   รับจางทั่วไป รอยละ 11.4   พอบาน/แมบาน/เกษยีณอายุ 
รอยละ 7.9   นิสิต/นักศึกษา รอยละ 12.9  อาชีพอิสระ รอยละ 5.0 และอื่นๆ รอยละ 1.4 
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  ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตวัอยางใชความคลาดเคลื่อน ± 3 % ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% 

วธิีเก็บรวบรวมขอมลู 
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถาม และสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได  
ในเรื่อง  “อภปิรายไมไววางใจ...ประชาชนเชื่อใครมากกวากัน” 

              ระยะเวลาในการเกบ็ขอมลู   :    28 มิถุนายน 2548 
              วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :   29 มิถุนายน 2548   
              โดย  ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   โทร. 0-2350-3500 ตอ 1776      

http://research.bu.ac.th/poll/poll_list.php 
 
 

สรุปผลการสํารวจ 
1.  เมื่อถามถึงการทําหนาที่ของพรรคฝายคานในการอภิปรายไมไววางใจนายสรุิยะ จึงรุงเรืองกจิ รฐัมนตรวีาการ

กระทรวงคมนาคม ประชาชนรอยละ 54.7  เห็นวาฝายคานทําหนาที่ไดคอนขางดี รอยละ 27.2 เห็นวาทําหนาที่ไดดีมาก 
ขณะทีร่อยละ 15.4 เห็นวาฝายคานยังทําหนาที่ไดไมคอยด ีและรอยละ 2.7 เห็นวาทําหนาที่ไดไมดีเลย 

2. สําหรับขอมูลหลักฐานทีฝ่ายคานนาํมาอภิปรายไมไววางใจนั้น รอยละ 74.9 เห็นวาขอมลูมนํ้ีาหนักนาเชือ่ถือ 
ขณะทีร่อยละ 25.1 เห็นวาไมนาเชื่อถือ 

3. สวนคําพดูและขอมลูหลกัฐานที่นายสรุิยะ จึงรุงเรอืงกิจและฝายรฐับาลนํามาตอบโตขอกลาวหานั้น  
รอยละ  58.9 เห็นวาไมสามารถหักลางขอกลาวหาของฝายคานได ขณะที่รอยละ 41.1 เห็นวาสามารถหักลางขอกลาวหา
ได 

4. หลังฟงการอภิปรายแลวประชาชนรอยละ 68.2 เห็นวานายสรุิยะ จึงรุงเรืองกจิ ไมสมควรดํารงตําแหนง
รัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคมตอไป มีเพียงรอยละ 31.8 ที่เห็นวาสมควรดํารงตําแหนงตอไป 

5. ท้ังนี้ประชาชนรอยละ 61.4  เชื่อวามีนักการเมืองของพรรคไทยรักไทยไดรับผลประโยชนจากการจัดซ้ือ
เครือ่งตรวจจบัวตัถุระเบิดของสนามบนิสวุรรณภูมิจริง  มีเพียงรอยละ 8.6 ที่ไมเชื่อเชนนั้น และรอยละ 30.0ไมแนใจ 

    เมื่อเปรยีบเทียบกับผลการสํารวจเม่ือวนัท่ี 14-15 พฤษภาคม ท่ีผานมาพบวาหลังฟงการอภิปรายแลวประชาชน
เชื่อวามีนกัการเมืองพรรคไทยรกัไทยไดรบัผลประโยชนจากการจัดซือ้เครื่องตรวจจบัวัตถรุะเบิดเพิ่มขึ้นกวาการสํารวจ
ครั้งกอน รอยละ 4.9 
 6. อยางไรก็ตามเมื่อถามถึงความไววางใจท่ีมีตอรัฐบาลพรรคไทยรักไทยทั้งคณะ ประชาชนรอยละ 55.0 ยังคง
ไววางใจใหรัฐบาลพรรคไทยรกัไทยบริหารประเทศตอไป โดยเห็นวาควรมีการปรบัคณะรัฐมนตรีเอารัฐมนตรีท่ีมี
ปญหาเรือ่งการทุจรติออกไป ขณะทีร่อยละ 45.0 ไมไววางใจ 
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7. สิ่งที่ประชาชนไมพอใจมากที่สุดในการอภิปรายไมไววางใจครั้งนี้ไดแก การทีว่ิปรัฐบาลมีมตลิวงหนาวา 

นายสรุิยะ จึงรุงเรืองกจิไมมีความผดิตั้งแตกอนเปดการอภิปราย (รอยละ 39.0) รองลงมาไดแก ความเยิ่นเยอไมตรง
ประเด็นในการอภิปรายของนายสุรยิะ จึงรุงเรืองกจิ (รอยละ 15.4)    การยกมือประทวงโดยไมจําเปนและพฤติกรรม 
ตีรวนของ ส.ส.ฝายรัฐบาล (รอยละ 9.1)    การพูดพาดพงิถึงบุคคลอื่นโดยไมเกี่ยวกบัเรื่องท่ีอภิปราย 
ของนายชูวิทย กมลวิศิษฎ และพฤตกิรรมตีรวนของ ส.ส.ฝายคาน (รอยละ 9.0)   พรรคฝายคานทาํการบานมาไมดีพอ 
(รอยละ 7.3)   ส.ส.ในสภาฯไมสนใจฟงการอภิปรายเทาที่ควร (รอยละ 7.0)   และประธานสภาฯวางตัวไมเปนกลาง 
(รอยละ 6.2)   ขณะทีร่อยละ 7.0 เห็นวาในการอภิปรายครั้งนี้ไมมีส่ิงใดไมนาพอใจ 

8. สําหรับรัฐมนตรใีนรัฐบาลชดุปจจบุันที่มีภาพลกัษณแยท่ีสุดในเรือ่งความซ่ือสัตยสจุรติ ไดแก นายสรุิยะ 
 จึงรุงเรอืงกิจ รมว.คมนาคม (รอยละ 40.0)  รองลงมาไดแก พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี (รอยละ 10.8)     
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ทองเที่ยวและกีฬา (รอยละ 6.7)   นายอดิศยั โพธารามกิ รมว.ศกึษาธิการ (รอยละ 6.1) 
คุณหญิงสุดารตัน เกยุราพันธุ รมว.เกษตร (รอยละ 5.6)   นายเนวิน ชิดชอบ รมช.เกษตร (รอยละ 4.6)   และ 
นายวัฒนา เมอืงสุข รมว.อุตสาหกรรม (รอยละ 4.5) ตามลําดับ 
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ตารางแสดงการประมวลผลขอมูล 

 
          ตารางที่ 1:  ขอมลูประชากรศาสตร 

 จํานวน รอยละ 
เพศ :   
            ชาย 732 55.7 
            หญิง 582 44.3 
อายุ :   
            18 – 25 ป  272 20.7 
            26 – 35 ป 366 27.9 
            36 – 45 ป 321 24.4 
            46ปข้ึนไป 355 27.0 
การศกึษา   
            ประถมศึกษา 162 12.3 
            มัธยมศึกษา/ปวช. 270 20.5 
            ปวส./อนุปรญิญา 120 9.1 
            ปรญิญาตร ี 656 49.9 
            สูงกวาปรญิญาตร ี 106 8.1 
 อาชีพ :   
            ขาราชการ 155 11.8 
            พนักงานรัฐวิสาหกิจ 60 4.6 
            พนักงาน/ลกูจางบรษิัทเอกชน 330 25.1 
            คาขาย/ธรุกิจสวนตวั 261 19.9 
            รับจางท่ัวไป 150 11.4 
            พอบาน/แมบาน/เกษยีณอาย ุ 103 7.9 
            นิสิต/นักศึกษา 170 12.9 
            อาชีพอิสระ 66 5.0 
            อ่ืนๆ 19 1.4 
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  ตารางที่ 2: การอภิปรายไมไววางใจครั้งนี้พรรคฝายคานทําหนาที่ไดดีเพียงใด 

  จํานวน รอยละ 
ดีมาก 357 27.2 
คอนขางดี 719 54.7 
ไมคอยดี 202 15.4 
ไมดีเลย 36 2.7 

 
  ตารางที่ 3: ขอมูลหลักฐานที่ฝายคานนํามาอภิปรายไมไววางใจนายสุริยะ จึงรุงเรืองกิจนาเชื่อถือหรือไม 

 จํานวน รอยละ 
นาเชื่อถือ 984 74.9 
ไมนาเชื่อถือ 330 25.1 

 
  ตารางที่ 4: คําพูดและขอมูลหลักฐานที่นายสุริยะ จึงรุงเรืองกิจและฝายรัฐบาลนํามาตอบโตสามารถหักลางขอกลาวหา 
       ไดหรือไม 

  จํานวน รอยละ 
ได 540 41.1 
ไมได 774 58.9 

   
  ตารางที่ 5: นายสุริยะ จึงรุงเรืองกิจ สมควรดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมตอไปหรือไม 

 จํานวน รอยละ 
สมควร 419 31.8 
ไมสมควร 895 68.2 

 
  ตารางที่ 6: ทานคิดวานกัการเมืองของพรรคไทยรกัไทยไดรบัผลประโยชนจากการจดัซื้อเครือ่งตรวจจบั 
        วัตถรุะเบิดท่ีสนามบินสวุรรณภูมิหรอืไม 

 สํารวจเมื่อวันท่ี 14-15 พฤษภาคม 2548 สํารวจเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548 
 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
มี 741 56.5 807 61.4 
ไมมี 76 5.8 113 8.6 
ไมแนใจ 495 37.7 394 30.0 
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  ตารางที่ 7: ความไววางใจใหรัฐบาลพรรคไทยรักไทยบริหารประเทศตอไป 

 จํานวน รอยละ 
ไววางใจ 723 55.0 
ไมไววางใจ 591 45.0 

 
  ตารางที่ 8: ส่ิงที่ไมพอใจมากที่สุดในการอภิปรายไมไววางใจครั้งนี้คือเรื่องใด  

 จํานวน รอยละ 
วิปรัฐบาลมีมติลวงหนาวานายสุริยะ จึงรุงเรืองกิจ ไมมี
ความผิดตั้งแตกอนเปดการอภิปราย 

513 39.0 

ความเยิ่นเยอไมตรงประเด็นในการอภิปรายของนายสุริยะ  
จึงรุงเรืองกิจ 

201 15.4 

การยกมือประทวงโดยไมจําเปนและพฤติกรรมตีรวนของ 
ส.ส.ฝายรัฐบาล 

120 9.1 

การพูดพาดพิงไปถึงบุคคลอื่นโดยไมเกี่ยวกับเรื่องที่อภิปราย
ของนายชูวิทย กมลวิศิษฎ และพฤติกรรมตีรวนของ ส.ส.ฝาย
คาน 

118 9.0 

พรรคฝายคานทําการบานมาไมดีพอ 96 7.3 
ส.ส.ไมสนใจฟงการอภิปรายเทาที่ควร 92 7.0 
ประธานฯ วางตัวไมเปนกลาง 82 6.2 
ไมมีส่ิงใดไมนาพอใจ 92 7.0 

 
  ตารางที่ 9: รัฐมนตรีในรัฐบาลชุดปจจุบันท่ีมีภาพลักษณแยท่ีสุดในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต (เฉพาะ 7 อันดับแรก) 

 จํานวน รอยละ 
นายสุริยะ จึงรุงเรืองกิจ รมว.คมนาคม 526 40.0 
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 142 10.8 
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ทองเท่ียวและการกีฬา 88 6.7 
นายอดิศัย โพธารามิก รมว.ศึกษาธิการ 80 6.1 
คุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธุ รมว.เกษตร 74 5.6 
นายเนวิน ชิดชอบ รมช.เกษตร 61 4.6 
นายวัฒนา เมืองสุข รมว.อุตสาหกรรม 59 4.5 


