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จานวน 2 หน้ า

สานักวิจัย ซูเปอร์ โพล นาเสนอผลสารวจภาคสนาม เรื่อง
เกาะกระแส แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อานวยการสานักวิจยั ซูเปอร์ โพล (SUPER POLL) นาเสนอผลโพล เรื่ อง เกาะ
กระแสแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี กรณีศกึ ษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ ทัว่ ประเทศ จานวนทังสิ
้ ้น 6,183
ตัวอย่าง โดยดาเนินโครงการระหว่าง วันที่ 5 – 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ที่ผา่ นมา พบว่า
ส่วนใหญ่หรื อร้ อยละ 72.6 ติดตามข่าวสารช่วงเลือกตังบ่
้ อย ๆ ในขณะที่ร้อยละ 24.1 ไม่บอ่ ย และร้ อย
ละ 3.3 ไม่ติดตามเลย และเมื่อเปรี ยบเทียบความบ่อยในการติดตามข่าวสารช่วงเลือกตัง้ พบว่า ประชาชนให้
ความสนใจติด ตามข่าวสารช่วงเลื อ กตัง้ เพิ่ ม สูง ขึน้ จากร้ อยละ 50.6 ติดตามบ่อย ๆ ในครั ง้ ที่ 1 (ต้ นเดื อ น
กุมภาพันธ์) มาอยูท่ ี่ ร้ อยละ 72.6 ในการสารวจครัง้ ล่าสุด
ที่น่าสนใจคือ กระแสแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ที่พบสัดส่วนของประชาชนที่ระบุกลุ่มคนที่เหมาะสม
เป็ นนายกรัฐมนตรี มีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้นอันดับที่ 1 ได้ แก่ นาย อนุทิน ชาญวีรกูล (ภูมิใจไทย) เพิ่มขึ ้นจากครั ง้ ที่
1 ร้ อยละ 31.9 ในช่วงต้ นเดือนกุมภาพันธ์ มาอยูท่ ี่ ร้ อยละ 53.5 ในการสารวจครัง้ ล่าสุด คือเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 21.6
รองลงมาคือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา (พลังประชารัฐ) เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 21.4 คือจาก ร้ อยละ 37.5 ในการ
สารวจช่วงต้ นเดือนกุมภาพันธ์ มาอยูท่ ี่ ร้ อยละ 58.9 ในการสารวจครัง้ ล่าสุด
ต่อมาคือ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ประชาธิปัตย์) เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 20.6 จาก ร้ อยละ 35.5 มาอยู่ที่ร้อย
ละ 56.1 นาย ชัชชาติ สิทธิพนั ธุ์ (เพื่อไทย) เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 20.2 จากร้ อยละ 39.3 มาอยูท่ ี่ร้อยละ 59.5 ในขณะที่
พล.ต.อ. เสรี พิศทุ ธ์ เตมียเวส (เสรี รวมไทย) เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 12.3 จากร้ อยละ 44.7 มาอยู่ที่ร้อยละ 57.0 และที่
น่าสังเกต คือการเปลี่ยนแปลงของ นาย ธนาธร จึงรุ่งเรื องกิจ (อนาคตใหม่) เพิ่มขึ ้นน้ อยที่สดุ คือ ร้ อยละ 10.2
จากร้ อยละ 44.8 ในต้ นเดือนกุมภาพันธ์ มาอยูท่ ี่ร้อยละ 55.0 ในการสารวจครัง้ ล่าสุด ตามลาดับ
ผอ.ซู เ ปอร์ โพล กล่าวว่า ผลวิเ คราะห์ เกาะติด กระแสแคนดิเ ดตนายกรั ฐ มนตรี ค รั ง้ นี ช้ ี ใ้ ห้ เ ห็ น การ
เปลี่ยนแปลงแบบก้ าวกระโดดของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี บางคนและการเปลี่ยนแปลงที่เริ่ มแผ่วช่วงจะเข้ าสู่
โค้ ง สุด ท้ า ยของบางคนโดยพบว่ า นายอนุทิ น ชาญวี ร กูล หัว หน้ า พรรคภู มิ ใ จไทยก าลัง มี แ นวโน้ ม การ
เปลี่ยนแปลงที่สูงที่สุดโดยเกาะกลุ่มกันดังนี ้คือ แคนดิเดตจาก พรรคภูมิใจไทย พลังประชารัฐ ประชาธิปัตย์
ตามด้ วย พรรคเพื่อไทย เสรี รวมไทย และ อนาคตใหม่ ตามลาดับ
ตารางที่ 1 แสดงค่ าร้ อยละของตัวอย่ างที่ระบุ ความบ่ อยในการติดตามข่ าวสาร ช่ วงเลือกตัง้
ลาดับที่
ความบ่ อยติดตามข่ าวสาร
ครัง้ ที่ 1
ครัง้ ที่ 2
1
บ่อย ๆ
50.6
72.6
2
ไม่บอ่ ย
43.9
24.1
3
ไม่ตดิ ตามเลย
5.5
3.3
รวมทังสิ
้ ้น
100.0
100.0
1

ตารางที่ 2 แสดงค่ าร้ อยละของตัวอย่ างที่ระบุ ผู้เหมาะสมเป็ น นายกรั ฐมนตรี
(เมื่อผู้ตอบเห็นว่ า มีผ้ ูเหมาะสมได้ มากกว่ า 1)
ครัง้ ที่ 1
ครัง้ ที่ 2
ลาดับที่
รายชื่อ แคนดิเดต นายกรั ฐมนตรี
ร้ อยละ
ร้ อยละ
1
นาย อนุทิน ชาญวีรกูล (ภูมิใจไทย)
31.9
53.5
2
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา (พลังประชารัฐ)
37.5
58.9
3
นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ประชาธิปัตย์)
35.5
56.1
4
นาย ชัชชาติ สิทธิพนั ธุ์ (เพื่อไทย)
39.3
59.5
5
พล.ต.อ.เสรี พิศทุ ธ์ เตมียเวส (เสรี รวมไทย)
44.7
57.0
6
นาย ธนาธร จึงรุ่งเรื องกิจ (อนาคตใหม่)
44.8
55.0
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สัดส่ วน
การเปลี่ยนแปลง
+ 21.6
+ 21.4
+ 20.6
+ 20.2
+ 12.3
+ 10.2

