
 

 

 

 

 

 

 

“คุณไว้วางใจฝ่ายค้านหรือไม่?” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

 ศูนยส์ํารวจความคิดเห็น “นิดา้โพล” สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิดา้) เปิดเผยผลสํารวจของประชาชน เร่ือง “คุณไว้วางใจ               

ฝ่ายค้านหรือไม่?” ทาํการสาํรวจระหว่างวนัท่ี 2 – 5 มีนาคม 2563 จากประชาชนท่ีมีอายุ 18 ปีข้ึนไป กระจายทุกภูมิภาค ระดบัการศึกษา และอาชีพ

ทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จาํนวน 2,510 หน่วยตวัอย่าง เกี่ยวกบัการติดตามข่าวการอภิปรายไม่ไวว้างใจรัฐบาล และการไวว้างใจการทาํงานของฝ่ายคา้น

ในการตรวจสอบการทาํงานของรัฐบาล การสาํรวจอาศยัการสุ่มตวัอยา่งโดยใชค้วามน่าจะเป็นจากบญัชีรายช่ือฐานขอ้มูลตวัอยา่งหลกั (Master Sample) 

ของ “นิดา้โพล” สุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศพัท์โดยกาํหนดค่าความเช่ือมั่น                 

ท่ีร้อยละ 95.0 

จากการสํารวจเม่ือถามถึงการติดตามข่าวการอภิปรายไม่ไวว้างใจรัฐบาล พบว่า ร้อยละ 9.44 ระบุว่า ติดตามข่าวตลอด ร้อยละ 44.07 ระบุว่า

ติดตามข่าวบ้างพอสมควร ร้อยละ 16.81 ระบุว่า ไม่ค่อยติดตาม ร้อยละ 29.60 ระบุว่า ไม่ติดตามเลย และร้อยละ 0.08 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/                   

ไม่สนใจ 

ดา้นความคิดเห็นของประชาชนต่อขอ้มูลเด็ดของฝ่ายคา้นในการมดัรัฐมนตรีผูถู้กอภิปรายไม่ไวว้างใจจนด้ินไม่หลุด เฉพาะผูท่ี้ติดตามข่าว

ตลอดและติดตามข่าวบา้งพอสมควร พบวา่ ร้อยละ 32.02 ระบุว่า มีขอ้มูลเดด็ ที่สามารถมดัรัฐมนตรีผูถู้กอภิปรายจนด้ินไม่หลุด ร้อยละ 44.90 ระบุว่า 

มีขอ้มูล แต่ไม่เด็ดเพียงพอท่ีจะมดัรัฐมนตรีผูถู้กอภิปรายจนด้ินไม่หลุด ร้อยละ 14.00 ระบุว่า ไม่มีขอ้มูลเด็ดเลย และร้อยละ 9.08 ระบุว่า ไม่ทราบ/ 

ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ส่วนความเช่ือของประชาชนต่อกระแสข่าวท่ีว่า พรรคเพื่อไทยมีขอ้ตกลงพิเศษกบัรัฐบาลในการทาํให้รัฐมนตรีบางรายไม่ตอ้งถูกอภิปราย             

ไม่ไวว้างใจ เน่ืองจากขอ้จาํกดัทางเวลา เฉพาะผูท่ี้ติดตามข่าวตลอดและติดตามข่าวบา้งพอสมควร พบว่า ร้อยละ 10.05 ระบุว่า เช่ือมาก ร้อยละ 23.16 

ระบุว่า ค่อนข้างเช่ือ ร้อยละ 27.63 ระบุว่า ไม่ค่อยเช่ือ ร้อยละ 30.75 ระบุว่า ไม่เช่ือเลย และร้อยละ 8.41 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ    

ทา้ยท่ีสุดเม่ือถามถึงการไวว้างใจของประชาชนต่อฝ่ายคา้นในการตรวจสอบการทาํงานของรัฐบาล เฉพาะผูท่ี้ติดตามข่าวตลอดและติดตาม

ข่าวบา้งพอสมควร พบว่า ร้อยละ 26.28 ระบุว่า ไวว้างใจมาก เพราะ ฝ่ายคา้นมีขอ้มูล หลกัฐาน ในการนาํมาอภิปรายไม่ไวว้างใจท่ีสามารถทาํให้

ฝ่ายรัฐบาลถูกตรวจสอบการทาํงานได ้ขณะท่ีบางส่วนระบุว่า เช่ือมัน่ในบุคลากรของพรรคเพื่อไทยและอดีตพรรคอนาคตใหม่ ร้อยละ 34.92 ระบุว่า 

ค่อนข้างไวว้างใจ เพราะ ฝ่ายคา้นมีขอ้มูลท่ีชดัเจน มีเหตุผลตรงไปตรงมาในการอภิปรายไม่ไวว้างใจ ขณะท่ีบางส่วนระบุว่า เช่ือมัน่ในการทาํงาน

ของฝ่ายคา้น ร้อยละ 22.26 ระบุว่า ไม่ค่อยไวว้างใจ เพราะ ขอ้มูลยงัมีไม่เพียงพอ ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองส่วนตวัของผูถู้กอภิปรายฯ มากกว่า ไม่เกี่ยวขอ้ง

กบัประชาชนหรือประเทศ ขณะท่ีบางส่วนระบุว่า สองพรรคใหญ่ทางฝ่ายคา้นไม่มีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ร้อยละ 13.78 ระบุว่า ไม่ไว้วางใจเลย 

เพราะ ข้อมูลไม่ตรงประเด็นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กบัประชาชนหรือประเทศ ขณะท่ีบางส่วนระบุว่า ฝ่ายค้านพยายามจะลม้รัฐบาลอย่างเดียว               

ไม่ไดมี้การตรวจสอบอยา่งจริงจงั และร้อยละ 2.76 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

เม่ือพิจารณาลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง พบว่า ตวัอย่างร้อยละ 8.84 มีภูมิลาํเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.62 มีภูมิลาํเนาอยู่ปริมณฑล     

และภาคกลาง ร้อยละ 18.41 มีภูมิลาํเนาอยูภ่าคเหนือ ร้อยละ 33.47 มีภูมิลาํเนาอยูภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.66 มีภูมิลาํเนาอยูภ่าคใต ้

ตวัอยา่งร้อยละ 49.12 เป็นเพศชาย และร้อยละ 50.88 เป็นเพศหญิง  

ตวัอย่างร้อยละ 7.33 มีอาย ุ18 – 25 ปี ร้อยละ 14.94 มีอายุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 21.99 มีอาย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 33.59 มีอายุ 46 – 59 ปี     

และร้อยละ 22.15 มีอาย ุ60 ปีข้ึนไป ตวัอยา่งร้อยละ 93.47 นบัถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 3.67 นบัถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.68 นบัถอืศาสนาคริสต์ 

และอื่น ๆ  และร้อยละ 2.19 ไม่ระบุศาสนา ตวัอยา่งร้อยละ 22.71 สถานภาพโสด ร้อยละ 71.87 สมรสแลว้ ร้อยละ 3.15 หมา้ย หยา่ร้าง แยกกนัอยู ่

และร้อยละ 2.27 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส  

ตัวอย่างร้อยละ 29.56 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า ร้อยละ 30.16 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 7.37                 

จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 24.54 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 5.66 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

และร้อยละ 2.71 ไม่ระบุการศึกษา 

 

วันอาทิตย์ท่ี 8 มนีาคม พ.ศ. 2563 

 ศูนยส์าํรวจความคิดเห็น “นิดา้โพล” สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  โทรสาร 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 

ผู้อํานวยการศูนย์สํารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถือ 081-667-7766 
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ตวัอย่างร้อยละ 9.68 ประกอบอาชีพขา้ราชการ/ลูกจ้าง/พนกังานรัฐวิสาหกจิ ร้อยละ 13.75 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 20.20

ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 16.10 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.62 ประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงาน      

ร้อยละ 19.08 เป็นพ่อบา้น/แม่บา้น/เกษียณอาย/ุว่างงาน ร้อยละ 2.67 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา และร้อยละ 2.90 ไม่ระบุอาชีพ  

ตวัอยา่งร้อยละ 18.33 ไม่มีรายได ้ร้อยละ 23.35 มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 25.18 มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 

20,000 บาท ร้อยละ 8.88 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 5.70 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 –  40,000 บาท ร้อยละ 7.29            

มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทข้ึนไป และร้อยละ 11.27 ไม่ระบุรายได ้
 

1. ท่านได้ติดตามข่าวการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลหรือไม่ 

การติดตามข่าวการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ร้อยละ 

ติดตามข่าวตลอด   

ติดตามข่าวบา้งพอสมควร  

ไม่ค่อยติดตาม  

ไม่ติดตามเลย  

ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

9.44 

44.07 

16.81 

29.60 

0.08 

รวม 100.00 
 

2. หลังการอภิปรายฯ ท่านคดิว่าฝ่ายค้านมีข้อมูลเด็ดหรือไม่ ในการมัดรัฐมนตรีผู้ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจจนดิ้นไม่หลุด  

     (เฉพาะผู้ที่ติดตามข่าวตลอดและติดตามข่าวบ้างพอสมควร n = 1,343) 

ความคดิเห็นของประชาชนต่อข้อมูลเด็ดของฝ่ายค้านในการมัดรัฐมนตรีผู้ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจจนดิ้นไม่หลุด ร้อยละ 

มีขอ้มูลเด็ด ทีส่ามารถมดัรัฐมนตรีผูถู้กอภิปรายจนด้ินไม่หลุด 

มีขอ้มูล แต่ไม่เด็ดเพียงพอท่ีจะมดัรัฐมนตรีผูถู้กอภิปรายจนด้ินไม่หลุด 

ไม่มีข้อมูลเดด็เลย 

ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

32.02 

44.90 

14.00 

9.08 

รวม 100.00 
 

3. ท่านเช่ือหรือไม่กับกระแสข่าวที่ว่า พรรคเพ่ือไทยมีข้อตกลงพิเศษกับรัฐบาลในการทําให้รัฐมนตรีบางรายไม่ต้องถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ เน่ืองจาก

ข้อจํากัดทางเวลา (เฉพาะผู้ที่ติดตามข่าวตลอดและติดตามข่าวบ้างพอสมควร n = 1,343) 

ความเช่ือของประชาชนต่อกระแสข่าวที่ว่า พรรคเพ่ือไทยมีข้อตกลงพิเศษกับรัฐบาลในการทําให้รัฐมนตรีบางราย 

ไม่ต้องถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ เน่ืองจากข้อจํากัดทางเวลา 
ร้อยละ 

เช่ือมาก 10.05 

ค่อนข้างเช่ือ 23.16 

ไม่ค่อยเช่ือ 27.63 

ไม่เช่ือเลย 30.75 

ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 8.41 

รวม 100.00 
 

4. ท่านไว้วางใจการทํางานของฝ่ายค้านชุดน้ีหรือไม่ ในการตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล  

    (เฉพาะผู้ที่ติดตามข่าวตลอดและติดตามข่าวบ้างพอสมควร n = 1,343) 

การไว้วางใจของประชาชนต่อฝ่ายค้านในการตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล ร้อยละ 

ไวว้างใจมาก เพราะ ฝ่ายคา้นมีขอ้มูล หลกัฐาน ในการนาํมาอภิปรายไม่ไวว้างใจท่ีสามารถทาํใหฝ่้ายรัฐบาลถูกตรวจสอบ                 

                                  การทาํงานได ้ขณะท่ีบางส่วนระบุว่า เช่ือมัน่ในบุคลากรของพรรคเพื่อไทยและอดีตพรรคอนาคตใหม่ 

26.28 

ค่อนข้างไวว้างใจ เพราะ ฝ่ายคา้นมีขอ้มูลท่ีชดัเจน มีเหตุผลตรงไปตรงมาในการอภิปรายไม่ไวว้างใจ ขณะท่ีบางส่วนระบุว่า                    

                                          เช่ือมัน่ในการทาํงานของฝ่ายคา้น  

34.92 

ไม่ค่อยไวว้างใจ เพราะ ขอ้มูลยงัมีไม่เพียงพอ ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองส่วนตวัของผูถู้กอภิปรายฯ มากกว่า ไม่เกี่ยวขอ้งกบัประชาชน   

                                        หรือประเทศ ขณะท่ีบางส่วนระบุว่า สองพรรคใหญ่ทางฝ่ายคา้นไม่มีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

22.26 

ไม่ไว้วางใจเลย เพราะ ขอ้มูลไม่ตรงประเดน็ไม่ก่อใหเ้กิดประโยชนก์บัประชาชนหรือประเทศ ขณะท่ีบางส่วนระบุว่า ฝ่ายคา้น 

                                      พยายามจะลม้รัฐบาลอยา่งเดียว ไม่ไดมี้การตรวจสอบอยา่งจริงจงั 

13.78 

ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 2.76 

รวม 100.00 

2 

 



 

ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 
 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามภูมิภาค       

ภูมิภาค จํานวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 222 8.84 

ปริมณฑลและภาคกลาง 643 25.62 

ภาคเหนือ 462 18.41 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 840 33.47 

ภาคใต ้ 343 13.66 

รวม 2,510 100.00 

 

ตารางที่ 2 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน ร้อยละ 

ชาย 1,233 49.12 

หญิง 1,277 50.88 

รวม 2,510 100.00 

 

ตารางที่ 3 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน ร้อยละ 

18 – 25 ปี 184 7.33 

26 – 35 ปี 375 14.94 

36 – 45 ปี 552 21.99 

46 – 59 ปี 843 33.59 

60 ปี ข้ึนไป 556 22.15 

ไม่ระบุ – – 

รวม 2,510 100.00 

 

ตารางที่ 4 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามศาสนา 

ศาสนา จํานวน ร้อยละ 

พุทธ 2,346 93.47 

อิสลาม 92 3.67 

คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศาสนาใด ๆ 17 0.68 

ไม่ระบุ 55 2.19 

รวม 2,510 100.00 

 

ตารางที่ 5 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จํานวน ร้อยละ 

โสด 570 22.71 

สมรส 1,804 71.87 

หมา้ย หยา่ร้าง แยกกนัอยู ่

 

79 3.15 

ไม่ระบุ 57 2.27 

รวม 2,510 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที่ 6 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า 742 29.56 

มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า 757 30.16 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 185 7.37 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 616 24.54 

สูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 142 5.66 

ไม่ระบุ 68 2.71 

รวม 2,510 100.00 

 

ตารางที ่7 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จํานวน ร้อยละ 

ขา้ราชการ/ลูกจา้ง/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 243 9.68 

พนกังานเอกชน 345 13.75 

เจา้ของธุรกิจ/อาชีพอิสระ 507 20.20 

เกษตรกร/ประมง 404 16.10 

รับจา้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงาน 392 15.62 

พ่อบา้น/แม่บา้น/เกษียณอาย/ุว่างงาน 479 19.08 

นกัเรียน/นกัศึกษา 67 2.67 

พนกังานองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหากาํไร - - 

ไม่ระบุ 73 2.90 

รวม 2,510 100.00 

 

ตารางที ่8 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน จํานวน ร้อยละ 

ไม่มีรายได ้ 460 18.33 

ไม่เกิน 10,000 บาท 586 23.35 

10,001 – 20,000 บาท 632 25.18 

20,001 – 30,000 บาท 223 8.88 

30,001 –  40,000 บาท 143 5.70 

40,001 บาทข้ึนไป 183 7.29 

ไม่ระบุ 283 11.27 

รวม 2,510 100.00 
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