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เรียน กองบรรณาธิการข่าว       จ านวน 3 หน้า 

          
ส านักวิจยั ซูเปอรโ์พล น าเสนอผลส ารวจภาคสนาม เร่ือง  

ประเมินผล แถลงนโยบายรฐับาลวนัแรก 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อ านวยการส านักวิจยัซูเปอร์โพล (SUPER POLL) 

น าเสนอผลส ารวจภาคสนาม เรื่อง ประเมนิผลแถลงนโยบายรฐับาลวนัแรก กรณีศกึษาประชาชนทุกสาขา
อาชีพทัว่ประเทศ จ านวนทัง้สิ้น 1,563 ตัวอย่าง ด าเนินโครงการทัง้การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) และการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) เกบ็ขอ้มลูวนัที ่26 ก.ค. พ.ศ. 2562 ทีผ่่านมา  

เมื่อถามถงึประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการแถลงนโยบายรฐับาลวนัแรก พบว่า ส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ  72.8 
ไมไ่ดป้ระโยชน์ ในขณะทีร่อ้ยละ 27.2 ไดป้ระโยชน์ นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ 78.6 ไมเ่ชื่อมัน่ต่อพรรค
การเมอืงท าตามนโยบายหาเสยีง ในขณะทีร่อ้ยละ 21.4 เชื่อมัน่ เมือ่ประเมนิความพงึพอใจของประชาชนต่อ
ฝ่ายต่าง ๆ ในสภาฯ ไดแ้ก่ ฝ่ายรฐับาล ฝ่ายคา้น และประธานสภาฯ ในการท าหน้าทีแ่ถลงนโยบายรฐับาล
ภาพรวม เมื่อคะแนนเต็ม 10 คะแนน พบว่า ฝ่ายค้านได้ 6.46 คแนน ผู้ท าหน้าที่ประธานสภาฯ ได้ 5.84 
และฝ่ายรฐับาลได ้5.11 คะแนน 

อย่างไรกต็าม ทีน่่าพจิารณาคอื ส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ 79.2 ระบุ ไม่มใีครน่าชื่นชอบเลยในวนัแถลง
นโยบายรฐับาลวนัแรก ในขณะที่ ร้อยละ 20.8 ระบุมคีนที่น่าชื่นชอบ เช่น พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา 
พล.ต.อ.เสรพีศุิทธ์ เตมยีเวส นายสมคดิ จาตุศรพีทิกัษ์ นายปิยบุตร แสงกนกกุล นางสาวช่อ พรรณิการ์   
นายแพทยช์ลน่าน ศรแีก้ว นางสาว ปารณีา ไกรคุปต์ เป็นต้น  แต่ทีน่่าสนใจคอื เมื่อถามถงึ คนนอก สภาฯ 
ที่น่าชื่นชอบ ทุ่มเทท างานหนักแก้เดอืดรอ้นชาวบ้านได้ด ีพบว่า ส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ 75.0 ระบุมคีนนอก 
สภาฯ ทีน่่าชื่นชอบ เช่น นาง ปวณีา หงสกุล นาย ธนาธร จงึรุ่งเรอืงกจิ คุณหญงิ สุดารตัน์ เกยุราพนัธ ์นาย
อภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ เป็นตน้ ในขณะที ่รอ้ยละ 25.0 ระบุไมม่ใีคร 
 ผอ.ซูเปอรโ์พล กล่าวว่า อารมณ์ของสาธารณชนยงัเปิดโอกาสให้รฐับาลและคนในสภาฯ ไดท้ างาน
เรง่แกปั้ญหาเดอืดรอ้นของประชาชนแต่ส่วนใหญ่ยงัไมเ่หน็ประโยชน์อะไรทีไ่ดร้บัจากการแถลงนโยบายและ
ขาดความเชื่อมัน่ต่อพรรคการเมอืงที่เคยหาเสยีงไว ้จงึเสนอให้เอาวาทกรรมการเมอืงในสภามาท าให้เหน็
เป็นจรงิจงัว่า พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา จบัมอืแกนน าฝ่ายคา้น “เดนิตลาดสด” หรอืลงพืน้ทีอ่ื่น ๆ ทีเ่ป็นจุด
วกิฤตเดอืดรอ้นของประชาชนและเอามาอภปิรายแก้ปัญหาเดอืดรอ้นประชาชนในสภาร่วมกนั เช่น ภยัแลง้ 
คนไทยตกงานบรษิทัใหญ่ปิดตวั ปัญหายาเสพตดิ ค่าครองชพีสงู ราคาผลผลติการเกษตรตกต ่า จนไดข้อ้ยุติ
เป็นผลงานรว่มกนั ผลทีต่ามมาคอื ความเชื่อมัน่ของประชาชนต่อสภาฯ น่าจะกลบัคนืมาไดไ้มย่ากนกั 

ผอ.ซูเปอรโ์พล กล่าวต่อว่า ไม่มใีครรูไ้ด้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกบัประเทศไทยจรงิ ๆ ในอกี 20 ปีตาม
ยุทธศาสตรช์าตทิีต่ ัง้ไว ้แต่สิง่ทีรู่ม้สี ิง่เดยีวคอื การเปลีย่นแปลงทีไ่ม่สามารถจะคาดการณ์ได้และประชาชน
ก าลงัต้องการจะรู้ว่าเป้าหมายปลายทางของนโยบายรฐับาลอยู่ที่ไหน วนัแต่ละวนัพวกเขาจะหาเงนิ ใน
กระเป๋าเพิ่มขึ้นได้อย่างไร ถ้าผู้น าและผู้บรหิารประเทศมองเห็นเป้าหมายปลายทาง (Destination) แต่
สาธารณชนยงัมองไม่เหน็ จงึจ าเป็นต้องสรา้งความฝัน (Dream) ร่วมกนั และออกแบบ (Design) ร่วมกนัใน
การขบัเคลื่อนพลงัของสาธารณชนไปพรอ้มกบัรฐับาลและฝ่ายคา้นสูก้บัความเดอืดรอ้นใหค้ลีค่ลายได้ 
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 “ประชาชนและสาธารณชนในเวลานี้อยูใ่นสภาวะทีไ่รอ้ านาจ (Powerless) หรอื สภาวะแปลกแยกใน
ความเป็นมนุษย์ (Alienation) เพราะก าลงัเดอืดร้อนทุกข์หนักเกินความสามารถของตนเองและชุมชนจะ
จดัการได ้ขอ้เสนอแนะคอื การหาทางออกร่วมกนัระหว่างฝ่ายรฐับาล ฝ่ายคา้น และวุฒสิมาชกิ ท าใหค้นจน
คนมรีายไดน้้อย เช่น คนชายขอบแหล่งทรพัยากรธรรมชาตแิละความหลากหลายทางชวีภาพ คนในชุมชน
แออดัในเมอืง ได้มอี านาจที่ชอบธรรมตามกฎหมายในการช่วยตวัเองและก าหนดทิศทางการแก้ปัญหา
เดือดร้อนของตนเองในระดบัชุมชนของตนเองได้มากขึ้น น าเรื่องเหล่านี้มาหารอืในสภาฯ ร่วมกันเพื่อ
เสรมิสรา้งความเชื่อมัน่ของสาธารณชนต่อสภาฯ กลบัคนืมา” ผศ.ดร.นพดล กล่าว 
 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบ ุประโยชน์ท่ีได้รบัจากการแถลงนโยบายรฐับาลวนัแรก 
ล าดบัท่ี ประโยชน์ท่ีได้รบั ร้อยละ 

1 ไดป้ระโยชน์ 27.2 
2 ไมไ่ดป้ระโยชน์ 72.8 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบ ุความเช่ือมัน่ต่อพรรคการเมืองท าตามนโยบายหาเสียง 
ล าดบัท่ี ความเช่ือมัน่ ร้อยละ 

1 เชื่อมัน่ 21.4 
2 ไมเ่ชื่อมัน่ 78.6 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

 
ตารางท่ี 3 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ คะแนนความพอใจต่อการอภิปรายนโยบายนโยบาย
รฐับาลวนัแรก ของ ฝายรฐับาล ฝ่ายค้าน และผูท้ าหน้าท่ีประธานสภาฯ เม่ือคะแนนเตม็ 10 คะแนน 

ล าดบัท่ี ฝ่ายต่าง ๆ ในสภาฯ 
ความพอใจ 

เม่ือคะแนนเตม็ 10 
1 ฝ่ายคา้น 6.46 
2 ผูท้ าหน้าทีป่ระธาน สภาฯ 5.84 
3 ฝ่ายรฐับาล 5.11 
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ตารางท่ี 4 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบ ุคนในสภาฯ ท่ีน่าช่ืนชอบในวนัแถลงนโยบายรฐับาลวนัแรก 
ล าดบัท่ี คนในสภาฯ ร้อยละ 

1 ไมม่ใีคร น่าชื่นชอบ 79.2 

2 
มคีนทีน่่าชื่นชอบ เช่น พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา พล.ต.อ.เสรพีสิุทธ ์เตมยีเวส 
นายสมคดิ จาตุศรพีทิกัษ์ นายปิยบุตร แสงกนกกุล นางสาวช่อ พรรณกิาร ์  
นายแพทยช์ลน่าน ศรแีกว้ นางสาว ปารณีา ไกรคุปต ์เป็นตน้ 

20.8 

 รวมทัง้สิน้ 100.0 
 
ตารางท่ี 5 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบ ุคนนอกสภาฯ ท่ีน่าช่ืนชอบทุ่มเทท างานหนักแก้เดือดร้อน
ชาวบ้านได้ดี 
ล าดบัท่ี คนนอก สภาฯ ร้อยละ 

1 
มคีนนอก สภาฯ ทีน่่าชื่นชอบ เช่น นาง ปวณีา หงสกุล        
นาย ธนาธร จงึรุง่เรอืงกจิ คุณหญงิ สุดารตัน์ เกยุราพนัธ ์นาย
อภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ เป็นตน้ 

75.0 

2 ไมม่ใีคร 25.0 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

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


