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เรียน กองบรรณาธิการข่าว       จ านวน 2 หน้า 

          
ส านักวิจยั ซูเปอรโ์พล น าเสนอผลส ารวจภาคสนาม เร่ือง  

พรรคการเมืองใด ใครท าตามสญัญา 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อ านวยการส านักวิจยัซูเปอร์โพล (SUPER POLL) 

น าเสนอผลส ารวจภาคสนาม เรือ่ง พรรคการเมอืงใด ใครท าตามสญัญา กรณศีกึษาประชาชนทุกสาขาอาชพี
ทัว่ประเทศ จ านวนทัง้สิน้ 1,074 ตวัอย่าง ด าเนินโครงการทัง้การวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) 
และการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) เกบ็ขอ้มลูวนัที ่1 – 3 ส.ค. พ.ศ. 2562 ทีผ่่านมา 

เมื่อถามถงึพรรคการเมอืงที่ก าลงัเริม่ท าตามนโยบายที่เคยหาเสยีงไว้กบัประชาชน พบว่า อนัดบั
แรก หรอื รอ้ยละ 40.7 ระบุ พรรคภูมใิจไทย เรื่อง กญัชาทางการแพทย ์และยกระดบั อสม. รองลงมาคอื 
รอ้ยละ 33.3 ระบุ พรรคพลงัประชารฐั เรือ่ง ลดค่าครองชพี เพิม่รายได ้รอ้ยละ 24.1 ระบุ พรรคประชาธปัิตย ์
เรื่อง ลดค่าครองชีพ เพิ่มรายได้เช่นกัน ร้อยละ 7.4 ระบุ พรรครวมพลงัประชาชาติไทย เรื่อง แรงงาน 
ในขณะที่รอ้ยละ 11.0 ระบุพรรคอื่นๆ เช่น พรรคชาตไิทยพฒันา พรรคชาตพิฒันา และพรรคอนาคตใหม่ 
เป็นตน้ 

ผอ.ซเูปอรโ์พล กล่าวต่อว่า ทีน่่าสนใจ คอื เมือ่ถามถงึความเชื่อมัน่ของประชาชนเพิม่ขึน้ หรอื ลดลง 
หลงัรฐับาล พล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา แถลงนโยบายต่อรฐัสภา พบว่า ส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ 62.9 เชื่อมัน่
เหมอืนเดมิ ถงึ เพิม่ขึน้มากทีสุ่ด ในขณะทีร่อ้ยละ 37.1 เชื่อมัน่ลดลง ถงึ ไมเ่ชื่อมัน่เลย 

ทีน่่าพจิารณาคอื เกนิครึง่หรอืรอ้ยละ 51.9 ระบุใหร้ะยะเวลารฐับาลท างาน 4 ปี เพื่อแกเ้ศรษฐกจิและ
เพิม่เงนิในกระเป๋าของประชาชน ในขณะที ่รอ้ยละ 48.1 ระบุไม่ถงึ 4 ปี นอกจากนี้ เมื่อถามถงึ องคก์รอสิระ
ทีป่ระชาชนเชื่อมัน่ท าประเทศชาตพิ้นความขดัแยง้ พบว่า อนัดบัแรกหรอืรอ้ยละ 26.4 ระบุ คณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ(ปปช.) รองลงมาคอื รอ้ยละ 24.3 ระบุ ศาลรฐัธรรมนูญ รอ้ยละ 
14.3 ระบุ คณะกรรมการสทิธมินุษยชน รอ้ยละ 9.2 ระบุ ศาลปกตใินกระบวนการยุตธิรรม และรอ้ยละ 4.0 
ระบุศาลปกครอง และรอ้ยละ 21.8 ระบุอื่น ๆ เช่น ผูต้รวจการแผ่นดนิ ผูต้รวจเงนิแผ่นดนิ และ อยัการ เป็น
ตน้ 

“ผลส ารวจนี้ชีใ้หเ้หน็ว่า พรรคการเมอืงที่ประชาชนได้รบัรู้ว่าเป็นพรรคการเมอืงทีก่ าลงัเริม่ท าตาม
นโยบายทีเ่คยหาเสยีงไวก้บัประชาชนอนัดบัแรกและรองๆ ลงไป ไดแ้ก่ พรรคภมูใิจไทย พรรคพลงัประชารฐั
และพรรคประชาธปัิตย์ โดยพบด้วยว่าความเชื่อมัน่ของประชาชนต่อรฐับาล พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา 
เชื่อมัน่เหมอืนเดมิถงึเพิม่ขึน้มากทีสุ่ดและเกนิครึง่ทีใ่หเ้วลาในการท างานถงึ 4 ปีในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
และเพิม่เงนิในกระเป๋าของประชาชน นอกจากนี้ เสยีงของประชาชนเรือ่งระยะเวลาท างานของรฐับาลสะทอ้น
ใหเ้หน็ว่าประชาชนต้องการท าให้ “การเมอืงนิ่ง” และใหโ้อกาสรฐับาลท างานจนครบวาระถ้าไม่เกดิอุบตัเิหตุ
ทางการเมอืงจากปัญหาทุจรติคอรปัชัน่เสยีก่อน เพราะขอ้มูลโพลล่าสุดพบว่าประชาชนกว่ารอ้ยละ  60 ไม่
ยอมรบัรฐับาลโกงโดยเดด็ขาดถงึแมต้นเองจะไดร้บัส่วนแบ่งกต็าม” ผศ.ดร.นพดล กล่าว 
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ตารางท่ี 1 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบ ุพรรคการเมือง ท่ีก าลงัเร่ิมท าตามนโยบายท่ีเคยหาเสียง 
ล าดบัท่ี  พรรคการเมือง ท่ีเร่ิมท าตามนโยบายท่ีเคยหาเสียง ร้อยละ 

1 พรรคภูมใิจไทย เรือ่ง กญัชาทางการแพทย ์และยกระดบั อสม. 40.7 
2 พรรคพลงัประชารฐั เรือ่ง ลดค่าครองชพี เพิม่รายได ้ 33.3 
3 พรรคประชาธปัิตย ์เรือ่ง ลดค่าครองชพี เพิม่รายได้ 24.1 
4 พรรครวมพลงัประชาชาตไิทย เรือ่ง แรงงาน 7.4 

5 
อื่น ๆ เช่น พรรคชาตไิทยพฒันา พรรคชาตพิฒันา พรรค
อนาคตใหม ่เป็นตน้ 

11.0 

 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบ ุความเช่ือมัน่ เพ่ิมขึ้นหรือลดลง หลงัรฐับาลแถลงนโยบาย 
ล าดบัท่ี  ความเช่ือมัน่ ร้อยละ 

1 เชื่อมัน่เหมอืนเดมิ ถงึ เพิม่ขึน้มากทีสุ่ด 62.9 
2 เชื่อมัน่ลดลง ถงึ ไมเ่ชื่อมัน่เลย 37.1 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

 
ตารางท่ี 3 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ให้ระยะเวลารฐับาลท างาน เพ่ือแก้เศรษฐกิจและเพ่ิมเงิน
ในกระเป๋าของประชาชน 
ล าดบัท่ี  ระยะเวลาท่ีให้รฐับาลท างาน ร้อยละ 

1 4 ปี 51.9 
2 ไมถ่งึ 4 ปี 48.1 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

 
ตารางท่ี 4 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ องคก์รอิสระท่ีประชาชนเช่ือมัน่ท าประเทศชาติพ้นความ
ขดัแย้ง 
ล าดบัท่ี องคก์รอิสระ ร้อยละ 

1 คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ(ปปช.) 26.4 
2 ศาลรฐัธรรมนูญ 24.3 
3 คณะกรรมการสทิธมินุษยชน 14.3 
4 ศาลปกตใินกระบวนการยตุธิรรม 9.2 
5 ศาลปกครอง 4.0 

6 
อื่น ๆ เช่น ผูต้รวจการแผ่นดนิ ผูต้รวจเงนิแผ่นดนิ และ อยัการ 
เป็นตน้ 

21.8 

 รวมทัง้สิน้ 100.0 
ส านักวจิยั ซเูปอรโ์พล (SUPER POLL)    โทร 02.051.5928   www.superpollthailand.net 


