
 
    
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) 
 

ผลสํารวจเร่ือง : ประชาชนคิดอยางไรกับการอภิปรายไมไววางใจ 
 

เม่ือวันที่ 23 – 26 มิถุนายนที่ผานมา ไดมีการเปดสมัยประชุมสภาผูแทนราษฎร เพ่ือลงมติไมไววางใจ 
นายกรัฐมนตรี นายสมัคร สุนทรเวช และรัฐมนตรีอีก 7 คน  ศูนยวจัิยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)  
จึงไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเรื่อง “ประชาชนคดิอยางไรกับการอภิปรายไมไววางใจ” โดยเก็บขอมูลจาก
ประชาชนอายุ 20 ปขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 1,116 คน  เม่ือวันที่ 28-29 มิถุนายนที่ผานมา   
สรุปผลไดดังน้ี 

 
1. เมื่อสอบถามประชาชนถึงการติดตามรับชม/รับฟง หรือทราบขอมูลการประชุมสภาผูแทนราษฎร 

เพื่อลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรเีปนรายบุคคล เมื่อวันที่ 23-26 มิถุนายน ที่ผานมา 
พบวา  

ติดตามการถายทอดสดอยางตอเน่ือง รอยละ ...........13.3 
ติดตามการถายทอดสดเปนชวงๆ       รอยละ ......... 51.8 
ติดตามจากขาวที่สื่อตางๆ นํามาเสนอ รอยละ............34.9 

 
2. หลังจบการอภิปรายไมไววางใจ พบวา รัฐมนตรีที่ประชาชนไมไววางใจใหบริหารประเทศตอไป 

มากที่สุด คือ นายนพดล ปทมะ รมว.กระทรวงการตางประเทศ    
 

  เรียงลําดับรัฐมนตรีที่ประชาชนไมไววางใจจากมากไปนอย ดังน้ี 
 ไมไววางใจ  

(รอยละ) 
ไววางใจ  
(รอยละ) 

นายนพดล ปทมะ          รมว.กระทรวงการตางประเทศ 73.1 26.9 
ร.ต.อ.เฉลิม อยูบํารุง       รมว.กระทรวงมหาดไทย  71.1 28.9 
นายสันติ พรอมพัฒน      รมว.กระทรวงคมนาคม  64.4 35.6 
นายสมัคร สุนทรเวช       นายกรัฐมนตร ี 62.3 37.7 
นพ.สุรพงษ สืบวงศลี      รมว.กระทรวงการคลัง 59.6 40.4 
นายม่ิงขวัญ แสงสุวรรณ   รมว.กระทรวงพาณิชย 59.4 40.6 
นายสมพงษ อมรวิวัฒน   รมว.กระทรวงยุติธรรม  58.8 41.2 
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3. ภายหลังการอภิปรายเสร็จสิ้นลง พบวา ประเด็นในการอภิปรายที่ยังคางคาใจประชาชนอยู คือ  

          (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
  ขอเท็จจริงกรณีปราสาทพระวิหาร   รอยละ 43.1 
  การแกปญหาราคาสินคาและคาครองชีพ    รอยละ 19.1 
  การแกปญหาราคาน้ํามัน    รอยละ  8.6 
  โครงการเปลีย่นรถเมลรอนเปนรถแอรเอ็นจีวี  รอยละ  4.8 
  การแกปญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต รอยละ  3.8 
  ความสามารถในการบริหารงานของนายกรัฐมนตร ี รอยละ  2.1 
  ไมมีเรื่องคางคาใจ     รอยละ 10.7 
  อ่ืนๆ เชน ความเกี่ยวของระหวางรัฐบาลชุดปจจุบันกับอดีต 

    นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  บริษัทศรีสุบรรณฯ   
    และแนวทางปฏิบัติกับกลุมผูชุมนุมฯ เปนตน  รอยละ  7.8  

 
   4.   เมื่อใหประชาชนใหคะแนนการทําหนาที่ของฝายรัฐบาล ฝายคาน และสมาชิกวฒิุสภา(สว.) ในการ
อภิปรายครั้งน้ี (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน)   พบวา 
          ประชาชนใหคะแนนฝายรัฐบาลในการทําหนาที่ชี้แจงประเด็นที่ถูกอภิปราย  4.58 คะแนน    
ใหคะแนนการทําหนาที่ซักฟอกของฝายคาน  6.71  คะแนน  และสมาชิกวฒิุสภา(สว.)   5.62 คะแนน 

 
5. ผูอภิปรายฝายรัฐบาลทีป่ระชาชนชืน่ชอบการอภิปราย   เรียงลําดับจากมากไปนอย ดังน้ี 

นายสมัคร สุนทรเวช  นายกรัฐมนตรี             รอยละ  25.1   
ร.ต.อ.เฉลิม อยูบํารุง      รมว.กระทรวงมหาดไทย         รอยละ  8.3 
นายม่ิงขวัญ แสงสุวรรณ  รมว.กระทรวงพาณิชย      รอยละ  6.9 
นพ.สุรพงษ สืบวงศลี      รมว.กระทรวงการคลัง            รอยละ  4.7 
นายนพดล ปทมะ          รมว.กระทรวงการตางประเทศ  รอยละ  2.5 
นายสมพงษ อมรวิวัฒน   รมว.กระทรวงยุติธรรม   รอยละ  1.7 
นายสันติ พรอมพัฒน     รมว.กระทรวงคมนาคม        รอยละ  0.7 
ไมมีบุคคลทีช่ืน่ชอบ       รอยละ 50.1 
 

6. ผูอภิปรายฝายคานที่ประชาชนชื่นชอบการอภิปรายมากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก  
(เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 

 นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชวีะ รอยละ 39.1 
 นายสุเทพ เทอืกสุบรรณ  รอยละ 12.1 
 นายชวน หลกีภัย  รอยละ 3.4 

อ่ืนๆ    รอยละ 8.6 
 ไมมีบุคคลทีช่ืน่ชอบ  รอยละ 36.8 
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7.  ผูอภิปรายที่เปนสมาชิกวุฒิสภา(สว.) ที่ประชาชนชื่นชอบการอภิปรายมากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก  
    (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 นางรสนา โตสิตระกลู  รอยละ  5.2 
 นายเจิมศักดิ์ ปนทอง  รอยละ  2.4 
 นายคํานูณ สิทธิสมาน  รอยละ  2.2 
 อ่ืนๆ    รอยละ  3.3 

ไมมีบุคคลทีช่ืน่ชอบ  รอยละ 86.9 
 
8. เมื่อใหประชาชนเปรียบเทยีบความนาเชื่อถือของขอมูลที่นํามาใชประกอบการอภิปรายของฝายรัฐบาล
และฝายคาน พบวา  ประชาชนรอยละ 46.1 เชื่อขอมูลของฝายคานมากกวา  ในขณะที่รอยละ 20.7 เชื่อ
ขอมูลของฝายรัฐบาลมากกวา  และรอยละ 33.2  ระบวุาไมเชื่อฝายใดเลย  
 
9. สําหรับความคิดเห็นเก่ียวกับสถานการณการเมืองไทยภายหลังการอภิปราย พบวา 

รอยละ 51.7     เชื่อวาสถานการณจะไมแตกตางจากเดิม 
รอยละ 28.9  เชื่อวาสถานการณจะแยลง    
รอยละ 19.4  เชื่อวาสถานการณจะดีขึ้น   
 

10. สิ่งที่ประชาชนตองการใหเกิดข้ึน หลังจากการอภิปรายครั้งน้ี คือ   
     ปรับคณะรัฐมนตรี           รอยละ  29.7 

ใหรัฐบาลบริหารประเทศตอไป          รอยละ  24.2 
ยุบสภา            รอยละ  21.1 
ใหนายกรัฐมนตรี ลาออก       รอยละ 15.1             
ใหพรรคประชาธิปตยมาเปนรัฐบาล      รอยละ  7.9  
อ่ืนๆ เชน ใหมีการปฏิวัติเพ่ือเปล่ียนแปลงทางการเมือง     รอยละ  2.0 
 
 
 
 
 
 

 
ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1776 

E-mail: research@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครในประเด็นตอไปน้ี  

1. การติดตามการเปดสมัยประชุมสภาผูแทนราษฎร เพ่ือลงมติไมไววางใจ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตร ี
2. ความคิดเห็นตอการไววางใจใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทีถู่กอภิปรายฯ ปฏิบัติงานในหนาที่ตอไป 
3. ประเด็นในการอภิปรายที่ยังคางคาใจ 
4. คะแนนการอภิปรายของฝายรัฐบาล ฝายคาน และสมาชิกวุฒิสภา(สว.) 
5. ผูอภิปรายฝายรัฐบาล ฝายคาน และสมาชิกวุฒิสภา(สว.) ที่ชื่นชอบมากที่สุด 
6. ความเชื่อถอืที่มีตอขอมูลที่ฝายรัฐบาลและฝายคานนํามาอภิปรายในครั้งน้ี  
7. ความคิดเห็นตอสถานการณการเมืองไทยภายหลังการอภิปราย 
8. สิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นหลังการอภิปรายครั้งน้ี  
 

ระเบียบวิธีในการสํารวจ  
การสํารวจใชวิธีสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุมเขตการ

ปกครองจํานวน 28 เขต จาก 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ทั้งเขตชั้นใน เขตชัน้กลาง และเขตชั้นนอก 
ไดแก จตจัุกร  จอมทอง  ดอนเมือง  ดินแดง  ตลิ่งชัน  ทุงครุ  บางขุนเทียน  บางเขน  บางซื่อ  บางนา  
บางบอน  ปทุมวัน  ประเวศ  ปอมปราบฯ  พญาไท  พระโขนง  ภาษีเจริญ  มีนบุรี  ยานนาวา  ราชเทว ี 
ลาดพราว  วฒันา  สวนหลวง  สะพานสูง  สัมพันธวงศ  สาทร  หลักสี่  และหวยขวาง จากนั้นสุมถนน 
และประชากรเปาหมายอายุ 20 ปขึ้นไป ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,116 คน เปนเพศชาย รอยละ 51.7 และ
เพศหญิง รอยละ 48.3 
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปน
แบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และ
คําถามปลายเปด (Open Form) จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอง
สมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

  
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  28-29 มิถุนายน 2551 
 

 วันที่เผยแพรผลสํารวจ   :  1 กรกฎาคม 2551 
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ตารางขอมูลประชากรศาสตร 

  
 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 577 51.7 
            หญิง 539 48.3 
อายุ   
            20-30 ป 303 27.1 
            31-40 ป 286 25.6 
            41-50 ป 272 24.4 
            51-60 ป 183 16.4 
            61  ปขึ้นไป  72 6.5 
การศึกษา   
            ต่ํากวาปริญญาตรี 414 37.1 
            ปริญญาตรี 624 55.9 
            สูงกวาปริญญาตรี 78 7.0 
อาชีพ   
           ขาราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกจิ  124 11.1 
           คาขาย  ธุรกิจสวนตัว 279 25.0 
           รับจางทั่วไป 156 14.0 
           พนักงาน ลูกจางบริษัทเอกชน 331 29.7 
           พอบาน แมบาน เกษียณอายุ   112 10.0 
           อ่ืนๆ อาทิ นิสิตนักศึกษา อาชีพอิสระ วางงาน 114 10.2 

รวม 1,116 100.0 
 
 
 
 
 

 


