ใบนาส่ งโทรสาร

วันพุธที่ 7 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2555

ศูนย์สำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้ โพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริ หำรศำสตร์ โทรศัพท์ 02 -727- 3594 โทรสำร 02 -727- 3595

http://www.nidapoll.nida.ac.th E-mail : nida_poll@nida.ac.th /nidapoll@hotmail.co.th
จานวนรวม 2 หน้ า (รวมหน้ านี)้

“วิปฝ่ ายค้าน” กับ “การยืน่ อภิปรายไม่ ไว้ วางใจรัฐบาล”
เรียน บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่ าว /หัวหน้ าข่ าว
ศูนย์สำรวจควำมคิ ดเห็ น “นิ ดำ้ โพล” สถำบันบัณฑิ ตพัฒนบริ หำรศำสตร์ (นิ ดำ้ ) เปิ ดเผยผลสำรวจควำมคิดเห็ นของ
ประชำชน เรื่ อง “วิปฝ่ ายค้ าน กับ การยื่นอภิปรายไม่ ไว้ วางใจรัฐบาล” ระหว่ำงวันที่ 2-3 พฤศจิ กำยน 2555 จำกประชำชนทัว่ ประเทศ
จำนวน 1,246 หน่วยตัวอย่ำง กระจำยทุกภูมิภำค ทุกระดับกำรศึกษำและกลุ่มอำชีพ ในกรณี ที่วิปฝ่ ำยค้ำนจะยื่นอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐบำล
ผลกำรสำรวจ พบว่ำ ประชำชน ร้อยละ 28.49 ระบุวำ่ วิปฝ่ ำยค้ำนควรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐบำลในรู ปแบบอภิปรายไม่ ไว้ วางใจรัฐมนตรีเป็ น
รายบุคคล เพราะ กำรทำงำนของแต่ละกระทรวงหรื อบุคคลไม่เหมือนกัน ควรเลือกเฉพำะที่ไม่ไว้วำงใจจะได้ไม่ยืดเยื้อ รองลงมำ ร้อยละ
23.68 ระบุวำ่ ควรอภิปรายไม่ ไว้ วางใจรั ฐมนตรี ท้งั คณะ เพรำะประชำชนจะได้ทรำบว่ำกระทรวงหรื อรัฐมนตรี ท่ำนใดบ้ำงที่บริ หำรงำนได้
ไม่ดีจะได้ตรวจสอบกำรทำงำนของรัฐบำลได้อย่ำงละเอียดรอบคอบมำกยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็ นรัฐบำลชุดเดียวกัน ต้องทำงำนประสำนกันอยูแ่ ล้ว
ในขณะที่ประชำชน ร้อยละ 35.39 ระบุวำ่ ไม่ ควรยืน่ อภิปรายไม่ ไว้ วางใจรัฐบาล เพรำะยังไม่ถึงเวลำที่จะอภิปรำย และรัฐบำลบริ หำรงำนได้ดี
อยูแ่ ล้วควรให้รัฐบำลทำงำนไปก่อน รวมทั้งกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจอำจจะก่อให้เกิดควำมขัดแย้งขึ้นได้
เมื่อถำมว่ำผลกำรอภิปรำยจะก่อให้เกิ ดกำรเปลี่ยนแปลงที่ ดีข้ ึนหรื อไม่ พบว่ำ ประชำชน ร้อยละ 35.87 เชื่ อว่ำจะดีขึ้น
เพรำะรั ฐบำลจะได้ท รำบถึ งข้อบกพร่ อ งในกำรบริ ห ำรประเทศและจะได้นำมำปรั บปรุ งแก้ไขให้ดีข้ ึ น รองลงมำ ร้ อ ยละ 33.63 เชื่ อว่ำ
เหมือนเดิม เพรำะรัฐบำลเป็ นเสี ยงส่ วนใหญ่ และคิดว่ำรัฐบำลจะไม่นำข้อบกพร่ องในกำรทำงำนมำปรับปรุ ง ไม่ใส่ ใจ เมื่ออภิปรำยเสร็ จก็
เหมือนเดิม ทั้งนี้บุคคลที่ประชำชนต้องกำรให้ถูกอภิปรำยไม่ไว้วำงใจมำกที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ อันดับหนึ่ ง ร้อยละ 43.15 นำงสำวยิ่งลักษณ์
ชินวัตร นำยกรัฐมนตรี อันดับสอง ร้อยละ 29.26 นำยบุญทรง เตริ ยำภิรมย์ รัฐมนตรี วำ่ กำรกระทรวงพำณิ ชย์ และอันดับสำม ร้อยละ 27.59
นำยณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ อดีตรัฐมนตรี ช่วยว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ท้ำยสุด ประชำชน ร้อยละ 56.08 อยำกให้รัฐบำลปรับปรุ งกำรทำงำนในเรื่ องของเศรษฐกิจปำกท้อง สิ นค้ำรำคำแพง ปั ญหำ
ค่ำครองชีพ ค่ำจ้ำงขั้นต่ำ และปั ญหำกำรว่ำงงำน ร้อยละ 13.19 กำรทุจริ ตคอร์รัปชันและควำมไม่โปร่ งใสในกำรทำงำนของรัฐบำล และร้อยละ
11.69 ปั ญหำยำเสพติด อบำยมุข และกำรพนัน

1. ท่ านอยากจะให้ วปิ ฝ่ ายค้ านยืน่ อภิปรายไม่ ไว้ วางใจรัฐบาลในรู ปแบบใด
ความคิดเห็นต่ อรู ปแบบการอภิปรายไม่ ไว้ วางใจรัฐบาล
ไม่ ควรยืน่ อภิปรายไม่ ไว้ วางใจรัฐบาล
เพราะ ยังไม่ ถึงเวลาทีจ่ ะอภิปราย และรัฐบาลบริหารงาน
ได้ ดอี ยู่แล้ วควรให้ รัฐบาลทางานไปก่ อน รวมทั้ง
การอภิปรายไม่ ไว้ วางใจอาจจะก่ อให้ เกิดความขัดแย้ งขึน้ ได้
ควรอภิปรายไม่ ไว้ วางใจรัฐมนตรีเป็ นรายบุคคล เพราะ การทางานของแต่ ละกระทรวงหรือบุคคลไม่ เหมือนกัน
ควรเลือกเฉพาะทีไ่ ม่ ไว้ วางใจจะได้ ไม่ ยดื เยือ้
ควรอภิปรายไม่ ไว้ วางใจรัฐมนตรีท้งั คณะ
เพราะ ประชาชนจะได้ ทราบว่ ากระทรวงหรือรัฐมนตรี
ท่ านใดบ้ างทีบ่ ริหารงานได้ ไม่ ดจี ะได้ ตรวจสอบการทางาน
ของรัฐบาลได้ อย่ างละเอียดรอบคอบมากขึน้ อีกทั้งเป็ น
รัฐบาลชุดเดียวกันต้องทางานประสานกันอยู่แล้ ว
ควรอภิปรายไม่ ไว้ วางใจเฉพาะนายกรัฐมนตรี เพราะ เป็ นผู้นาหลักของประเทศและเป็ นผู้ตัดสิ นใจในการบริหาร
การทางานเกีย่ วกับนโยบายหรือโครงการต่ างๆ
รวม
2. ท่ านคิดว่ าผลการอภิปรายจะก่ อให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี นึ้ หรือไม่
ความคิดเห็นต่ อการเปลีย่ นแปลงหลังการอภิปราย
ดีขนึ้
เพราะ รัฐบาลจะได้ ทราบถึงข้ อบกพร่ องในการบริหารประเทศและจะได้ นามาปรับปรุงแก้ ไขให้ ดขี นึ้
เหมือนเดิม เพราะ รั ฐบาลเป็ นเสี ยงส่ วนใหญ่ และคิดว่ ารั ฐบาลจะไม่ นาข้ อบกพร่ องในการทางานมาปรั บปรุ ง
ไม่ ใส่ ใจ เมือ่ อภิปรายเสร็จก็เหมือนเดิม
แย่ ลง
เพราะ อาจจะเกิดความขัดแย้ งกันภายในพรรคหรือระหว่ างพรรคได้
ไม่ แน่ ใจ
รวม

ร้ อยละ
35.39
28.49

23.68

8.59
100.00
ร้ อยละ
35.87
33.63
7.38
23.11
100.00

3. ท่ านคิดว่ าบุคคลใดทีค่ วรถูกอภิปรายไม่ ไว้ วางใจมากทีส่ ุ ด 3 อันดับแรก
บุคคลทีค่ วรถูกอภิปรายไม่ ไว้ วางใจมากทีส่ ุ ด 3 อันดับแรก
นางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
นายณัฐวุฒิ ใสยเกือ้ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่ าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ร้ อยละ
43.15
29.26
27.59

4. ท่ านอยากให้ รัฐบาลปรับปรุงการทางานในเรื่องใดมากทีส่ ุ ด
ความคิดเห็นต่ อเรื่องทีอ่ ยากให้ รัฐบาลปรับปรุงในการทางานมากทีส่ ุ ด
เศรษฐกิจปากท้ อง//สินค้ าราคาแพง//ค่ าครองชีพ/ค่ าแรงขั้นตา่ //ปัญหาการว่ างงาน
การทุจริตคอร์ รัปชัน//ความไม่ โปร่ งใสในการทางานของรัฐบาล
ปัญหายาเสพติด//อบายมุข//การพนัน
ราคาผลผลิตการเกษตรทีต่ กตา่ และควรเร่ งให้ ความช่ วยเหลือเกษตรกร
ระบบการศึกษา

ร้ อยละ
56.08
13.19
11.69
10.27
8.77

รายละเอียดรายงานผลการสารวจฉบับสมบูรณ์ download ได้ จาก http://www.nidapoll.nida.ac.th
หรือเสนอแนะข้ อคิดเห็นได้ ที่ สานักงานศูนย์ สารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”
โทร. 02 727 3594 และ 02 727 3596 โทรสาร 02 727 3595 E-mail: nida_poll@nida.ac.th และ nidapoll@hotmail.co.th
www.twitter.com/nidapoll และ www.facebook.com/nidapoll

