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ผลสํารวจเร่ือง  “ประชาชนรูสึกอยางไรกับการอภิปรายไมไววางใจที่ผานมา” 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) เผยผลสํารวจความคิดเห็นประชาชนจาก 30 จังหวัด 
ทั่วทุกภาคของประเทศ พบวา หลังการอภิปรายไมไววางใจเสร็จสิ้นลง ประชาชนใหคะแนนความไววางใจ
ตอนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 5 คนที่ถูกอภิปราย ดังน้ี 

 
1. นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี    ไดคะแนนไววางใจรอยละ   71.7       
2. นายกรณ จาติกวณิช รมว. กระทรวงการคลัง   ไดคะแนนไววางใจรอยละ   71.0         
3. นายโสภณ ซารัมย รมว.กระทรวงคมนาคม    ไดคะแนนไววางใจรอยละ   54.4         
4. นายกษิต ภิรมย รมว. กระทรวงการตางประเทศ   ไดคะแนนไววางใจรอยละ   53.6        
5. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกฯ ฝายความมั่นคง   ไดคะแนนไววางใจรอยละ  52.8           
6. นายชวรัตน  ชาญวีรกุล  รมว.กระทรวงมหาดไทย   ไดคะแนนไววางใจรอยละ   50.0  
 
ประชาชนรอยละ 43.5 ระบุวาตองการใหรัฐบาลชุดเดิมบริหารประเทศตอไป  ขณะที่รอยละ 28.4 

ตองการใหยุบสภา และรอยละ 17.6 ตองการใหมีการปรับ ครม.  
 
สําหรับการทําหนาที่ของฝายตางๆ ในการอภิปรายที่ผานมาพบวา ประชาชนใหคะแนนฝายคาน 

5.43 คะแนน     ฝายรัฐบาล 6.51 คะแนน     และประธานสภาฯ 6.55 คะแนน  จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
โดยรอยละ 46.2 ระบุวาเชือ่ถือขอมูลของฝายรัฐบาลมากกวา    รอยละ 18.1  เชื่อถือขอมูลของฝายคาน
มากกวา     รอยละ 23.3 เชื่อถือขอมูลของทั้งสองฝายพอๆ กัน    และรอยละ 12.4 ไมเชื่อถือขอมูลของทั้งสอง
ฝายพอๆ กัน  
 

สําหรับผูอภิปรายฝายรัฐบาลที่ประชาชนชื่นชอบมากที่สุดคือ  นายอภิสิท ธ์ิ  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี (รอยละ 82.4)  สวนผูอภิปรายของฝายคานที่ประชาชนชื่นชอบมากที่สุดคือ ร.ต.อ. เฉลิม  
อยูบํารุง (รอยละ  78.8) 

 
อยางไรก็ตาม หลังการอภิปรายเสร็จสิ้นยังคงมีประเด็นที่ประชาชนคางคาใจมากที่สุดถึงรอยละ 

66.8 คือเรื่องการสลายการชุมนุมที่ยังหาขอสรุปชัดเจนไมได  เชน กรณีของคนชุดดํา คนที่ยิงปนเขาไปใน
วัดปทุมฯ และการเผาหางสรรพสินคา  
 

ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
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1. การรับชม /รับฟง หรือติดตามขาวการประชุมสภาฯ เพื่อลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีอีก 

5 คนในวันที ่31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน ที่ผานมา พบวา  
 

มีผูติดตามการถายทอดสดอยางตอเน่ือง  รอยละ 8.8 
ติดตามการถายทอดสดเปนชวงๆ        รอยละ 60.3 
ติดตามจากขาวที่สื่อตางๆ นํามาเสนอ  รอยละ 31.0 

 
  2. หลังการอภิปรายเสร็จสิ้นลง พบวา ประชาชนใหคะแนนความไววางใจตอนายกรัฐมนตรี และรฐัมนตรีที่

ถูกอภิปรายทั้ง 6 คน  โดยเรียงลําดับรัฐมนตรีที่ประชาชนใหความไววางใจจากมากไปนอย ดังน้ี 
 ไววางใจ  

(รอยละ) 
ไมไววางใจ  

(รอยละ) 
1. นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี 71.7 28.3 
2. นายกรณ จาติกวณิช รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 71.0 29.0 
3. นายโสภณ ซารัมย รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 54.4 45.6 
4. นายกษิต ภิรมย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 53.6 46.4 
5. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝายความมั่นคง 52.8 47.2 
6. นายชวรัตน  ชาญวีรกุล รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 50.0 50.0 

 
3. สิ่งที่ประชาชนตองการใหเกิดข้ึนภายหลังจากการอภิปรายครั้งน้ี คือ 
 

- ใหรัฐบาลชุดเดิมบริหารประเทศตอไป     รอยละ  43.5 
- ยุบสภา        รอยละ  28.4  
- ปรับคณะรัฐมนตรี           รอยละ  17.6 
- ใหนายกรัฐมนตรี ลาออก       รอยละ 3.8 
- ใหพรรคฝายคานมาเปนรฐับาล          รอยละ  1.4 
- อ่ืนๆ เชน ใหมีการปฏิวัติเพ่ือเปล่ียนแปลงทางการเมือง รอยละ  5.3  
  

4.  เมื่อใหประชาชนใหคะแนนการทําหนาที่ของฝายคาน ฝายรัฐบาล และประธานสภาฯ ในการอภิปราย 
    ครั้งน้ี  (จากคะแนนเตม็ 10 คะแนน)   พบวา 
 

- ใหคะแนนการทําหนาที่ซักฟอกของฝายคาน      5.43 คะแนน   
- ใหคะแนนการทําหนาที่ชีแ้จงประเด็นที่ถูกอภิปรายของฝายรัฐบาล 6.51 คะแนน     
- ใหคะแนนการทําหนาที่ของประธานสภาฯ     6.55 คะแนน 
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5.  เมื่อเปรียบเทียบความนาเชื่อถือของขอมูลที่นํามาใชประกอบการอภิปรายของฝายรัฐบาลและฝายคาน 
พบวา 

   

 - เชื่อถือขอมูลของฝายรัฐบาลมากกวา  รอยละ 46.2 
 - เชื่อถือขอมูลของฝายคานมากกวา   รอยละ  18.1 
 - เชื่อถือขอมูลของทั้งสองฝายพอๆ กัน   รอยละ  23.3 
 - ไมเชื่อถือขอมูลของทั้งสองฝายพอๆ กัน  รอยละ 12.4 
 
6.  ผูอภิปรายฝายรัฐบาลที่ประชาชนชื่นชอบการอภิปรายมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ    
     (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุชื่อเอง)   

- นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี   รอยละ 82.4 
 - นายกรณ  จาติกวณิช  รมว.กระทรวงการคลัง   รอยละ 7.7 
 - นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ รองนายกฯ ฝายความมั่นคง  รอยละ 6.7 
 
7.  ผูอภิปรายฝายคานที่ประชาชนชืน่ชอบการอภิปรายมากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก  
      (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบชุือ่เอง) 
 

 - ร.ต.อ. เฉลิม  อยูบํารุง  รอยละ 78.8 
 - นายจตุพร พรหมพันธุ   รอยละ 15.0 
 - นายสุนัย จุลพงศธร   รอยละ 2.8 

 
8. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการอภิปราย ฯ คร้ังน้ี คือ 
  
 - ไดประโยชนมาก   รอยละ 52.9 
 - ไดประโยชนปานกลาง   รอยละ 37.2 
 - ไดประโยชนนอย   รอยละ 9.9 
 
9. ภายหลังการอภิปรายเสร็จสิ้นลง พบวา ประเดน็ในการอภิปรายที่ประชาชนยังคางคาใจอยู 3 อันดับแรก
(เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) คอื  

  

 อันดับ 1  เร่ืองการสลายการชุมนุมที่ยังหาขอสรุปชัดเจนไมได   รอยละ 66.8 
                             (กรณี เชน คนชุดดํา คนที่ยิงปนเขาไปในวัดปทุมฯ การเผาหางสรรพสินคา ฯลฯ)  

 อันดับ 2  เรื่องการทุจริตในโครงการรถไฟฟาสายสีมวง      รอยละ 8.0 

 อันดับ 3  เรื่องการเอื้อประโยชนใหบรษิัทเอกชนของญาติและพวกพองของ 
   รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนคูสัญญากับรัฐ สงผลใหรัฐตองสูญเสีย 
    เงินงบประมาณเกินกวาความเปนจริง       รอยละ 6.7 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
      เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของประชาชนจากทั่วประเทศ เกี่ยวกับการอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรี 

และ รัฐมนตรี อีก 5 ทาน  เพ่ือสะทอนใหสังคม และผูที่เกี่ยวของไดรับทราบและนําไปใชประกอบการตัดสินใจ
เพ่ือประโยชนตอประเทศชาติสวนรวมตอไป 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

     การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนทั่ วไปทุกสาขาอาชีพอายุ  18  ปขึ้นไปที่อาศัยอยู ใน
กรุงเทพมหานครและ จังหวัดตางๆ ในแตละภาคทั่วประเทศ จํานวน 30 จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร 
พระนครศรีอยุธยา จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม นครสวรรค ลําปาง เชียงใหม 
เชียงราย พะเยา แมฮองสอน อุตรดิตถ กําแพงเพชร เพชรบูรณ ขอนแกน ชัยภูมิ สุรินทร กาฬสินธุ อุบลราชธานี 
มหาสารคาม หนองคาย นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ตรัง สงขลา สุราษฎรธานี และระนอง ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบ
หลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) และใชวิธีการสัมภาษณแบบพบตัวและการสัมภาษณทางโทรศัพท ไดกลุม
ตัวอยางทั้งสิ้น 1,434 คน เปนเพศชาย รอยละ 54.2 และเพศหญิงรอยละ 45.8 

       
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) และสุมสัมภาษณทางโทรศัพท โดยเครื่องมือที่ใช
ในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List 
Nominal) และคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุคําตอบเองโดยอิสระ (Open Form) และไดนําแบบสอบถามทุกชุดมา
ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :   2 มิถุนายน 2553 
      

วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :   3 มิถุนายน 2553 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
                       ชาย 776 54.2 
                       หญิง 658 45.8 

รวม 1,434 100.0 
อายุ    
                      18 - 25 ป 304 21.2 
                      26 - 35 ป 371 25.8 
                      36 - 45 ป 378 26.4 
                      46 ปขึ้นไป 381 26.5 

รวม 1,434 100.0 
การศึกษา   
               ต่ํากวาปริญญาตรี 756 52.9 
               ปริญญาตรี 605 42.2 
               สูงกวาปริญญาตรี 73 4.9 

รวม 1,434 100.0 
อาชีพ   
     ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 434 30.2 
     พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 202 14.1 
     คาขาย / ประกอบอาชพีสวนตวั 318 22.2 
     รับจางทั่วไป 154 10.7 
     พอบาน แมบาน เกษียณอายุ 84 5.9 
     อ่ืนๆ อาทิ เกษตรกรรม อาชีพอิสระ วางงาน ฯลฯ 242 16.9 

รวม 1,434 100.0 
 
 
 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1770, 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
 

 


