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ผลสํารวจเร่ือง   
“ประชาชนคิดอยางไรตอการอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีเปนรายบุคคล” 

 

ประชาชน 55.3% ระบุอภิปรายฯ ครั้งน้ี ฝายคานยังไมมีขอมูลเด็ดโดนใจ สวนรัฐบาลตอบคําถามไมชัดเจน
ไมตรงประเด็น และ 44.5% จี้นายกฯ ควรจะตอบชี้แจงและรับฟงการอภิปรายฯ ดวยตนเองใหมากกวาน้ี 
 

  ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) เปดเผยผลสํารวจความคิดเห็นประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่ว
ประเทศ จํานวน 1,061 คน ในหัวขอ “ประชาชนคิดอยางไรตอการอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีเปนรายบุคคล” พบวา  
 ประชาชนรอยละ 55.7 เห็นวาขอมูลของฝายคานที่นํามาอภิปรายฯ ในครั้งน้ี ยังไมมีขอมูลเด็ดโดน
ใจ ขณะที่รอยละ 44.3 เห็นวามีขอมูลเด็ดโดนใจ ทั้งน้ีประชาชนรอยละ 41.8 คิดวาขอมูลของฝายคานที่นํามา
อภิปรายฯ น้ันยังไมคอยนาเชื่อถือ ขณะที่รอยละ 40.7 ระบุวามีความนาเชื่อถือคอนขางมาก  
 

 สําหรับความเห็นตอการตอบขอซักถามของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรอีีก 3 ทาน ที่ถูกอภิปรายฯ 
ในครั้งน้ีวาสามารถชี้แจงไดชัดเจน/ตรงประเด็นหรือไม  มีดังน้ี     

 ชี้แจงไมชัดเจน 
/ไมตรงประเด็น 

ชี้แจงไดชัดเจน 
/ตรงประเด็น 

- น.ส. ยิ่งลักษณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี รอยละ 41.1 รอยละ 37.7 
- ร.ต.อ. เฉลิม อยูบํารุง รองนายกรัฐมนตรี  รอยละ 43.0 รอยละ 34.8 
- พล.อ.อ. สุกําพล  สุวรรณฑัต รมว.กระทรวงกลาโหม รอยละ 39.3 รอยละ 26.5 
- พล.ต.ท ชัจจ  กลุดิลก รมช. กระทรวงมหาดไทย รอยละ 41.7 รอยละ 22.0 

   

 นอกจากนี้ประชาชนรอยละ 44.5 ยังมีความเห็นวา น.ส. ยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีควรจะ
ตอบหรือชี้แจง และรับฟงการอภิปรายฯ ดวยตนเองใหมากกวาน้ี ขณะที่รอยละ 39.2 เห็นวาตอบหรือชี้แจงและ
รับฟงการอภิปรายฯ ไดดีอยูแลว  
 

 ทั้งนี้ประชาชนไดใหคะแนนการทําหนาที่ของฝายตางๆ ในการอภิปรายฯ ครั้งน้ี โดยประชาชนใหคะแนน
การทําหนาที่ของฝายประธานสภามากที่สุดคือได 6.14 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน รองลงมาคือการ
ตอบและชี้แจงของฝายรัฐบาลได 6.07 คะแนน และการอภิปรายของฝายคานได 5.67 คะแนน  ขอมูลดังกลาวแสดง
ใหเห็นวาฝายคานจะมีปญหาดานความนาเชื่อถือของขอมูลและยังไมมีขอมูลเด็ดโดนใจที่เพียงพอ  ขณะที่
ฝายรัฐบาลก็มีปญหาที่ไมสามารถชี้แจงไดชัดเจนและตรงประเด็น 
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 สวนประโยชนที่ประชาชนและสังคมจะไดรับจากการอภิปรายฯ ในครั้งนี้รอยละ 42.6  ระบุวาไดรับ
ประโยชนปานกลาง รอยละ 35.5 ระบุวาไดรับประโยชนมาก และรอยละ 9.8 ไดรับประโยชนมากที่สุด  
  

 รายละเอียดตอไปน้ี 
 
 

1. การติดตามรับชม รับฟง การอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีเปนรายบุคคล  

 

- ติดตามชมเปนชวงๆ เฉพาะประเดน็ที่นาสนใจ    รอยละ 52.2 
- ติดตามจากขาวที่สื่อตางๆ นํามาเสนอ รอยละ 40.7 
- ติดตามชมตลอดการอภิปรายไมไววางใจ     รอยละ 7.1 

 
 

2. เมื่อถามวาขอมูลที่ฝายคานนํามาอภิปรายนั้นมีขอมูลเด็ดโดนใจหรือไม พบวา 
 

- ไมมีขอมูลเด็ดโดนใจ รอยละ 55.7 
- มีขอมูลเด็ดโดนใจ รอยละ  44.3 

                                                                                 
3. ความเห็นตอความนาเชื่อถือของขอมูลที่ฝายคานนํามาอภิปรายฯ ซักฟอกรัฐบาลในครั้งน้ี  
     

- นาเชื่อถือมาก รอยละ 8.2 
- นาเชื่อถือคอนขางมาก รอยละ 40.7 
- ไมคอยนาเชื่อถือ รอยละ 41.8 
- ไมนาเชื่อถือเลย รอยละ 9.3 

 
4. ความเห็นตอการตอบขอซักถามจากฝายคาน ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอีก 3 ทานวาชัดเจน

ตรงประเด็นหรือไม  
 

รายชื่อ 
ชี้แจงไมชัดเจน/ 
ไมตรงประเด็น 

(รอยละ) 

ชี้แจงไดชัดเจน/
ตรงประเด็น 

(รอยละ) 

ไมตอบ 
(รอยละ) 

- น.ส. ยิ่งลักษณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 41.1 37.7 21.2 
- ร.ต.อ. เฉลิม อยูบํารุง รองนายกรัฐมนตรี ทําหนาที่
ดูแลสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ

43.0 34.8 22.2 

- พล.อ.อ สุกําพล  สุวรรณฑัต รมว.กระทรวงกลาโหม 39.3 26.5 34.2 
- พล.ต.ท ชัจจ  กุลดิลก รมช. กระทรวงมหาดไทย 41.7 22.0 36.3 

 
 
 



 

 

 

3

 
 
5. เมื่อถามวา น.ส. ยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ใหความสําคัญและทําหนาที่ตอบขอซักถามของ

ฝายคาน ในการอภิปรายฯ ครั้งน้ีไดดีเพียงใด พบวา 
 

- เห็นวาควรจะตอบ ชีแ้จงและรับฟงการอภิปรายฯ ดวยตนเอง 
  ใหมากกวาน้ี 

รอยละ 44.5 

- เห็นวาตอบชี้แจงและรับฟงการอภิปรายฯ ไดดีอยูแลว รอยละ 39.2 
- ไมตอบ รอยละ 16.3 

 
6. ประชาชนใหคะแนนการทําหนาที่ของฝายตางๆ ในการอภิปรายฯ ครั้งน้ี คือ 
 

  เต็ม 10 คะแนน 
- การทําหนาที่ของฝายประธานสภา คะแนนที่ได 6.14 
- การตอบและชี้แจงของฝายรัฐบาล คะแนนที่ได 6.07 
- การอภิปรายฯ ของฝายคาน คะแนนที่ได 5.67 

 
7. เมื่อถามวาขอมูลที่ไดจากการอภิปรายฯ ครั้งน้ี เปนประโยชนตอประชาชนสวนรวมมากนอยเพียงใด  
 

- ไดประโยชนมากที่สุด รอยละ 9.8 
- ไดประโยชนมาก รอยละ 35.5 
- ไดประโยชนปานกลาง รอยละ 42.6 
- ไดประโยชนนอย รอยละ 8.9 
- ไดประโยชนนอยที่สุด รอยละ 3.2 
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รายละเอียดในการสํารวจ 

 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 

      เพ่ือสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอการเปด
อภิปรายไมไววางใจรัฐบาลของฝายคาน ที่มีขึ้นในวันที่ 25-27 พฤศจิกายน ที่ผานมา ในประเด็นตางๆ อาทิ 
การติดตามชมการอภิปรายฯ ความนาเชื่อถือของขอมูลที่นํามาอภิปรายจากทางฝายคานการชี้แจงและตอบขอ
ซักถามของฝายรัฐบาล ตลอดจนการใหคะแนนการทําหนาที่ของฝายตางๆ ในสภาฯ รวมถึงบทบาทหนาที่ของ
นายกรัฐมนตรีในการอภิปรายไมไววางใจในครั้งน้ี และประโยชนที่ประชาชนจะไดรับจากการอภิปรายดังกลาว 
ทั้งนี้เพ่ือสะทอนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนใหสังคมและผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ และนําไปใชเปน
แนวทางในการพัฒนาประเทศตอไป 

  
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

     การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบ
หลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยสุมจังหวัดซึ่งเปนตัวแทนแตละภาค ไดแก กรุงเทพมหานคร 
ขอนแกน นนทบุรี นครราชสีมา นครศรีธรรมราช ปทุมธานี พะเยา และสมุทรปราการ จากนั้นจึงสุมประชากร
เปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,061 คน เปนเพศชายรอยละ 51.1 และเพศ
หญิงรอยละ 48.9 

  
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน   ± 4% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปน
แบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นได
นําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  26 – 27 พฤศจิกายน 2555 

      
วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :   29 พฤศจิกายน 2555 
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ขอมูลประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 

 
 จํานวน (คน)  รอยละ 
เพศ    
 ชาย 542 51.1 
 หญิง 519 48.9 

รวม 1,061 100.0 
อายุ    
 18 - 25 ป 255 24.0 
 26 - 35 ป 297 28.0 
 36 - 45 ป 248 23.4 
 46 ปขึ้นไป 261 24.6 

รวม 1,061 100.0 
การศึกษา   
 ต่ํากวาปริญญาตร ี 611 57.6 
 ปริญญาตรี 396 37.3 
 สูงกวาปริญญาตร ี 54 5.1 

รวม 1,061 100.0 
อาชีพ   
      ขาราชการ / พนักงานรัฐวสิาหกิจ 132 12.4 
      พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 272 25.6 
      คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 315 29.7 
      รับจางทั่วไป 134 12.7 
      พอบาน แมบาน เกษียณอายุ 46 4.3 
      นักศึกษา 110 10.4 
      อ่ืนๆ อาทิ  อาชีพอิสระ วางงาน เปนตน 52 4.9 

รวม 1,061 100.0 
 
 

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 
 
 
 


