
     
 

 
 

 

 
 

จากที่พรรคร่วมฝ่ายค้านได้เปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามมาตรา 152 กรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม น าถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ และแถลงนโยบายโดยไม่ชี้แจง
แหล่งที่มางบประมาณ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนเฉพาะผู้ที่สนใจติดตามการอภิปราย “สวนดุสิตโพล” 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล จ านวนทั้งสิ้น 207 คน         
(เป็นผู้รับชมการถ่ายทอดสดที่นั่งอยู่ในห้อง จ านวน 25 คน และการลงพื้นที่ภาคสนาม จ านวน 182 คน) ช่วงเวลาในการ
ส ารวจตั้งแต่หลังจากทีก่ารอภิปรายเสร็จสิ้นลง ถึงวันที ่20 กันยายน 2562 สรุปผลได้ ดังนี้  

 
 

 1. ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การอภิปรายในภาพรวม 

 
  2. สิ่งที่ประชาชน ชอบ/พอใจ ในการอภิปรายครั้งนี้ คือ 

 
 3. สิ่งที่ประชาชนไม่ชอบ/ไม่พอใจ ในการอภิปรายครั้งนี้ คือ 

 

 
 

อันดับ 1 ภาพรวมการประชุมเป็นไปด้วยดี ไม่วุ่นวาย ไม่เครียด  41.22% 
อันดับ 2 เป็นการเปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านได้อภิปราย ฝ่ายค้านเตรียมตัวมาดี 38.50% 
อันดับ 3 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลและเข้าใจเรื่องการถวายสัตย์มากขึ้น  26.31% 
อันดับ 4 ผู้อภิปรายเคารพกฎที่ประชุม สุภาพ รักษาเวลา  22.95% 
อันดับ 5 ผู้อภิปรายกล่าวข้อมูลซ้ า ๆ ไม่แปลกใหม่  19.67% 

อันดับ 1 การเตรียมพร้อมของฝ่ายค้านในเรื่องข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ 37.23% 
อันดับ 2 นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรท าหน้าที่ไดด้ี ควบคุมการอภิปรายได้ดี 32.05% 
อันดับ 3 การเคารพกฎระเบียบข้อบังคับของสภา การใช้ค าพูดที่สุภาพ ควบคุมอารมณ์ 21.18% 
อันดับ 4 บรรยากาศการอภิปรายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  17.70% 
อันดับ 5 รักษาเวลา ควบคุมเวลาได้ดี 16.23% 

อันดับ 1 นายกฯ ตอบค าถามไม่ครบ พูดเร็ว ฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง 40.73% 
อันดับ 2 ข้อมูลของฝ่ายค้านคล้ายกัน พูดซ้ ากันหลายคน 24.52% 
อันดับ 3 การลุกขึ้นประท้วง โดยไม่มีสาระ ไม่ควบคุมอารมณ์ 22.64% 
อันดับ 4 ฝ่ายรัฐบาลชี้แจงข้อมูลน้อย ควรเพิ่มเวลาในการตอบค าถาม 11.32% 
อันดับ 5 ไม่มีการลงมติ ไม่มีการตัดสินให้ชัดเจน   5.82% 

ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การอภิปรายรัฐบาลประยุทธ์ 2 
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 

 

 โพล : การอภิปรายรัฐบาลประยุทธ์ 2 
            (จ านวน 2 แผ่น)                                                                      
* ส่งข่าววนัศุกร์ที ่20 กันยายน 2562 

ฝ่ายข่าวการเมือง/หน้า 1 
ประธานสวนดุสิตโพล นายณัฐพล แย้มฉิม 
โทร. 02-2445210/ โทรสาร 02-2445600 
http://www.suandusitpoll.dusit.ac.th 

 
 
 
 
 

http://www.suandusitpoll.dusit.ac.th/


การอภิปรายรัฐบาลประยุทธ์ 2  : 2 

 
4. สิ่งท่ีได้จากการรับชม/รับฟัง การอภิปรายครั้งนี้ คือ 

 

 
 
 
 

5. จากการอภิปรายครั้งนี้ ถ้าคะแนนเต็ม 10 ประชาชนให้กี่คะแนน 
       ฝ่ายรัฐบาล ........4.98.........คะแนน                    ฝ่ายค้าน .......7.05.........คะแนน 

 
6. จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนให้คะแนนผู้อภิปราย ดังต่อไปนี้ 

1 นายปิยบุตร แสงกนกกลุ  ส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ 8.26 คะแนน 
2 นายสุทิน คลังแสง  ส.ส.มหาสารคาม เพ่ือไทย 8.04 คะแนน 
3 นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์  หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย ในฐานะผู้น าฝ่ายค้าน 7.75 คะแนน 
4 นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว  ส.ส.น่าน เพ่ือไทย 7.64 คะแนน 
5 นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม. เพ่ือไทย 7.60 คะแนน 
6 นางสาวสิริกัญญา ตันสกลุ  ส.ส.บัญชีรายชื่อ อนาคตใหม่ 7.53 คะแนน 
7 นายเรวัต วิศรุตเวช ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทย 7.42 คะแนน 
8 นางสาวจิราพร สินธุไพร  ส.ส.ร้อยเอ็ด เพ่ือไทย 7.31 คะแนน 
9 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย 7.29 คะแนน 
10 นายชวลิต วิชยสุทธิ์  ส.ส.นครพนม เพ่ือไทย 7.14 คะแนน 
10 น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ  เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย 7.14 คะแนน 
12 นายนิคม บุญวิเศษ  หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย 7.00 คะแนน 
13 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา  หัวหน้าพรรคประชาชาติ 6.81 คะแนน 
14 นายรังสิมันต์ โรม  ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ 6.67 คะแนน 
15 นายณัฐชา บุญไชนอินสวสัดิ์ ส.ส.อนาคตใหม ่ 6.46 คะแนน 
16 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 6.44 คะแนน 
17 นายคารม พลพรกลาง  ส.ส.บัญชีรายชื่ออนาคตใหม่ 6.23 คะแนน 
18 นายมงคลกิตต์ิ สุขสินธารานนท์  หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ 6.14 คะแนน 
19 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม 6.00 คะแนน 

 
 
    

       สวนดุสิตโพล 

อันดับ 1 ได้รู้ข้อมูลข้อเท็จจริงจากทั้ง 2 ฝ่าย มากขึ้น 47.72% 
อันดับ 2 ได้รู้จักและเห็นบทบาท ของ ส.ส.หน้าใหม่ 23.63% 
อันดับ 3 ท าให้ได้รู้ว่านายกฯ คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องที่เกิดขึ้น  21.36% 
อันดับ 4 การถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นสิ่งส าคัญ เป็นจารีตประเพณีเก่าแก่  20.45% 
อันดับ 5 ท าให้สนใจติดตามเรื่องการเมืองมากขึ้น อยากรู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป 6.97% 


