
 
ประชาชนคดิอยางไรตอกรณี ส.ส.พรรคไทยรักไทยออกมาเคลื่อนไหวเพื่อขับไลนายประมวล รุจนเสรี 

วตัถุประสงคในการสํารวจ    
เพ่ือทราบขอมลูและความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานครและปริมณฑลในประเด็นตอไปนี ้
1. การใหความสนใจตดิตามขาวกรณี ส.ส.พรรคไทยออกมาเคลื่อนไหวเพื่อขับไลนายประมวล รจุนเสรี ส.ส.ระบบ

บัญชรีายช่ือออกจากพรรค 
2. การเขยีนหนังสือเรื่อง “พระราชอํานาจ” รวมถึงการออกมาวิจารณการเสนอชื่อผูวาการสํานักงานตรวจเงนิแผนดนิคน

ใหมแทนคุณหญิงจารวุรรณ เมณฑกา ของนายประมวล เปนการกระทําที่เหมาะสมหรือไม 
3. นายประมวลสมควรถูกขับออกจากพรรคไทยรักไทยหรอืไม 
4. คิดวารัฐบาลมสีวนเกีย่วของกับการปลดคณุหญิงจารวุรรณ เมณฑกา ออกจากการเปนผูวาการสํานักงานตรวจเงิน

แผนดิน แลวเสนอชื่อนายวสิุทธิ์ มนตริวัต ข้ึนดํารงตําแหนงแทนหรือไม 
5. เหตุการณดังกลาวสงผลตอคะแนนนยิมของพรรคไทยรกัไทยหรือไมอยางไร 
6. ความรูสึกที่มตีอพรรคไทยรกัไทยในปจจบัุน 

ระเบียบวธิีการสํารวจ 
 การสุมตวัอยาง 

การสํารวจใชวิธีสุมตวัอยางประชาชนอาย ุ18 ปข้ึนไปในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ทราบขาวกรณี ส.ส.พรรค
ไทยรักไทยออกมาเคลื่อนไหวเพื่อขับไลนายประมวล รุจนเสรี ส.ส.ระบบบัญชรีายชือ่ออกจากพรรค โดยการสอบถามขอมูลทาง
โทรศัพทและการลงพื้นที่เกบ็ขอมูลโดยพนักงานสัมภาษณ ไดตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 1,098  คนเปนชายรอยละ 50.6  หญิงรอยละ 
49.4  อายุ 18-25 ปรอยละ 30.1    อายุ 26-35 ปรอยละ 27.1    อายุ 36-45 ปรอยละ 23.9   และอายุ 46 ปข้ึนไปรอยละ 18.9 

กลุมตวัอยางมกีารศกึษาระดบัประถมศึกษารอยละ 12.8   มัธยมศกึษาและปวช.รอยละ 31.0   ปวส.และอนุปรญิญารอยละ 
9.1   ปรญิญาตรรีอยละ 43.5    และสูงกวาปรญิญาตรรีอยละ 3.6 

กลุมตวัอยางประกอบอาชีพรบัราชการและพนักงานรัฐวสิาหกิจรอยละ 10.8   พนักงานลูกจางบริษทัเอกชนรอยละ 24.7  
คาขายและธรุกิจสวนตวัรอยละ 23.5   รับจางท่ัวไปรอยละ 8.7    พอบาน แมบาน และเกษยีณอายรุอยละ 8.6      นิสิต นักศึกษา 
รอยละ 15.7   อาชีพอิสระรอยละ 5.1   และอื่นๆ รอยละ 2.9 
  ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตวัอยางใชความคลาดเคลื่อน ± 4% ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% 
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วธิีเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถาม และสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได  

              ระยะเวลาในการเกบ็ขอมูล   :    8-9 กันยายน 2548 
              วันท่ีเผยแพรผลการสํารวจ   :    9 กันยายน 2548   
              โดย  ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   โทร. 0-2350-3500 ตอ 1776      

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

สรุปผลการสํารวจ 
1.   เม่ือถามถงึความสนใจตดิตามขาวท่ีนายประมวล รจุนเสรี ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคไทยรกัไทย ออกมาแสดง 
ความเห็นเรื่องการเสนอชื่อผูวาการสํานักงานตรวจเงนิแผนดนิ  (สตง.) แทนคุณหญิงจารวุรรณ เมณฑกา รวมทั้งการออก
หนังสือ “พระราชอํานาจ” จนทําให ส.ส.พรรคไทยรักไทยออกมาเคลื่อนไหวเพื่อขับไลออกจากพรรค พบวามีประชาชน
ท่ีสนใจติดตามขาวดังกลาวรอยละ 67.4    และไมสนใจติดตามรอยละ 32.6 

2. กลุมตวัอยางรอยละ 50.8  เห็นวาการกระทําของนายประมวล รุจนเสรี เปนเรื่องที่เหมาะสมเพราะทําเพื่อผลประโยชน
ของประเทศชาติสวนรวมและไมไดมุงโจมตีพรรคไทยรกัไทย  ขณะทีร่อยละ 45.2  เห็นวาไมเหมาะสมเพราะในฐานะ
ท่ีเปน ส.ส.ระบบบัญชรีายช่ือของพรรคไทยรกัไทยควรแสดงความคิดเห็นผานพรรค   และรอยละ 4.0 ไมแสดง
ความเห็น 

3.   เม่ือถามวานายประมวล รจุนเสรี สมควรถูกขับออกจากพรรคไทยรกัไทยหรอืไม กลุมตัวอยางสวนใหญคอืรอยละ 55.7 
เห็นวาไมสมควร   ขณะทีร่อยละ 40.3  เห็นวาสมควร   และรอยละ 4.0 ไมแสดงความเห็น 

4. กลุมตวัอยางรอยละ 63.6 เชื่อวารัฐบาลมีสวนเกี่ยวของกบัการปลดคณุหญิงจารวุรรณ เมณฑกา ออกจาก 
ตําแหนงผูวาการสาํนกังานตรวจเงินแผนดนิ (สตง.) แลวเสนอแตงตั้งนายวิสุทธิ์ มนตรวิัต ขึ้นดํารงตําแหนงแทน 
ขณะที่อีกรอยละ 32.1  เชื่อวารัฐบาลไมไดมีสวนเกีย่วของกับเรื่องดังกลาว   และรอยละ 4.3 ระบุวาไมแนใจ 

5. กลุมตวัอยางรอยละ 55.8  เห็นวากรณีท่ีเกิดขึ้นจะสงผลใหคะแนนนิยมของพรรคไทยรกัไทยลดลง  ขณะทีร่อยละ 38.6 
เห็นวาเรื่องดังกลาวจะไมสงผลตอคะแนนนิยมของพรรคไทยรกัไทย  มีเพียงรอยละ 5.6  ที่เห็นวาคะแนนนยิมของ
พรรคไทยรกัไทยจะเพิ่มขึ้น   

6.    สําหรับความรูสกึท่ีมีตอพรรคไทยรักไทยในปจจุบนันั้น ประชาชนรอยละ 37.7 มีความรูสกึในทางที่ไมดี อาทิ รูสกึ
ผิดหวัง  ดแีตสรางภาพ  เห็นแกประโยชนสวนตวัและพวกพองมากกวาประเทศชาติ ความนาเชือ่ถือลดลง  และมี
ปญหาแตกแยกในพรรค เปนตน   ขณะทีร่อยละ 36.8  มีความรูสึกในทางที่ดี อาทิ คิดวาดีที่สุดในบรรดาตวัเลือกที่มีอยู  
ยังมีสวนดีมากกวาสวนไมดี  บริหารประเทศไดดี และชื่นชอบหัวหนาพรรค เปนตน    สวนอีกรอยละ 18.8 รูสึกวามีท้ัง
สวนท่ีดแีละไมดีพอๆ กัน   และรอยละ 6.7 ไมแสดงความเห็น 
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ตารางแสดงการประมวลผลขอมูล 
ตารางที่ 1:  ขอมูลประชากรศาสตร 

 จํานวน รอยละ 
เพศ :   
            ชาย 556 50.6 
            หญิง 542 49.4 
อายุ :   
            18 – 25 ป  330 30.1 
            26 – 35 ป 298 27.1 
            36 – 45 ป 262 23.9 
            46 ปข้ึนไป 208 18.9 
การศกึษา   
            ประถมศึกษา 140 12.8 
            มัธยมศึกษา/ปวช. 340 31.0 
            ปวส./อนุปรญิญา 100 9.1 
            ปรญิญาตรี 478 43.5 
            สูงกวาปรญิญาตร ี 40 3.6 
 อาชีพ :   
            ขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 118 10.8 
            พนักงาน/ลกูจางบรษิัทเอกชน 272 24.7 
            คาขาย/ธรุกิจสวนตวั 258 23.5 
            รับจางท่ัวไป 96 8.7 
            พอบาน/แมบาน/เกษยีณอาย ุ 94 8.6 
            นิสิต/นักศึกษา 172 15.7 
            อาชีพอิสระ 56 5.1 
            อ่ืนๆ 32 2.9 

 
   ตารางที่ 2: การใหความสนใจตดิตามขาวเรือ่ง ส.ส.พรรคไทยรกัไทยออกมาเคลือ่นไหวเพือ่ขับไล 
         นายประมวล รุจนเสรี ส.ส.ระบบบญัชรีายชือ่ออกจากพรรค 

 จํานวน รอยละ 
สนใจติดตาม 740 67.4 
ไมสนใจตดิตาม 358 32.6 
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  ตารางที่ 2: การท่ีนายประมวล รุจนเสรี ในฐานะ ส.ส.บญัชรีายชือ่ของพรรคไทยรกัไทยออกมาแสดงความเห็น 
     กรณกีารแตงตั้งโยกยายนายทหารและการเสนอชือ่ผูวาการสํานกังานตรวจเงินแผนดินคนใหม 

       แทนคณุหญิงจารวุรรณ เมณฑกา รวมทั้งออกหนังสอื “พระราชอาํนาจ” เปนการกระทําท่ีเหมาะสม   
           หรอืไม 

 จํานวน รอยละ 
เหมาะสม 558 50.8 
ไมเหมาะสม 496 45.2 
ไมแสดงความเห็น 44 4.0 

 
   ตารางที่ 3: การกระทําดังกลาวของนายประมวล รจุนเสร ีสมควรถูกขับออกจากพรรคไทยรกัไทยหรอืไม 

 จํานวน รอยละ 
สมควร 442 40.3 
ไมสมควร 612 55.7 
ไมแสดงความเห็น 44 4.0 

 
                      ตารางที่ 4: คิดวารัฐบาลมีสวนเกี่ยวของกับการปลดคุณหญิงจารวุรรณ เมณฑกา ออกจากการเปน 
  ผูวาการสํานักงานตรวจเงินแผนดนิแลวเสนอชื่อนายวสิทุธิ์ มนตรวิตั ขึ้นดํารงตาํแหนงแทนหรอืไม 

 จํานวน รอยละ 
มีสวนเกี่ยวของ 698 63.6 
ไมมีสวนเกี่ยวของ 352 32.1 
ไมแนใจ 48 4.3 

 
   ตารางที่ 5: คิดวาการที่ ส.ส.ของพรรคไทยรกัไทยออกมาเคลือ่นไหวขบัไลนายประมวล รุจนเสรี  
        สงผลตอคะแนนนิยมของพรรคไทยรกัไทยหรอืไมอยางไร 

 จํานวน รอยละ 
คะแนนนยิมเพิ่มขึ้น 62 5.6 
คะแนนนิยมลดลง 612 55.8 
ไมสงผลตอคะแนนนยิม 424 38.6 
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   ตารางที่ 5: ความรูสกึตอพรรคไทยรักไทยในปจจบุัน 
 จํานวน รอยละ 
มีความรูสกึในทางท่ีดี เชน  
         -   ทํางานบริหารประเทศไดด ี
         -   ยังมีสวนดีมากกวาสวนไมดี 
         -   ดีที่สุดในบรรดาตวัเลือกที่มีอยู 
         -   ยังเชื่อมั่นในฝมืออยู 
         -   แกปญหาเศรษฐกจิไดด ี
         -   ชวยเหลือคนจน 
         -   ผลงานยังดีอยู 
         -   ช่ืนชอบหัวหนาพรรค 

404 36.8 

มีความรูสกึในทางท่ีไมดี เชน 
         -  รูสึกผดิหวัง 
         -  ความนาเชื่อถือลดลง/แยลงเรื่อยๆ 
         -  ไมนาไววางใจ 
         -  ยึดประโยชนสวนตวัและพวกพองมากกวาประเทศชาติ 
         -  ไมนาเลื่อมใสเหมือนสมัยแรก  
         -  ดีแตสรางภาพ 
         -  มีปญหาแตกแยกภายในพรรคมากเกินไป 

414 37.7 

รูสึกวามีท้ังสวนที่ดีและไมดพีอๆ กนั 206 18.8 
ไมแสดงความเห็น 74 6.7 

 


