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ผลสํารวจเร่ือง  “ประชาชนคิดอยางไรกับการยื่นเปดศึกซักฟอกรัฐบาล” 
 

ประชาชน 42.3% อยากใหฝายคานยื่นอภิปรายไมไววางใจเรือ่งโครงการรบัจํานําขาวเปลือกมากที่สุด  
และ 61.4% เชื่อวารัฐบาลคงจะไมมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการทํางานใดๆ หลังจบอภิปรายฯ 

 

 เน่ืองดวยในชวงปลายเดือนตุลาคมนี้ ฝายคานจะยื่นญัตติขอเปดอภิปรายไมไววางใจรัฐบาลตอ
ประธานสภาฯ  เพ่ือเปนการสะทอนความคิดเห็นประชาชนตอการยื่นอภิปรายไมไววางใจดังกลาวศูนยวิจัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงไดสํารวจความคิดเห็นจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศจํานวน 
1,182 คน เรื่อง “ประชาชนคิดอยางไรกับการยื่นเปดศึกซักฟอกรัฐบาล” ผลสํารวจพบวา 
 

 เรื่องที่ประชาชนตองการใหฝายคานยื่นอภิปรายไมไววางใจรัฐบาลมากที่สุดคือ เรื่องโครงการรับ
จํานําขาวเปลือก (รอยละ 42.3) เรื่องสินคาราคาแพง (รอยละ 41.1) และเรื่องการบริหารจัดการน้ํา (รอยละ 
30.4) ตามลําดับ  เม่ือถามวาการอภิปรายซักฟอกในครั้งน้ีฝายคานจะมีขอมูลเด็ดที่จะนํามาซักฟอกรัฐบาลหรือไม  
ประชาชนรอยละ 47.4 เชื่อวาฝายคานคงไมมีขอมูลเด็ด ในจํานวนนี้ 24.8 เห็นขอมูลที่จะอภิปรายคงเปนเรื่อง
เดิมที่รูกันอยูแลว แตรอยละ 22.6 เชื่อวาแมไมมีขอมูลเด็ดแตอาจมีขอมูลดีๆ มาอภิปรายฯ ขณะที่รอยละ 19.5 
เชื่อวามีขอมูลเด็ดๆ แนนอน     
 

ทั้งน้ีประชาชนรอยละ 61.4 เชื่อวารัฐบาลคงจะไมมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการทํางานใดๆ  
ภายหลังการอภิปรายฯ ครั้งน้ีถึงแมวาขอมูลที่ฝายคานนํามาอภิปรายฯ จะมีนํ้าหนักนาเชื่อถือก็ตาม โดยรอยละ 
18.8 ใหเหตุผลวารัฐบาลมีความเชื่อม่ันวานโยบายที่ทํา ดีอยูแลว รองลงมารอยละ 15.2 บอกวารัฐบาลตองทํา
ตามที่ไดหาเสียงไวกับประชาชน และรอยละ 14.1 บอกวารัฐบาลกลัวเสียผลประโยชนสวนตัวและพวกพอง 
ขณะที่รอยละ 38.6 คิดวารัฐบาลคงจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายใหรอบคอบและรัดกุมข้ึนตามขอมูลที่
ฝายคานอภิปราย   
 

 สําหรับเรื่องที่ประชาชนไมอยากใหเกิดข้ึนในการอภิปรายฯ คร้ังน้ีคือ การพูดจาสอเสียด หยาบ
คาย (รอยละ 20.9) การพูดนอกเรื่องและเลี่ยงไมตอบขอเท็จจริง (รอยละ 19.8) และการไมเคารพ/ไมใหเกียรติ
ผูทําหนาที่ประธานการประชุม (รอยละ 14.4) ตามลําดับ  
   

 สุดทายเม่ือถามประชาชนวาจะติดตามชมการอภิปรายฯที่จะมีขึ้นหรือไม ประชาชนรอยละ 41.8  บอก
วาจะติดตามชมการอภิปรายไมไววางใจเปนชวงๆ เฉพาะประเด็นที่นาสนใจ รองลงมารอยละ 30.6 บอกวา
จะติดตามจากขาวที่สื่อตางๆ นํามาเสนอ และมีเพียงรอยละ 10.2 ที่บอกวาจะติดตามชมตลอดการอภิปรายฯ
 รายละเอียดตอไปน้ี 
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1. เร่ืองที่ประชาชนตองการใหฝายคานยื่นอภิปรายไมไววางใจรัฐบาลมากที่สุด  

 

- โครงการรับจํานําขาวเปลือก      รอยละ 42.3 
- สินคาราคาแพง             รอยละ 41.1 
- การบริหารจัดการน้ํา     รอยละ 30.4 
- การไซฟอนเงิน 1.6 หม่ืนลานบาทที่เกาะฮองกง รอยละ 30.3 
- โครงการคาแรงขั้นต่ํา 300 บาท                         รอยละ 28.7 
- ชายชุดดําที่ปรากฏตัวในการชุมนุมทางการเมือง (เม.ย-พ.ค 53) รอยละ 28.3 
- ภาระหนี้สินของประเทศ รอยละ 26.7 
- โครงการแจกแท็บเล็ตพีซีเด็ก ป.1      รอยละ 22.7 
- โครงการรถยนตคันแรก รอยละ 19.8 

 
 

2. การอภิปรายไมไววางใจที่จะมีข้ึนน้ี ฝายคานจะมีขอมูลเด็ดมาซักฟอกรัฐบาลหรือไม 
     

- คิดวาไมมีขอมูลเด็ด  รอยละ 47.4 
 (โดย    รอยละ 24.8 เห็นวาขอมูลที่จะอภิปรายคงเปนเรื่องเดิมที่รูกันอยูแลว   

           ขณะที่ รอยละ 22.6 เชื่อวาแมไมมีขอมูลเด็ดแตฝายคานอาจมีขอมูลดีๆ มาอภิปราย)   
- คิดวามีขอมูลเด็ดๆ แนนอน   รอยละ 19.5 

- ไมทราบ/ไมแนใจ รอยละ 33.1 

 
3. รัฐบาลจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการทํางานหรือไม  หากขอมูลที่ฝายคานนํามาอภิปรายฯ 

ซักฟอกมีนํ้าหนักนาเชื่อถือ  
 

- คงจะไมมีการปรับเปลี่ยน             รอยละ 61.4  

 โดยใหเหตุผลวา   เชื่อมั่นวานโยบายที่ทําอยู  ดีอยูแลว รอยละ18.8 
  ตองทําตามทีไ่ดหาเสียงไวกับประชาชน รอยละ 15.2 
  กลัวเสียผลประโยชนสวนตวัและพวกพอง รอยละ 14.1 
  กลัวกระทบกบัฐานเสยีงทางการเมือง   รอยละ 8.0 
 กลัวเสียหนา/เสียชั้นเชิงทางการเมืองแกฝายคาน     รอยละ 5.3 
- คงจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายใหรอบคอบและรัดกุมข้ึน  รอยละ 38.6  
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4. เร่ืองที่ประชาชนไมอยากใหเกิดข้ึนในการอภิปรายไมไววางใจในครั้งน้ีมากที่สุด 5 อันดับแรก  
 

- การพูดจาสอเสียด หยาบคาย   รอยละ 20.9 

- การพูดนอกเรื่อง/เลี่ยงไมตอบขอเท็จจริง   รอยละ 19.8 

- การไมเคารพ/ไมใหเกียรติผูทําหนาที่ประธาน รอยละ 14.4 

- การประทวงโดยเดินออกจากที่ประชุมสภาฯ (walk out)   รอยละ 12.4 

- การยกมือประทวงที่มากเกินไป   รอยละ 12.0 

 
5. ความเห็นตอการติดตามรับชมการเปดอภิปรายไมไววางใจรัฐบาลของฝายคาน ที่คาดวาจะมี

ในชวงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ คือ 
 

- จะติดตามชมเปนชวงๆ/เฉพาะประเด็นที่นาสนใจ    รอยละ 41.8 
- จะติดตามจากขาวที่สื่อตางๆ นํามาเสนอ รอยละ 30.6 
- จะติดตามชมตลอดการอภิปรายไมไววางใจ     รอยละ 10.2 
- คงไมติดตาม/ไมอยากดู รอยละ 17.4 
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รายละเอียดในการสํารวจ 

 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 

      เพ่ือสอบถามความคิดเห็นจากผูมีสิทธิเลือกตั้งในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอ
การยื่นญัตติขอเปดอภิปรายไมไววางใจรัฐบาลของฝายคาน ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในชวงกลางเดือนพฤศจิกายน
น้ี ในประเด็นตางๆ อาทิ การติดตามชมการอภิปรายฯ เร่ืองที่ตองการใหฝายคานอภิปรายฯ รัฐบาล เร่ืองที่ไม
อยากใหเกิดขึ้นระหวางการอภิปรายฯ ในสภา ทั้งน้ีเพ่ือสะทอนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนใหสังคมและ
ผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ และนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศตอไป 

  
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

     การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบ
หลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยสุมจังหวัดในแตละภาค ไดแก กรุงเทพมหานคร ขอนแกน 
เชียงรายเชียงใหม นนทบุรี นครราชสีมา นครศรีธรรมราช ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา พะเยา มหาสารคาม 
สงขลาและสมุทรปราการ จากน้ันจึงสุมประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ ไดกลุมตัวอยาง
ทั้งสิ้น 1,182 คน เปนเพศชายรอยละ 49.9 และเพศหญิงรอยละ 50.1 

  
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) และการสุมโทรศัพทสัมภาษณ โดยเครื่องมือที่
ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check 
List Nominal) จากนั้นไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและ
ประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  19 – 23 ตุลาคม 2555 

      
วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :   26 ตุลาคม 2555 
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ขอมูลประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 

 
 จํานวน (คน)  รอยละ 
เพศ    
 ชาย 590 49.9 
 หญิง 592 50.1 

รวม 1,182 100.0 
อายุ    
 18 - 25 ป 259 21.9 
 26 - 35 ป 319 27.0 
 36 - 45 ป 300 25.4 
 46 ปขึ้นไป 304 25.7 

รวม 1,182 100.0 
การศึกษา   
 ต่ํากวาปริญญาตร ี 735 62.2 
 ปริญญาตรี 378 32.0 
 สูงกวาปริญญาตร ี 69 5.8 

รวม 1,182 100.0 
อาชีพ   
      ขาราชการ / พนักงานรัฐวสิาหกิจ 149 12.6 
      พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 268 22.7 
      คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 360 30.5 
      รับจางทั่วไป 149 12.6 
      เกษตรกร 63 5.3 
      พอบาน แมบาน เกษียณอายุ 54 4.6 
      นักศึกษา 99 8.4 
      อ่ืนๆ อาทิ  อาชีพอิสระ วางงาน เปนตน 40 3.3 

รวม 1,182 100.0 
 
 

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

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
 
 


