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“รัฐบาล-ฝ่ายค้าน ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล” 
 

เรียน  บรรณาธิการบริหาร/บรรณาธิการข่าว/หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “รัฐบาล-ฝ่ายค้าน  
ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 25-26 กรกฎำคม 2565 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีข้ึนไป กระจำยทุกภูมิภำค          
ระดบักำรศึกษำ อำชีพ และรำยได ้ทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,312 หน่วยตวัอย่ำง เก่ียวกบักำรอภิปรำยไม่ไวว้ำงใจรัฐบำล กำรส ำรวจอำศยั 
กำรสุ่มตวัอย่ำงโดยใชค้วำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” สุ่มตวัอย่ำงดว้ยวิธีแบบง่ำย 
(Simple Random Sampling) เกบ็ขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสมัภำษณ์ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ ร้อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมประชำชนถึงกำรติดตำมกำรอภิปรำยไม่ไวว้ำงใจรัฐบำล ระหว่ำงวนัท่ี 19-23 กรกฎำคม 2565 ท่ีผำ่นมำ พบว่ำ ตวัอยำ่ง 
ร้อยละ 69.28 ระบุว่ำ ไม่ไดติ้ดตำมเลย รองลงมำ ร้อยละ 18.98 ระบุว่ำ ติดตำมบำ้งเลก็นอ้ย ร้อยละ 9.00 ระบุวำ่ ติดตำมเป็นระยะ ๆ และร้อยละ 2.74 
ระบุวำ่ ติดตำมตลอดเวลำ   

เม่ือถำมผูท่ี้ติดตำมกำรอภิปรำยไม่ไวว้ำงใจรัฐบำล (จ ำนวน 403 หน่วยตวัอย่ำง) เก่ียวกบัขอ้มูลของฝ่ำยคำ้นในกำรอภิปรำยไม่ไวว้ำงใจ
รัฐบำลในภำพรวม พบว่ำ ตวัอยำ่ง ร้อยละ 42.43 ระบุว่ำ ชดัเจนมำก รองลงมำ ร้อยละ 34.25 ระบุว่ำ ค่อนขำ้งชดัเจน ร้อยละ 15.63 ระบุว่ำ ไม่ค่อย
ชดัเจน และร้อยละ 7.69 ระบุวำ่ ไม่ชดัเจนเลย    

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมผูท่ี้ติดตำมกำรอภิปรำยไม่ไวว้ำงใจรัฐบำล (จ ำนวน 403 หน่วยตวัอยำ่ง) ถึงควำมชดัเจนในกำรตอบค ำถำมของฝ่ำยรัฐบำล
ในกำรอภิปรำยไม่ไวว้ำงใจรัฐบำล พบวำ่ 

1. พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชำ (นำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม) ร้อยละ 75.68 ระบุว่ำ ตอบไม่ชดัเจน รองลงมำ 
ร้อยละ 21.34 ระบุวำ่ ตอบไดช้ดัเจน และร้อยละ 2.98 ระบุวำ่ ไม่ไดติ้ดตำม 

2. พลเอก ประวิตร วงษสุ์วรรณ (รองนำยกรัฐมนตรี) ร้อยละ 75.44 ระบุว่ำ ตอบไม่ชดัเจน รองลงมำ ร้อยละ 15.63 ระบุว่ำ ตอบไดช้ดัเจน 
และร้อยละ 8.93 ระบุวำ่ ไม่ไดติ้ดตำม 

3. นำยอนุทิน ชำญวีรกูล (รองนำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข) ร้อยละ 57.07 ระบุว่ำ ตอบไม่ชดัเจน รองลงมำ 
ร้อยละ 25.56 ระบุวำ่ ตอบไดช้ดัเจน และร้อยละ 17.37 ระบุวำ่ ไม่ไดติ้ดตำม 

4. นำยจุรินทร์ ลกัษณวิศิษฏ์ (รองนำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย)์ ร้อยละ 52.36 ระบุว่ำ ตอบไม่ชดัเจน รองลงมำ 
ร้อยละ 30.02 ระบุวำ่ ไม่ไดติ้ดตำม และร้อยละ 17.62 ระบุวำ่ ตอบไดช้ดัเจน 

5. พลเอก อนุพงษ ์เผ่ำจินดำ (รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) ร้อยละ 45.16 ระบุว่ำ ตอบไม่ชดัเจน รองลงมำ ร้อยละ 37.47 ระบุว่ำ 
ไม่ไดติ้ดตำม และร้อยละ 17.37 ระบุวำ่ ตอบไดช้ดัเจน 

6. นำยศกัด์ิสยำม ชิดชอบ (รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม) ร้อยละ 47.64 ระบุว่ำ ตอบไม่ชัดเจน รองลงมำ ร้อยละ 37.97 ระบุว่ำ 
ไม่ไดติ้ดตำม และร้อยละ 14.39 ระบุวำ่ ตอบไดช้ดัเจน 

7. นำยชยัวุฒิ ธนำคมำนุสรณ์ (รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) ร้อยละ 44.91 ระบุว่ำ ตอบไม่ชดัเจน รองลงมำ 
ร้อยละ 40.94 ระบุวำ่ ไม่ไดติ้ดตำม และร้อยละ 14.15 ระบุวำ่ ตอบไดช้ดัเจน 

8. นำยจุติ ไกรฤกษ์ (รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย)์ ร้อยละ 44.42 ระบุว่ำ ตอบไม่ชัดเจน 
รองลงมำ ร้อยละ 40.69 ระบุวำ่ ไม่ไดติ้ดตำม และร้อยละ 14.89 ระบุวำ่ ตอบไดช้ดัเจน 

9. นำยสันติ พร้อมพฒัน์ (รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงกำรคลงั) ร้อยละ 44.91 ระบุว่ำ ตอบไม่ชดัเจน รองลงมำ ร้อยละ 41.69 ระบุว่ำ 
ไม่ไดติ้ดตำม และร้อยละ 13.40 ระบุวำ่ ตอบไดช้ดัเจน 

10. นำยนิพนธ์ บุญญำมณี (รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) ร้อยละ 44.66 ระบุว่ำ ไม่ไดติ้ดตำม รองลงมำ ร้อยละ 42.93 ระบุว่ำ 
ตอบไม่ชดัเจน และร้อยละ 12.41 ระบุวำ่ ตอบไดช้ดัเจน 

 

วันอาทิตย์ท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6 

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

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถอื 081-667-7766 
 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
mailto:nida_poll@nida.ac.th


2 
 

11. นำยสุชำติ ชมกล่ิน (รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน) ร้อยละ 42.43 ระบุว่ำ ตอบไม่ชดัเจน รองลงมำ ร้อยละ 41.44 ระบุว่ำ ไม่ได้
ติดตำม และร้อยละ 16.13 ระบุวำ่ ตอบไดช้ดัเจน 

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 8.61 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 26.29 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑล 
และภำคกลำง ร้อยละ 17.99 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 33.54 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.57 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้
ตวัอยำ่ง ร้อยละ 48.09 เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.91 เป็นเพศหญิง  

ตัวอย่ำง ร้อยละ 13.26 มีอำยุ 18-25 ปี  ร้อยละ 17.76 มีอำยุ 26-35 ปี  ร้อยละ 19.28 มีอำยุ 36-45 ปี  ร้อยละ 26.53 มีอำยุ 46-59 ปี  
และร้อยละ 23.17 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป ตวัอยำ่ง ร้อยละ 96.26 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 2.52 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.07 นบัถือศำสนำคริสต ์
และอ่ืน ๆ และร้อยละ 0.15 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่ง ร้อยละ 32.39 สถำนภำพโสด ร้อยละ 64.71 สมรสแลว้ ร้อยละ 2.67 หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
และร้อยละ 0.23 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส 

ตัวอย่ำง ร้อยละ 26.22 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 36.05 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 8.61                         
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 24.47 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 4.42 จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 0.23 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอยำ่ง ร้อยละ 8.15 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 16.54 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 20.81
ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 12.50 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.78 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ช้แรงงำน      
ร้อยละ 19.82 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 6.10 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 0.30 ไม่ระบุอำชีพ  

ตัวอย่ำง ร้อยละ 23.02 ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 24.09 รำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่ เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 26.30 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน  
10,001-20,000 บำท ร้อยละ 10.29 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บำท ร้อยละ 3.73 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บำท ร้อยละ 4.80  
รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 7.77 ไม่ระบุรำยได ้

 

1. ท่านติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ระหว่างวนัที่ 19-23 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมาหรือไม่ 
การติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ระหว่างวนัที่ 19-23 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ร้อยละ 

ไม่ไดติ้ดตำมเลย 69.28 
ติดตำมบำ้งเลก็นอ้ย 18.98 
ติดตำมเป็นระยะ ๆ 9.00 
ติดตำมตลอดเวลำ 2.74 

รวม 100.00 
 

2. ท่านคดิว่า ในภาพรวม ข้อมูลของฝ่ายค้านในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล มีความชัดเจนหรือไม่ 
ความคดิเห็นของประชานต่อข้อมูลของฝ่ายค้านในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในภาพรวม ร้อยละ 

ชดัเจนมำก 42.43 
ค่อนขำ้งชดัเจน 34.25 
ไม่ค่อยชดัเจน 15.63 
ไม่ชดัเจนเลย 7.69 

รวม 100.00 
หมายเหตุ: เฉพำะผูท่ี้ติดตำมกำรอภิปรำยไม่ไวว้ำงใจรัฐบำล จ ำนวน 403 หน่วยตวัอยำ่ง 
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3. ท่านคิดว่าการตอบค าถามของฝ่ายรัฐบาลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล มีความชัดเจนหรือไม่ 

ความชัดเจนในการตอบค าถามของฝ่ายรัฐบาลในการอภิปราย 
ไม่ไว้วางใจรัฐบาล 

ร้อยละ 
รวม 

ตอบได้ชัดเจน ตอบไม่ชัดเจน ไม่ได้ติดตาม 
1. พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชำ 
นำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงกลำโหม 

21.34 75.68 2.98 100.00 

2. พลเอก ประวิตร วงษสุ์วรรณ 
รองนำยกรัฐมนตรี 

15.63 75.44 8.93 100.00 

3. นำยอนุทิน ชำญวีรกลู 
รองนำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงสำธำรณสุข 

25.56 57.07 17.37 100.00 

4. นำยจุรินทร์ ลกัษณวิศิษฏ ์
รองนำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงพำณิชย ์

17.62 52.36 30.02 100.00 

5. พลเอก อนุพงษ ์เผำ่จินดำ 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

17.37 45.16 37.47 100.00 

6. นำยศกัด์ิสยำม ชิดชอบ 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม 

14.39 47.64 37.97 100.00 

7. นำยชยัวุฒิ ธนำคมำนุสรณ์ 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม 

14.15 44.91 40.94 100.00 

8. นำยจุติ ไกรฤกษ ์
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย ์

14.89 44.42 40.69 100.00 

9. นำยสนัติ พร้อมพฒัน์ 
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงกำรคลงั 

13.40 44.91 41.69 100.00 

10. นำยนิพนธ์ บุญญำมณี 
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

12.41 42.93 44.66 100.00 

11. นำยสุชำติ ชมกล่ิน 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน 

16.13 42.43 41.44 100.00 

หมายเหตุ: เฉพำะผูท่ี้ติดตำมกำรอภิปรำยไม่ไวว้ำงใจรัฐบำล จ ำนวน 403 หน่วยตวัอยำ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

ลกัษณะทั่วไปของตัวอย่าง 
 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมิภาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 113 8.61 
ปริมณฑลและภำคกลำง 345 26.29 
ภำคเหนือ 236 17.99 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 440 33.54 
ภำคใต ้ 178 13.57 

รวม 1,312 100.00 
 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 631 48.09 
หญิง 681 51.91 

รวม 1,312 100.00 
 
ตารางที่ 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18-25 ปี 174 13.26 
26-35 ปี 233 17.76 
36-45 ปี 253 19.28 
46-59 ปี 348 26.53 
60 ปีข้ึนไป 304 23.17 

รวม 1,312 100.00 
 
ตารางที่ 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,263 96.26 
อิสลำม 33 2.52 
คริสต/์ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 14 1.07 
ไม่ระบุ 2 0.15 

รวม 1,312 100.00 
 

ตารางที่ 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 425 32.39 
สมรส 849 64.71 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 35 2.67 
ไม่ระบุ 3 0.23 

รวม 1,312 100.00 

 



5 
 

ลกัษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 
 

ตารางที่ 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 344 26.22 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 473 36.05 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 113 8.61 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 321 24.47 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 58 4.42 
ไม่ระบุ 3 0.23 

รวม 1,312 100.00 
 
ตารางที่ 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 107 8.15 
พนกังำนเอกชน 217 16.54 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 273 20.81 
เกษตรกร/ประมง 164 12.50 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 207 15.78 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 260 19.82 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 80 6.10 
ไม่ระบุ 4 0.30 

รวม 1,312 100.00 
 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 302 23.02 
ไม่เกิน 10,000 บำท 316 24.09 
10,001-20,000 บำท 345 26.30 
20,001-30,000 บำท 135 10.29 
30,001-40,000 บำท 49 3.73 
40,001 บำทข้ึนไป 63 4.80 
ไม่ระบุ 102 7.77 

รวม 1,312 100.00 
 
 


