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“การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “การอภิปราย        
ไม่ไว้วางใจรัฐบาล” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 22 – 23 มกรำคม 2563 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีขึ้นไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดับกำรศึกษำ        
และอำชีพทั่วประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,252 หน่วยตัวอย่ำง เก่ียวกับกำรอภิปรำยไม่ไวว้ำงใจรัฐบำล กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตัวอย่ำงโดยใช ้   
ควำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” สุ่มตวัอย่ำงดว้ยวิธีแบบง่ำย (Simple Random Sampling) 
เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัทโ์ดยก ำหนดคำ่ควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อส่ิงท่ีฝ่ำยคำ้นควรกระท ำเก่ียวกบักำรอภิปรำยไม่ไวว้ำงใจรัฐบำล พบว่ำ ส่วนใหญ ่
ร้อยละ 42.57 ระบุว่ำ ควรขอเปิดอภิปรำยไม่ไวว้ำงใจรัฐบำล ทั้งคณะ (ทั้ งคณะรัฐมนตรี) รองลงมำ ร้อยละ 35.54 ระบุว่ำ ควรขอเปิดอภิปรำย                       
ไม่ไวว้ำงใจรัฐบำล รายบุคคล (เฉพำะรัฐมนตรีบำงคน) ร้อยละ 13.82 ระบุว่ำ ยังไม่ถึงเวลาขอเปิดอภิปรำยไม่ไวว้ำงใจรัฐบำล ร้อยละ 5.35 ระบุว่ำ               
ไม่ควรขอเปิดอภิปรำยไม่ไวว้ำงใจรัฐบำลเลย และร้อยละ 2.72 ระบุวำ่ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  

ดำ้นควำมเช่ือมัน่ของประชำชนต่อขอ้มูลเด็ดของฝ่ำยคำ้นท่ีจะมัดคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูถู้กอภิปรำยไม่ไวว้ำงใจจนดิ้นไม่หลุด 
พบว่ำ ร้อยละ 20.76 ระบุว่ำ เช่ือมัน่มาก เพรำะ ฝ่ำยคำ้นน่ำจะมีขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและชดัเจนพอสมควรต่อกำรอภิปรำยไม่ไวว้ำงใจ ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ                  
มีควำมมั่นใจในกำรท ำงำนของฝ่ำยค้ำน และมองว่ำกำรท ำงำนของฝ่ำยรัฐบำลตลอด 5 เดือนท่ีผ่ำนมำยงัไม่เป็นรูปธรรม ร้อยละ 32.99 ระบุว่ำ 
ค่อนข้างเช่ือมัน่ เพรำะ ฝ่ำยคำ้นน่ำจะมีขอ้มูลในกำรอภิปรำยไม่ไวว้ำงใจมำกพอสมควร ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ กำรท ำงำนของฝ่ำยรัฐบำลยงัไม่เห็น
ผลงำนท่ีเป็นรูปธรรมอย่ำงชดัเจน ร้อยละ 28.51 ระบุว่ำ ไม่ค่อยเช่ือมัน่ เพรำะ เร่ืองท่ีฝ่ำยคำ้นจะน ำมำอภิปรำยยงัถือเป็นเร่ืองธรรมดำ ส่วนใหญ่เป็น
เร่ืองส่วนตวัมำกกว่ำนโยบำย และหลกัฐำนยงัไม่ชัดเจนพอ ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ มองเป็นเกมกำรเมืองและเหมือนกำรกลัน่แกล้งกันมำกกว่ำ                
ร้อยละ 15.26 ระบุว่ำ ไม่เช่ือมั่นเลย เพรำะ ฝ่ำยค้ำนยงัไม่มีข้อมูลหรือประเด็นอะไรท่ีท ำให้รัฐบำลเสียหำย มองเป็นแค่เกมกำรเมืองเท่ำนั้ น               
ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ อยำกให้รัฐบำลท ำงำนให้มำกกว่ำน้ีก่อนถึงค่อยมีกำรอภิปรำยไม่ไวว้ำงใจ และร้อยละ 2.48 ระบุวำ่ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ทำ้ยท่ีสุด ควำมเช่ือของประชำชนต่อกระแสข่ำวท่ีว่ำ พรรคเพื่อไทยมีขอ้ตกลงพิเศษกบัพรรครัฐบำลในกำรตดัช่ือรัฐมนตรีบำงรำยออกจำก
ญตัติอภิปรำยไม่ไวว้ำงใจ พบว่ำ ร้อยละ 5.35 ระบุว่ำ เช่ือมาก เพรำะ จำกประวติักำรท ำงำนของ ร.ต.อ. เฉลิม อยู่บ  ำรุง คณะกรรมกำรกิจกำรพิเศษ
พรรคเพื่อไทย น่ำจะมีข้อตกลงพิเศษกบัทำงพรรครัฐบำลจริง ร้อยละ 16.85 ระบุว่ำ ค่อนข้างเช่ือ เพรำะ เป็นเกมกำรเมืองอย่ำงหน่ึงสำมำรถพลิก
สถำนกำรณ์ไดต้ลอดเวลำ และมี ส.ส. จ ำนวนหน่ึงจำกพรรคเพื่อไทยเข้ำอยู่ร่วมกับรัฐบำล ร้อยละ 32.91 ระบุว่ำ ไม่ค่อยเช่ือ เพรำะ จุดยืนของทั้ง              
2 ฝ่ำยแตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจน เป็นไปไม่ได้ท่ีจะมีข้อตกลงพิเศษร่วมกัน และเป็นเพียงเกม กำรเมืองเท่ำนั้ น ร้อยละ 33.79 ระบุว่ำ ไม่เช่ือเลย                   
เพรำะ จุดยืนของพรรคเพื่อไทยมีควำมชดัเจนอยู่แลว้ในกำรท่ีจะไม่สนบัสนุนรัฐบำล และอำจเป็นเฟคนิวส์เพ่ือเป็นกำรสร้ำงกระแสข่ำวเท่ำนั้น และ
ร้อยละ 11.10 ระบุวำ่ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทั่วไปของตัวอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำงร้อยละ 8.79 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.56 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑล     
และภำคกลำง ร้อยละ 18.61 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.46 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.58 มีภูมิล ำเนำอยู่
ภำคใต ้ตวัอยำ่งร้อยละ 49.76 เป็นเพศชำย และร้อยละ 50.24 เป็นเพศหญิง  

ตัวอย่ำงร้อยละ 7.11 มีอำยุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 14.14 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 21.00 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 36.34 มีอำยุ 46 – 59 ปี     
และร้อยละ 21.41 มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป ตวัอยำ่งร้อยละ 95.05 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.11 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.96 นบัถือศำสนำคริสต ์
และอื่น ๆ และร้อยละ 0.88 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอย่ำงร้อยละ 23.00 สถำนภำพโสด ร้อยละ 73.00 สมรสแลว้ ร้อยละ 3.04 หมำ้ย หย่ำร้ำง แยกกนัอยู ่
และร้อยละ 0.96 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ตัวอย่ำงร้อยละ 26.36 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 29.87 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.11                 
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 29.71 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5.43 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 1.52 ไมร่ะบุกำรศึกษำ  

 

วันอาทิตย์ท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2563 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  โทรสำร 02 -727- 3595 

http://www.nidapoll.nida.ac.th  http://www.twitter.com/nidapoll  และ http://www.facebook.com/nidapoll 
E-mail : nida_poll@nida.ac.th / nidapoll.nida@hotmail.co.th  

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 

ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 
โทรศัพท์ มือถือ 081-667-7766 
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ตวัอย่ำงร้อยละ 12.86 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 14.30 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 20.92
ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 14.46 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.34 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ช้แรงงำน      
ร้อยละ 18.13 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 2.31 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 1.68 ไมร่ะบุอำชีพ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 16.37 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 19.73 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 24.92 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 
20,000 บำท ร้อยละ 12.70 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 6.07 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 8.31          
มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 11.90 ไมร่ะบุรำยได ้

 
1. ท่านคิดว่าฝ่ายค้านควรท าอย่างไร เกี่ยวกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อส่ิงที่ฝ่ายค้านควรกระท าเกี่ยวกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ร้อยละ 
ควรขอเปิดอภิปรำยไม่ไวว้ำงใจรัฐบำล ทั้งคณะ (ทั้งคณะรัฐมนตรี) 42.57 
ควรขอเปิดอภิปรำยไม่ไวว้ำงใจรัฐบำล รายบุคคล (เฉพำะรัฐมนตรีบำงคน) 35.54 
ยังไม่ถึงเวลาขอเปิดอภิปรำยไม่ไวว้ำงใจรัฐบำล 13.82 
ไม่ควรขอเปิดอภิปรำยไม่ไวว้ำงใจรัฐบำลเลย 5.35 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 2.72 

รวม 100.00 
 

2. ท่านเช่ือมั่นแค่ไหนว่า ฝ่ายค้านมีข้อมูลเด็ดท่ีจะมัดคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจจนดิน้ไม่หลุด 
ความเช่ือมั่นของประชาชนต่อข้อมูลเด็ดของฝ่ายค้านท่ีจะมัดคณะรัฐมนตรี 

หรือรัฐมนตรีผู้ถกูอภปิรายไม่ไว้วางใจจนดิน้ไม่หลุด 
ร้อยละ 

เช่ือมัน่มาก เพรำะ ฝ่ำยคำ้นน่ำจะมีขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและชดัเจนพอสมควรต่อกำรอภิปรำยไม่ไวว้ำงใจ ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ                  
มีควำมมัน่ใจในกำรท ำงำนของฝ่ำยคำ้น และมองว่ำกำรท ำงำนของฝ่ำยรัฐบำลตลอด 5 เดือนท่ีผำ่นมำยงัไมเ่ป็นรูปธรรม 

20.76 

ค่อนข้างเช่ือมัน่ เพรำะ ฝ่ำยคำ้นน่ำจะมีขอ้มูลในกำรอภิปรำยไม่ไวว้ำงใจมำกพอสมควร ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ กำรท ำงำน
ของฝ่ำยรัฐบำลยงัไมเ่ห็นผลงำนท่ีเป็นรูปธรรมอยำ่งชดัเจน 

32.99 

ไม่ค่อยเช่ือมัน่ เพรำะ เร่ืองท่ีฝ่ำยคำ้นจะน ำมำอภิปรำยยงัถือเป็นเร่ืองธรรมดำ ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองส่วนตวัมำกกว่ำนโยบำย  
และหลกัฐำนยงัไม่ชดัเจนพอ ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ มองเป็นเกมกำรเมืองและเหมือนกำรกลัน่แกลง้กนัมำกกว่ำ 

28.51 

ไม่เช่ือมั่นเลย เพรำะ ฝ่ำยคำ้นยงัไม่มีขอ้มูลหรือประเด็นอะไรท่ีท ำให้รัฐบำลเสียหำย มองเป็นแค่เกมกำรเมืองเท่ำนั้น               
ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ อยำกให้รัฐบำลท ำงำนใหม้ำกกว่ำน้ีก่อนถึงค่อยมีกำรอภิปรำยไม่ไวว้ำงใจ 

15.26 

ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 2.48 
รวม 100.00 

 
3. ท่านเช่ือหรือไม่กับกระแสข่าวที่ว่า พรรคเพ่ือไทยมีข้อตกลงพเิศษกับพรรครัฐบาลในการตัดช่ือรัฐมนตรีบางรายออกจากญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ 

ความเช่ือของประชาชนต่อกระแสข่าวท่ีว่า พรรคเพ่ือไทยมข้ีอตกลงพเิศษกับพรรครัฐบาล 
ในการตัดช่ือรัฐมนตรีบางรายออกจากญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ 

ร้อยละ 

เช่ือมาก เพรำะ จำกประวติักำรท ำงำนของ ร.ต.อ. เฉลิม อยูบ่  ำรุง คณะกรรมกำรกิจกำรพิเศษพรรคเพื่อไทย น่ำจะมีขอ้ตกลง
พิเศษกบัทำงพรรครัฐบำลจริง 

5.35 

ค่อนข้างเช่ือ เพรำะ เป็นเกมกำรเมืองอยำ่งหน่ึงสำมำรถพลิกสถำนกำรณ์ไดต้ลอดเวลำ และมี ส.ส. จ ำนวนหน่ึงจำกพรรค
เพื่อไทยเขำ้อยูร่่วมกบัรัฐบำล  

16.85 

ไม่ค่อยเช่ือ เพรำะ จุดยืนของทั้ง 2 ฝ่ำยแตกต่ำงกนัอยำ่งชดัเจน เป็นไปไม่ไดท่ี้จะมีขอ้ตกลงพิเศษร่วมกนั และเป็นเพียงเกม 
กำรเมืองเท่ำนั้น 

32.91 

ไม่เช่ือเลย เพรำะ จุดยืนของพรรคเพื่อไทยมีควำมชดัเจนอยูแ่ลว้ในกำรท่ีจะไม่สนบัสนุนรัฐบำล และอำจเป็นเฟคนิวส์เพื่อ
เป็นกำรสร้ำงกระแสข่ำวเท่ำนั้น 

33.79 

ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 11.10 
รวม 100.00 



3 
 

 
ลักษณะทัว่ไปของตัวอย่าง 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 110 8.79 
ปริมณฑลและภำคกลำง 320 25.56 
ภำคเหนือ 233 18.61 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 419 33.46 
ภำคใต ้ 170 13.58 

รวม 1,252 100.00 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 623 49.76 
หญิง 629 50.24 

รวม 1,252 100.00 
 
ตารางที่ 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 89 7.11 
26 – 35 ปี 177 14.14 
36 – 45 ปี 263 21.00 
46 – 59 ปี 455 36.34 
60 ปี ขึ้นไป 268 21.41 
ไม่ระบ ุ – – 

รวม 1,252 100.00 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,190 95.05 
อิสลำม 39 3.11 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 12 0.96 
ไม่ระบ ุ 11 0.88 

รวม 1,252 100.00 
 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 288 23.00 
สมรส 914 73.00 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 38 3.04 
ไม่ระบ ุ 12 0.96 

รวม 1,252 100.00 
 



4 
 

 
ลกัษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 330 26.36 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 374 29.87 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 89 7.11 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 372 29.71 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 68 5.43 
ไม่ระบ ุ 19 1.52 

รวม 1,252 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 161 12.86 
พนกังำนเอกชน 179 14.30 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 262 20.92 
เกษตรกร/ประมง 181 14.46 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 192 15.34 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 227 18.13 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 29 2.31 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร – – 
ไม่ระบ ุ 21 1.68 

รวม 1,252 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 205 16.37 
ไม่เกิน 10,000 247 19.73 
10,001 – 20,000 312 24.92 
20,001 – 30,000 159 12.70 
30,001 –  40,000 76 6.07 
40,001 ขึ้นไป 104 8.31 
ไม่ระบ ุ 149 11.90 

รวม 1,252 100.00 
 
  

 


