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เรียน กองบรรณาธิการข่าว       จ านวน 2 หน้า 

 
ส านักวิจยั ซูเปอรโ์พล น าเสนอผลส ารวจภาคสนาม เร่ือง  

อภิปรายไม่ไว้วางใจ 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อ านวยการส านักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) 

น าเสนอผลส ารวจภาคสนาม เรื่อง อภปิรายไม่ไวว้างใจ กรณีศกึษาประชาชนทุกสาขาอาชพีทัว่ประเทศ โดย
ด าเนินโครงการทัง้การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ผ่าน “เสยีงประชาชนในโลกโซเชยีล” (Social Media Voice) ดว้ยระบบ Net Super Poll จ านวน 
29,918 ตวัอย่าง และ “เสยีงประชาชนในสงัคมดัง้เดมิ” (Traditional Voice) จ านวน 1,299 ตวัอย่าง ด าเนิน
โครงการระหว่างวนัที ่19 - 22 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ทีผ่่านมา พบว่า ส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ 64.2 รูส้กึน่า
เบื่อ เซง็การเมอืง มแีต่วุ่นวาย ขดัแยง้ แย่งชงิ ไม่อยากรบัรู ้ข่าวอภปิรายไม่ไวว้างใจ ในขณะทีร่อ้ยละ  35.8 
รูส้กึน่าสนใจ น่าตดิตาม 

ทีน่่าพจิารณาคอื ส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ 71.4 อยากฟังเรื่องแก้ความเดอืดรอ้นของประชาชนมากกว่า 
ในขณะทีร่อ้ยละ 28.6 อยากฟัง เรื่องอภปิรายไม่ไวว้างใจมากกว่า 

ทีน่่าสนใจคอื ส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ 62.3 เชื่อมัน่ว่า 3 ป. รบัมอืผ่านไปได ้คอื พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์
โอชา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา จะรบัมือศึกซักฟอกรฐับาลผ่านไปได้ 
ในขณะทีร่อ้ยละ 37.7 ไม่เชื่อมัน่ อย่างไรกต็าม สว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 66.9 ระบุ ศกึภายในรฐับาลเอง เป็นภยั
มากกว่า ศกึภายนอกจากการซกัฟอกรฐับาล ในขณะทีร่อ้ยละ 33.1 ระบุศกึภายนอก เป็นภยัมากกว่า 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.นพดล กล่าวดว้ยว่า ผลการส ารวจ “เสยีงประชาชนในโลกโซเชยีล” (Social 
Media Voice) ผ่านระบบ Net Super Poll พบว่า คนในโลกโซเชียลสนใจติดตามข่าว ปัญหาฝุ่ น PM 2.5 
มากกว่าถงึประมาณ 3 เท่าของคนในโลกโซเชยีลที่สนใจข่าวอภปิรายไม่ไวว้างใจคอื 36,822,410 คน หรอื
กว่า 36 ล้านคนสนใจข่าวปัญหาฝุ่ น PM 2.5 มากกว่า คนในโลกโซเชยีลที่สนใจข่าว อภปิรายไม่ไว้วางใจ
รฐับาล อยู่ที่ 11,568,291 คน หรอืกว่า 11 ลา้นคน และส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ 64.8 ใหเ้สยีงตอบรบัเชงิลบต่อ
ขา่วอภปิรายไม่ไวว้างใจรฐับาล ในขณะทีร่อ้ยละ 35.2 ใหเ้สยีงตอบรบัเชงิบวก 

 
จากเสียงประชาชนในสงัคมดัง้เดิม (Traditional Voice) จ านวน 1,299 ตวัอย่าง 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ความรู้สึกต่อข่าวการอภิปรายไม่ไว้วางใจ 

 ล าดบัท่ี ความรู้สึก ร้อยละ 
1 น่าเบื่อ เซง็การเมอืง มแีต่วุ่นวาย ขดัแยง้ แย่งชงิ ไม่อยากรบัรู้ 64.2 
2 น่าสนใจ น่าตดิตาม  35.8 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 
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ตารางท่ี 2 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ประเดน็ท่ีอยากฟัง ระหว่าง อภิปรายไม่ไว้วางใจ กบั อภิปราย
การแก้ความเดือดร้อนประชาชน 

 ล าดบัท่ี ประเดน็ท่ีอยากฟัง ร้อยละ 
1 อยากฟัง เรื่องแกค้วามเดอืดรอ้นของประชาชนมากกว่า 71.4 
2 อยากฟัง เรื่องอภปิรายไม่ไวว้างใจ มากกว่า 28.6 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

ตารางท่ี 3 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างท่ีระบุ ความเช่ือมัน่ว่า 3 ป. คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา           
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา จะรบัมือศึกซกัฟอกรฐับาล ผ่านไปได้ 

 ล าดบัท่ี ความเช่ือมัน่ ร้อยละ 
1 เชื่อมัน่ว่า 3 ป. รบัมอืผ่านไปได ้ 62.3 
2 ไม่เชื่อมัน่ 37.7 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

ตารางท่ี 4 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ความคิดเหน็ต่อภยัของรฐับาล ระหว่าง ศึกภายในรฐับาลเอง 
กบั ศึกภายนอก 

 ล าดบัท่ี ความคิดเหน็ของประชาชน ต่อ ศึกใน หรือ ศึกนอก ของรฐับาล ร้อยละ 
1 ศกึภายในรฐับาลเอง เป็นภยัมากกว่า ศกึภายนอกจากการซกัฟอกฯ 66.9 
2 ศกึภายนอก เป็นภยัมากกว่า 33.1 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

จากเสียงประชาชนในโลกโซเชียล (Social Media Voice) จ านวน 29,918 ตวัอย่าง 

ตารางท่ี 5 แสดงค่าประมาณการจ านวนคนท่ี ก าลงัติดตามข่าวอภิปรายไม่ไว้วางใจในโลกโซเชียล 
ผลประมาณการจ านวนคนท่ี สนใจติดตาม 

ข่าวการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ก าลงัเข้าถึงในโลกโซเชียล 
ผลประมาณการจ านวนคนท่ี สนใจติดตาม 

ข่าวปัญหาฝุ่ น PM 2.5 
11,568,291 คน 36,822,410 คน 

ตารางท่ี 6 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ เสียงตอบรบัต่อ ข่าวการอภิปรายไม่ไว้วางใจรฐับาล 
ล าดบัท่ี เสียงตอบรบัต่อ ข่าวการอภิปรายไม่ไว้วางใจรฐับาล ค่าร้อยละ 

1 เสยีงตอบรบัเชงิบวก 35.2 
2 เสยีงตอบรบัเชงิลบ 64.8 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

ส านักวจิยั ซูเปอรโ์พล (SUPER POLL) โทร 02.051.5928   www.superpollthailand.net 


