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เรียน กองบรรณาธิการข่าว      จ านวน 3 หน้า 
ส านักวิจยั ซูเปอรโ์พล น าเสนอผลส ารวจภาคสนาม เร่ือง     

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

น าเสนอผลส ารวจภาคสนาม เรื่อง รฐับาลได้ไปต่อ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทัว่ประเทศ โดย
ด าเนินโครงการทัง้การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) จ ำนวน 2,930 ตวัอย่ำง ด ำเนินโครงกำรระหว่ำงวนัที ่20 – 21 กุมภำพนัธ ์2564 ทีผ่่ำนมำ 

เมื่อถำมถงึควำมพอใจของประชำชนต่อนำยกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรผีูถู้กอภปิรำยไม่ไวว้ำงใจ พบว่ำ 
กลุ่ม 3 ป.ผู้ถูกอภปิรำยไม่ไว้วำงใจเกำะกลุ่มได้รบัควำมพอใจจำกประชำชนโดยมนีำยอนุทนิ  ชำญวรีกูล
แทรกเป็นอนัดบัสองรองจำก พล.อ.ประยุทธ์ จนัทรโ์อชำ นำยกรฐัมนตรทีีไ่ดค้ะแนนควำมพอใจสูงสุดอนัดบั
หนึ่งคอื พล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชำ นำยกรฐัมนตร ีไดร้อ้ยละ 44.7 อนัดบัสองไดแ้ก่ นำย อนุทนิ  ชำญวรีกูล 
รองนำยกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข ไดร้อ้ยละ 41.3 อนัดบัสำม ไดแ้ก่ พล.อ.ประวติร  
วงษ์สุวรรณ รองนำยกรฐัมนตร ีและ พล.อ.อนุพงษ์  เผ่ำจนิดำ รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย ไดร้อ้ยละ 
39.9 เท่ำกนั ตำมด้วย อนัดบัห้ำ ได้แก่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ รฐัมนตรชี่วยว่ำกำรกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ได้ร้อยละ 39.5 และอันดับ หก ได้แก่ นำย จุรินทร์  ลักษณวิศิษฎ์ รองนำยกรัฐมนตรีและ
รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงพำณิชย ์ไดร้อ้ยละ 38.9 ตำมล ำดบั 

ทีน่่ำสนใจคอื ส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ 77.8 ต้องกำรใหร้ฐับำลปรบัคณะรฐัมนตรคีรัง้ใหญ่ค่อนขำ้งมำก 
ถงึ มำกที่สุด ร้อยละ 17.2 ต้องกำรปำนกลำง และเพยีงร้อยละ 5.0 เท่ำนัน้ที่ต้องกำรค่อนขำ้งน้อย ถงึ ไม่
ตอ้งกำรเลย 

อย่ำงไรกต็ำม สว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 79.4 ใหโ้อกำสรฐับำลไดไ้ปต่อ เพรำะรบัมอืวกิฤตโควดิได้ดเีหน็
ชดัเจนเปรยีบเทยีบต่ำงประเทศทัว่โลก แก้วกิฤตเศรษฐกจิกระตุ้นกำรใชจ่้ำยของประชำชนไดโ้ครงกำร คน
ละครึง่ และอื่น ๆ ใหก้ ำลงัใจคนท ำงำน เหน็ผลงำนเป็นรูปธรรมเสน้ทำงเดนิรถไฟฟ้ำสำยต่ำง ๆ เหน็ควำม
เจรญิ และเป็นรฐับำลช่วงวกิฤตใหญ่ท ำไดแ้บบนี้กด็แีลว้ ท ำต่อไป ในขณะทีร่อ้ยละ 20.6 ไม่ใหโ้อกำส เพรำะ
ไม่มอีะไรดขีึ้น แก้ปัญหำไม่ได้จรงิ ประชำชนก ำลงัจะอดตำยอยู่แล้ว โครงกำรกระจำยรำยได้ถงึมอืเฉพำะ
กลุ่มขำประจ ำ ไม่เหน็ผลงำน เงนิขำดมอื เป็นตน้ นอกจำกนี้ สว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 56.2 เชื่อมัน่ค่อนขำ้งมำก 
ถงึ มำกทีสุ่ด ต่อรฐับำลในกำรท ำงำน หลงัอภปิรำยไม่ไวว้ำงใจ ในขณะทีร่อ้ยละ 24.0 เชื่อมัน่ปำนกลำง และ
รอ้ยละ 19.8 เชื่อมัน่ค่อนขำ้งน้อย ถงึ ไม่เชื่อมัน่เลย  

ที่น่ำพจิำรณำคอื ส่วนใหญ่หรอืร้อยละ 97.1 ไม่เห็นด้วยกบักำรพำคนลงถนนของกลุ่มต่ำง ๆ ที่
เรยีกรอ้งประเดน็ละเอยีดอ่อนดำ้นควำมมัน่คงและกำรเมอืง 

 ผอ.ซูเปอรโ์พล กล่ำวว่ำ ผลกำรส ำรวจทัง้สำมครัง้ในกำรอภปิรำยไม่ไวว้ำงใจครัง้นี้ พบว่ำส่วนใหญ่
เชื่อว่ำผูท้รงอทิธพิลทำงกำรเมอืงทัง้ 3 ป.จะผ่ำนกำรอภปิรำยไม่ไวว้ำงใจไปไดอ้ย่ำงแน่นอนสอดคลอ้งกบัผล
ส ำรวจเสยีงของประชำชนล่ำสุดที่พอใจค่อนข้ำงมำกถึงมำกที่สุดต่อผู้ถูกอภิปรำยไม่ไว้วำงใจโดยคะแนน
ควำมพอใจของประชำชนต่อ พล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชำ พล.อ.ประวติร  วงษ์สุวรรณ และพล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำ
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จินดำ เกำะกลุ่มกนัในอันดบัต้น ๆ แต่ม ีนำยอนุทิน  ชำญวรีกูล รองนำยกรฐัมนตรีและรฐัมนตรวี่ำกำร
กระทรวงสำธำรณสุขแทรกเขำ้มำเป็นอนัดบัสองรองจำก พล.อ.ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ นำยกรฐัมนตร ี

“โดยสรุปคอื ผลส ำรวจเสยีงของประชำชนใหน้ำยกรฐัมนตร ีพล.อ.ประยุทธ์  จนัทรโ์อชำ ไดค้ะแนน
พอใจมำกทีสุ่ดในกำรส ำรวจครัง้นี้ แต่ต้องกำรใหป้รบัคณะรฐัมนตรคีรัง้ใหญ่และใหร้ฐับำลไดไ้ปต่อบนควำม
เชื่อมัน่ต่อกำรท ำงำนค่อนขำ้งมำกถงึมำกทีสุ่ด และไม่เหน็ดว้ยกบักลุ่มต่ำง ๆ ทีพ่ำคนลงถนน เพรำะเป็นกำร
น ำไปสู่ควำมรุนแรงบำนปลำย ควำมแตกแยกของคนในชำต ิและซ ้ำเตมิวกิฤตโควดิ วกิฤตเศรษฐกจิของ
ชำตแิละซ ้ำเตมิควำมทุกขข์องประชำชน” ผอ.ซูเปอรโ์พล กล่ำว 
 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ความพอใจต่อ นายกรฐัมนตรี และ รฐัมนตรีผู้ถกูอภิปรายไม่ไว้วางใจ 

 ล าดบัท่ี รายช่ือ ร้อยละ 
1 พล.อ.ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ นำยกรฐัมนตร ี 44.7 
2 นำย อนุทนิ  ชำญวรีกูล รองนำยกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข 41.3 
3 พล.อ.ประวติร  วงษ์สวุรรณ รองนำยกรฐัมนตร ี 39.9 
3 พล.อ.อนุพงษ์  เผ่ำจนิดำ รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 39.9 
5 ร.อ. ธรรมนัส  พรหมเผ่ำ รฐัมนตรชี่วยว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 39.5 
6 นำย จุรนิทร ์ ลกัษณวศิษิฎ์ รองนำยกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ 38.9 
7 นำย สุชำต ิ ชมกลิน่ รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงแรงงำน 37.5 
8 นำย ศกัดิส์ยำม  ชดิชอบ รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคม 37.0 
9 นำย นิพนธ ์ บุญญำมณี รฐัมนตรชี่วยว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 37.0 

10 นำย ณฏัฐพล  ทปีสุวรรณ รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงศกึษำธกิำร 36.3 
 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ความต้องการของประชาชน ให้รฐับาลปรบัคณะรฐัมนตรีครัง้ใหญ่ 

 ล าดบัท่ี ความต้องการของประชาชน ร้อยละ 
1 ตอ้งกำรค่อนขำ้งมำก ถงึ มำกทีสุ่ด 77.8 
2 ปำนกลำง 17.2 
3 ค่อนขำ้งน้อย ถงึ ไม่ตอ้งกำรเลย 5.0 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 
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ตารางท่ี 3 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ให้โอกาส รฐับาลได้ไปต่อ 
 ล าดบัท่ี ความเหน็ของประชาชน ร้อยละ 

1 

ใหโ้อกำส รฐับำลไดไ้ปต่อ เพรำะรบัมอืวกิฤตโควดิไดด้เีหน็ชดัเจนเปรยีบเทยีบ
ต่ำงประเทศทัว่โลก แกว้กิฤตเศรษฐกจิกระตุน้กำรใชจ้่ำยของประชำชนไดโ้ครงกำร คนละ
ครึง่ และอื่น ๆ ใหก้ ำลงัใจคนท ำงำน เหน็ผลงำนเป็นรปูธรรมเสน้ทำงเดนิรถไฟฟ้ำสำย
ต่ำง ๆ เหน็ควำมเจรญิ และเป็นรฐับำลชว่งวกิฤตใหญ่ท ำไดแ้บบนี้กด็แีลว้ ท ำต่อไป 

 
 

79.4 

2 
ไม่ใหโ้อกำส เพรำะไม่มอีะไรดขีึน้ แกปั้ญหำไม่ไดจ้รงิ ประชำชนก ำลงัจะอดตำยอยู่แลว้ 
โครงกำรกระจำยรำยไดถ้งึมอืเฉพำะกลุ่มขำประจ ำ ไม่เหน็ผลงำน เงนิขำดมอื เป็นตน้ 

 
20.6 

 รวมทัง้สิน้ 100.0 
 

ตารางท่ี 4 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ความเช่ือมัน่ต่อรฐับาลในการท างาน หลงัอภิปรายไม่ไว้วางใจ 
 ล าดบัท่ี ความเช่ือมัน่ของประชาชน ร้อยละ 

1 เชื่อมัน่ค่อนขำ้งมำก ถงึ มำกทีสุ่ด 56.2 
2 ปำนกลำง 24.0 
3 ค่อนขำ้งน้อย ถงึ ไม่เชื่อมัน่เลย 19.8 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

 
ตารางท่ี 5 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ความเหน็ต่อการพาคนลงถนน ของกลุ่มต่าง ๆ ท่ีเรียกร้องประเดน็
ละเอียดอ่อนด้านความมัน่คงและการเมือง 

 ล าดบัท่ี ความเหน็ของประชาชน ร้อยละ 

1 
ไม่เหน็ดว้ย เพรำะเป็นกำรน ำไปสูค่วำมรุนแรงบำนปลำย ควำมแตกแยกของคนในชำต ิ
และซ ำ้เตมิวกิฤตโควดิ วกิฤตเศรษฐกจิของชำตแิละซ ้ำเตมิควำมทุกขข์องประชำชน 

97.1 

2 เหน็ดว้ย เพรำะ เป็นกำรแสดงออกปกตติำมระบอบประชำธปิไตย ใชส้ทิธปิกต ิแสดงพลงั 2.9 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

ส านักวจิยั ซูเปอรโ์พล (SUPER POLL) โทร 02.051.5928 โทร 064.224.2646   www.superpollthailand.net 


