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ผลสํารวจเร่ือง  “การยื่นอภิปรายไมไววางใจรัฐบาลนายก ฯ อภิสิทธิ”์ 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) เผยผลสํารวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลพบวา ประชาชน รอยละ 65.9 เห็นวาฝายคานควรยื่นญัตติอภิปรายไมไววางรัฐบาลในชวงเวลานี้ 
โดยใหเหตุผลวา ตองการตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล และตองการใหรัฐบาลชี้แจงในเรื่องตางๆ อยาง
ชัดเจน  ในขณะที่ประชาชน รอยละ 34.1 เห็นวาไมควรยื่นญัตติอภิปรายไมไววางใจในชวงเวลานี้ โดยให
เหตุผลวา บานเมืองในขณะนี้มีความวุนวายพออยูแลว ไมอยากใหรัฐบาลเสียเวลาในการทํางาน และการ
เลือกตั้งใหมใกลถึงแลว  

 

 ทั้งน้ีเมื่อถามเฉพาะผูที่ระบุวาควรยื่นอภิปราย ฯ ในชวงเวลานี้พบวา เร่ืองที่ตองการใหมีการอภิปราย
มากที่สุดคือ เรื่องเศรษฐกิจและปากทองประชาชน เชน นํ้ามันปาลมขาดตลาด และคาครองชีพที่สูงข้ึน  
(รอยละ 84.2) รองลงมาคือ เรื่องการทุจริตคอรรัปชันโครงการตางๆ เชน บัตรประชาชนสมารทการด               
การประมูลสินคาเกษตร การกอสรางรถไฟฟาสายสีมวง (รอยละ 72.6) และเรื่องความมั่นคงของประเทศ 
เชน ปญหาพิพาทตามแนวชายแดน ไทย - กัมพูชา ปญหาความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (รอยละ 
71.6) ตามลําดับ 

 

สวนรัฐมนตรีที่เห็นวาควรถูกอภิปรายมากที่สุด 5 อันดับแรกคือ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รอง
นายกรัฐมนตรีฝายความมั่นคง (รอยละ 78.2) รองลงมา คือ นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี (รอยละ 
71.0)   นายกษิต ภิรมย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ (รอยละ 51.3)  นางพรทิวา  นาคาศัย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย (รอยละ 43.4)  และนายโสภณ ซารัมย รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
(รอยละ 34.9) ตามลําดับ 

 

อยางไรก็ตามประชาชนรอยละ 54.1 ไมเชื่อมั่นวา ฝายคานจะสามารถอภิปรายซักฟอกรัฐบาลไดอยาง
ชัดเจนตรงประเด็นโดยมีขอมูล หลักฐาน ที่มีนํ้าหนักนาเชื่อถือเพียงพอ ขณะที่รอยละ 45.9 ระบุวาเชื่อมั่น 

 

สําหรับความเชื่อมั่นตอฝายรัฐบาลนั้น ประชาชนถึงรอยละ 72.6 ไมเชื่อมั่นวารัฐบาลจะสามารถชี้แจง 
และตอบกระทูของฝายคานไดอยางชัดเจน โดยมีขอมูลหลักฐานมาแกตางไดอยางมีนํ้าหนักนาเชื่อถือ
เพียงพอ มีเพียงรอยละ 27.4 เทาน้ัน ที่ระบุวาเชื่อมั่น 
 

ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
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1. ความคิดเห็นตอการยื่นญัตติอภิปรายไมไววางใจรัฐบาลในชวงเวลานี้  
 

- เห็นวาฝายคานควรยื่นญัตติฯ ในชวงเวลานี ้  รอยละ 65.9 
      (โดยใหเหตุผลวา ตองการตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล ตองการใหรัฐบาลชี้แจงในเรื่องตางๆ อยาง  
        ชัดเจน เชน ราคาสินคาที่มีราคาแพงขึ้น ความไมโปรงใสในโครงการตางๆ  ความวุนวายไมสงบของ  
        บานเมือง ฯลฯ) 
- เห็นวาฝายคานไมควรยืน่ญัตติฯ ในชวงเวลานี ้  รอยละ 34.1 
      (โดยใหเหตุผลวา บานเมืองในขณะนี้มีความวุนวายพออยูแลว ไมอยากใหรัฐบาลเสียเวลาในการทํางาน การ  
       เลือกต้ังใหมใกลถึงแลว ฯลฯ ) 
 

  2. เร่ืองที่ตองการใหมีการอภิปรายไมไววางใจรัฐบาล (ถามเฉพาะผูที่ตอบวาควรยื่นญตัตอิภิปรายฯ ในชวงเวลานี้) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. รัฐมนตรทีี่ควรถูกอภิปรายไมไววางใจในครั้งน้ี (ถามเฉพาะผูที่ตอบวาควรยื่นญตัติอภิปรายฯ ในชวงเวลานี้) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- เร่ืองเศรษฐกิจและปากทองประชาชน (ปญหาสินคาอุปโภคบริโภค เชน             
น้ํามันปาลมขาดตลาด และคาครองชีพที่สูงขึ้น) 

รอยละ 84.2 

- เรื่องการทุจริตคอรรัปชันโครงการตางๆ (เชน บัตรประชาชนสมารทการด,                  
การประมูลสินคาเกษตร, การกอสรางรถไฟฟาสายสีมวง) 

รอยละ 72.6 

- เรื่องความมั่นคงของประเทศ (เชน ปญหาพิพาทตามแนวชายแดน ไทย – กัมพูชา,    
ปญหาความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต) 

รอยละ 71.6 

- เรื่องปญหาความเดือดรอนของเกษตรกร (เชน ปญหาหนี้สิน, ที่ดินทํากินและราคาพืชผล
การเกษตร) 

รอยละ 58.1 

- เรื่องปญหาสังคม เชน ปญหายาเสพตดิ, ปญหาอาชญากรรม  รอยละ 57.0 
- เรื่องการสลายการชุมนุมของกลุมคนเสื้อแดงในชวงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2553 รอยละ 49.3 
- อ่ืนๆ อาทิ การเตรียมการปองกันภัยพิบัตติางๆ เรื่อง 3G ปญหาหนี้นอกระบบ ฯลฯ รอยละ 3.2 

- นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝายความมั่นคง รอยละ 78.2 
- นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตร ี รอยละ 71.0 
- นายกษิต ภิรมย รัฐมนตรวีาการกระทรวงการตางประเทศ รอยละ 51.3 
- นางพรทิวา  นาคาศัย รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณชิย รอยละ 43.4 
- นายโสภณ ซารัมย รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม รอยละ 34.9 
- นายชวรัตน ชาญวีรกลุ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รอยละ 34.0 
- นายกรณ จาติกวณิช รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รอยละ 33.3 
- นายวรรณรัตน  ชาญนุกลู รัฐมนตรวีาการกระทรวงพลังงาน รอยละ 21.0 
- นายจุติ ไกรกฤษ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รอยละ 17.7 
- คนอ่ืนๆ อาทิ พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
           นายชินวรณ บุณยเกียรติ รฐัมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
            นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รัฐมนตรวีาการกระทรวงสาธารณสุข 

รอยละ 2.8 
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4.  ความเชื่อมั่นที่มีตอฝายคาน วาจะสามารถอภิปรายซักฟอกรัฐบาลไดอยางชัดเจนตรงประเด็นโดยมีขอมูล 

หลักฐาน ที่มีนํ้าหนักนาเชื่อถือเพียงพอ พบวา 
 

  - ไมเชื่อมั่น   รอยละ 54.1 
    (โดยระบุวา ไมเชื่อมั่นเลย รอยละ 10.9  และไมคอยเชื่อมั่น รอยละ 43.2) 
  - เชื่อม่ัน   รอยละ 45.9 
    (โดยระบุวา เชื่อม่ันมากที่สุด รอยละ 9.0 และเชื่อม่ันคอนขางมาก รอยละ 36.9)  
 
5.  ความเชื่อมั่นที่มีตอฝายรัฐบาล วาจะสามารถชีแ้จง  ตอบกระทูของฝายคานไดอยางชัดเจน โดยมขีอมูล

หลักฐานมาแกตางไดอยางมนํ้ีาหนักนาเชื่อถือเพยีงพอ พบวา 
   

 - ไมเชื่อมั่น   รอยละ 72.6 
   (โดยระบุวา ไมเชื่อมั่นเลย รอยละ 21.9 และไมคอยเชื่อมั่น รอยละ 50.7) 
 - เชื่อม่ัน   รอยละ 27.4  
   (โดยระบุวา เชื่อม่ันมากที่สุด รอยละ 3.2  และเชื่อม่ันคอนขางมาก รอยละ 24.2)  
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
      เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่อยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เกี่ยวกับการยื่นญัตติ

อภิปรายไมไววางใจรัฐบาล ของฝายคานที่คาดวาจะมีการยื่นตอสภาในชวงปลายเดือนกุมภาพันธน้ี  เพ่ือสะทอน
ใหสังคม และผูที่เกี่ยวของไดรับทราบและนําไปใชประกอบการตัดสินใจเพ่ือประโยชนตอประเทศชาติสวนรวม
ตอไป 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

     การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณล ดวย
วิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยสุมจากเขตการปกครองชั้นใน ชั้นกลาง และ
ชั้นนอก จํานวนทั้งสิ้น 25 เขต ไดแก เขตคลองเตย คลองสามวา ดอนเมือง ดุสิต ทวีวัฒนา ทุงครุ บางกอกนอย 
บางขุนเทียน บางเขน บางนา บางพลัด บางรัก บึงกุม ปทุมวัน ประเวศ ปอมปราบฯ พญาไท พระนคร ภาษี
เจริญ ราชเทวี ลาดกระบัง สวนหลวง สะพานสูง สาทร และสายไหม และจังหวัดในเขตปริมณฑล ไดแก นนทบุรี 
และปทุมธานี ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,035 คน เปนเพศชายรอยละ 51.5 และเพศหญิงรอยละ 48.5 

       
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 4% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปน
แบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคําถาม
ปลายเปดใหผูตอบระบุคําตอบเองโดยอิสระ (Open Form) และไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความ
ถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  18 – 20 กุมภาพันธ 2554 
      

วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :   22 กุมภาพันธ 2554 
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ขอมูลประชากรศาสตร 

 
 จํานวน รอยละ 
เพศ    
                       ชาย 533 51.5 
                       หญิง 502 48.5 

รวม 1,035 100.0 
อายุ    
                      18 - 25 ป 261 25.2 
                      26 - 35 ป 280 27.1 
                      36 - 45 ป 252 24.3 
                      46 ปขึ้นไป 242 23.4 

รวม 1,035 100.0 
การศึกษา   
               ต่ํากวาปริญญาตรี 578 55.8 
               ปริญญาตรี 397 38.4 
               สูงกวาปริญญาตรี 60 5.8 

รวม 1,035 100.0 
อาชีพ   
     ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 110 10.7 
     พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 286 27.7 
     คาขาย / ประกอบอาชพีสวนตวั 292 28.2 
     รับจางทั่วไป 171 16.5 
     พอบาน แมบาน เกษียณอายุ 58 5.5 
     อ่ืนๆ อาทิ เกษตรกรรม อาชีพอิสระ วางงาน ฯลฯ 118 11.4 

รวม 1,035 100.0 
 
 
 
 
 

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 


