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

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

น าเสนอผลส ารวจภาคสนาม เรื่อง ประชาชนหนุนใคร กรณีศกึษาประชาชนทุกสาขาอาชพีทัว่ประเทศ โดย
ด าเนินโครงการทัง้การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) จ ำนวน 1,645 ตวัอย่ำง ด ำเนินโครงกำรระหว่ำงวนัที ่25 - 29 สงิหำคม ทีผ่่ำนมำ พบว่ำ 

กำรรบัรู้ของประชำชนที่มผีลต่อควำมน่ำเชื่อถอืของ นำยธนำธร จงึรุ่งเรอืงกจิ ได้แก่ เมื่อปีที่แล้ว 
นำยธนำธร จงึรุ่งเรอืงกจิ บอกศำลรฐัธรรมนูญว่ำ ไม่ทรำบ จ ำไม่ได ้เรื่องโอนหุน้ รอ้ยละ 90.6 มผีลต่อควำม
น่ำเชื่อถอืของนำยธนำธร จงึรุ่งเรอืงกจิ ในขณะทีร่อ้ยละ 9.4 ไม่มผีล นอกจำกนี้ เมื่อปีนี้ ช่วงวกิฤตโควดิ-19 
กลุ่มนำยธนำธรฯ ระดมเงนิบรจิำค แจกประชำชน แต่ไม่ไดแ้จกเงนิทุนทีไ่ดม้ำใหห้มดแก่ประชำชน รอ้ยละ  
90.3 มผีลต่อควำมน่ำเชื่อถอืของนำยธนำธร จงึรุ่งเรอืงกจิ ในขณะทีร่อ้ยละ 9.7 ไม่มผีล 

ในขณะทีผ่ลประมวลกำรรบัรูข้องประชำชนทีม่ผีลต่อควำมน่ำเชื่อถอืของ พล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชำ 
พบว่ำ เมื่อประชำชนไม่รู้ว่ำ พล.อ.ประยุทธ์ฯ ท ำให้มกีองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศกึษำ ช่วยเหลอื
เดก็นักเรยีน เยำวชนทีย่ำกจนพเิศษไดทุ้นเรยีนฟร ีพ่อแม่ผูป้กครองไดร้บัพฒันำทกัษะมงีำนท ำ ก ำลงัขยำย
ถงึปรญิญำตร ีรอ้ยละ 69.7 มผีลในขณะทีร่อ้ยละ 30.3 ไม่มผีล นอกจำกนี้ เมื่อไม่รูว้่ำ รฐับำลท ำใหป้ระชำชน
ปลูกไม้มคี่ำขำยได้ คนอยู่กบัป่ำได้ตำมที่กฎหมำยก ำหนด และในเมอืงมรีะบบขนส่งรถไฟฟ้ำ ควำมเจรญิ
ดำ้นเทคโนโลย ีเกดิขึน้หลำยแห่ง รอ้ยละ 68.9 มผีล ในขณะทีร่อ้ยละ 31.1 ไม่มผีล 

ทีน่่ำพจิำรณำคอื เมื่อไม่รูว้่ำ โครงกำรชมิชอ้ปใช ้ช่วยส่งเสรมิกำรท่องเทีย่ว กระตุ้นเศรษฐกจิ รอ้ย
ละ 69.4 มผีลต่อควำมน่ำเชื่อถอืของ พล.อ.ประยุทธ์ จนัทรโ์อชำ ในขณะทีร่อ้ยละ 30.6 ไม่มผีล นอกจำกนี้ 
เมื่อประชำชนไม่รูว้่ำ บตัรสวสัดกิำรแห่งรฐัใชซ้ื้อสนิคำ้จ ำเป็นได ้ซื้ออุปกรณ์กำรเรยีนได ้ซื้อวสัดุกำรเกษตร
ได้ ซื้อตัว๋รถโดยสำร ตัว๋รถไฟได้ ร้อยละ 69.8 มีผลต่อควำมน่ำเชื่อถือของ พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชำ 
ในขณะทีร่อ้ยละ 30.2 ไม่มผีล 

ที่น่ำสนใจคอื เมื่อถำมว่ำ คนที่ท ำให้ประชำชนได้ประโยชน์ที่จบัต้องได้ ประชำชนได้ประโยชน์
มำกกว่ำกนัระหว่ำง พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชำ กบั นำยธนำธร จงึรุ่งเรอืงกจิ พบว่ำ ส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ  
76.6 ระบุ พล.อ.ประยุทธ์ จนัทรโ์อชำ ในขณะทีร่อ้ยละ 17.1 ระบุ นำยธนำธร จงึรุ่งเรอืงกจิ และรอ้ยละ 6.3 
ระบุอื่น ๆ 

ที่น่ำพจิำรณำคอื เมื่อถำมว่ำ คนที่ได้รบักำรสนับสนุนให้เป็นนำยกรฐัมนตร ีมำกกว่ำกนัระหว่ำง 
พล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชำ กบั นำยธนำธร จงึรุ่งเรอืงกจิ พบว่ำ สว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 70.8 สนบัสนุน พล.อ.
ประยุทธ ์จนัทรโ์อชำ ในขณะทีร่อ้ยละ 19.2 สนบัสนุน นำย ธนำธร จงึรุ่งเรอืงกจิ และรอ้ยละ 10.0 ระบุอื่น ๆ 

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่ำวว่ำ ผลส ำรวจชิ้นนี้ชี้ให้เหน็ว่ำ วำทกรรมทำงกำรเมอืงที่แต่ละฝ่ำยเร่งปลุกปัน่
กระแสกนัในขณะนี้ กบัผลของกำรท ำงำนที่จบัต้องไดข้องผู้น ำทำงกำรเมอืงแต่ละฝ่ำยก ำลงัส่งผลต่อควำม
น่ำเชื่อถอืของประชำชนต่อนำยธนำธร จงึรุ่งเรอืงกจิ และ พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชำนำยกรฐัมนตร ีอย่ำง
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ชดัเจน โดยพบว่ำ เมื่อประชำชนจ ำได้ว่ำ ปีทีแ่ลว้ นำยธนำธร จงึรุ่งเรอืงกจิ บอกต่อศำลรฐัธรรมนูญว่ำ ไม่
ทรำบ จ ำไม่ได้เรื่องกำรโอนหุ้น และปีนี้มเีรื่องเงนิบรจิำคช่วงโควดิ-19 ที่แจกเงนิให้ประชำชนไม่หมดดงั
ปรำกฏตำมข่ำว ก ำลงัสง่ผลต่อควำมน่ำเชื่อถอืของนำยธนำธร จงึรุ่งเรอืงกจิ ในขณะเดยีวกนั พล.อ.ประยุทธ์ 
จนัทร์โอชำ อำจจะได้รบัผลกระทบต่อควำมน่ำเชื่อถอืเพรำะประชำชนไม่รู้เรื่องในผลงำนที่ผ่ำนที่เกี่ยวกบั 
เดก็และเยำวชน เช่น กองทุนเพือ่ควำมเสมอภำคทำงกำรศกึษำของรฐับำล ทีช่่วยเหลอืเดก็นกัเรยีน เยำวชน
ยำกจนพเิศษหลำยแสนรำยทัว่ประเทศใหม้ทีุนเรยีนฟร ีมเีสือ้ผ้ำนกัเรยีน อำหำรฟร ีอุปกรณ์กำรเรยีนฟร ีพอ่
แม่ผูป้กครองไดร้บักำรดแูลเรื่องสมัมำชพี และก ำลงัจะขยำยผลถงึระดบัปรญิญำตรมีทีุนเรยีนฟรแีบบใหเ้ปล่ำ 
เรยีนจบมงีำนท ำ ซึ่งกำรไม่รู้ของประชำชนเหล่ำนี้มผีลต่อควำมน่ำเชื่อถอืของ พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชำ 
เช่นกนั 

ผอ.ซูเปอรโ์พล กล่ำวต่อว่ำ ถ้ำประชำชนจ ำผลงำนที่จบัต้องได้ของ พล.อ.ประยุทธ์ จนัทรโ์อชำ จะ
เป็นผลดสี่งผลท ำใหป้ระชำชนสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จนัทรโ์อชำ เป็นนำยกรฐัมนตรมีำกกว่ำนำยธนำธร 
จงึรุ่งเรอืงกจิ ทีปี่ทีแ่ลว้มเีรื่อง ไม่ทรำบ จ ำไม่ได ้เรื่องกำรโอนหุน้ กบัปีนี้มเีรื่อง เงนิบรจิำคช่วงโควดิ-19 ทีม่ี
ผลต่อควำมน่ำเชื่อถอืของประชำชนต่อนำยธนำธรฯ แต่กำรยุยง ปลุกปัน่กระแสกำรเมอืงที่แรง ๆ ใช้กำร
สือ่สำรขอ้ควำมกำรเมอืงสัน้ ๆ โดนใจคนรุ่นใหม่สำมำรถปัน่เบีย่งเบนกลบกระแสแย่ ๆ ของฝ่ำยกำรเมอืงได ้
และถูกผสมโรงรุมถล่มประเทศไทยจำกฝ่ำยกำรเมอืงระหว่ำงประเทศทีก่ ำลงัรวมตวักนัสัน่คลอนเสำหลกัของ
ชำตใินเวลำนี้ ดงันัน้ ถ้ำคนไทยทัง้ประเทศรูเ้ท่ำทนัไม่ท ำตำมกำรออกแบบชกัจูงของต่ำงชำต ิบำ้นเมอืงกจ็ะ
ไม่วกิฤตแย่ลงไปมำกกว่ำนี้อกี 

 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่าง ประมวลการรบัรู้ของประชาชน ท่ีมีผลต่อความน่าเช่ือถือ ของ  
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ  

 ล าดบัท่ี ประมวลการรบัรู้ ท่ีมีผลต่อความน่าเช่ือถือ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ  มีผล % ไม่มีผล % 

1 
เมื่อปีทีแ่ลว้ นำยธนำธร จงึรุ่งเรอืงกจิ บอกศำลรฐัธรรมนูญ ว่ำ  
ไม่ทรำบ จ ำไม่ได ้เรื่องโอนหุน้ 

 
90.6 

 
9.4 

2 
เมื่อปีนี้ ช่วงวกิฤตโควดิ-19 กลุ่มนำยธนำธรฯ ระดมเงนิบรจิำค แจก
ประชำชน แต่ไม่ไดแ้จกเงนิทุนทีไ่ดม้ำใหห้มดแก่ประชำชน  

 
90.3 

 
9.7 
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ตารางท่ี 2 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่าง ประมวลการรบัรู้ของประชาชน ท่ีมีผลต่อความน่าเช่ือถือ ของ  
พล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา 

 ล าดบัท่ี ประมวลการรบัรู้ ท่ีมีผลต่อความน่าเช่ือถือ พล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา  มีผล % ไม่มีผล % 

1 
เมื่อประชำชนไม่รูว้ำ่ พล.อ.ประยุทธฯ์ ท ำใหม้กีองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำง
กำรศกึษำ ช่วยเหลอืเดก็นักเรยีน เยำวชนทีย่ำกจนพเิศษ ไดทุ้นเรยีนฟร ีพ่อ
แม่ผูป้กครองไดร้บัพฒันำทกัษะมงีำนท ำ ก ำลงัขยำยถงึปรญิญำตร ี 

 
69.7 

 
30.3 

2 
เมื่อไม่รูว้่ำ รฐับำลท ำใหป้ระชำชนปลูกไมม้ค่ีำขำยได ้คนอยู่กบัป่ำไดต้ำมที่
กฎหมำยก ำหนด และในเมอืงมรีะบบขนสง่รถไฟฟ้ำ ควำมเจรญิดำ้น
เทคโนโลยเีกดิขึน้หลำยแห่ง 

 
68.9 

 
31.1 

3 เมื่อไม่รูว้่ำ โครงกำรชมิชอ้ปใช ้ช่วยสง่เสรมิกำรท่องเทีย่ว กระตุน้เศรษฐกจิ 69.4 30.6 

4 
เมื่อไม่รูว้่ำ บตัรสวสัดกิำรแห่งรฐั ใชซ้ื้อสนิคำ้จ ำเป็นได ้ซื้ออุปกรณ์กำรเรยีน
ได ้ซื้อวสัดุกำรเกษตรได ้ซื้อตัว๋รถโดยสำร ตัว๋รถไฟได ้

 
69.8 

 
30.2 

 
ตารางท่ี 3 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ คนท่ีท าให้ประชาชนได้ประโยชน์ท่ีจบัต้องได้ ประชาชนได้ประโยชน์
มากกว่ากนัระหว่าง พล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา กบั นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 

 ล าดบัท่ี ความเหน็ของประชาชน ร้อยละ 
1 พล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชำ 76.6 
2 นำย ธนำธร จงึรุ่งเรอืงกจิ 17.1 
3 อื่น ๆ  6.3 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

 
ตารางท่ี 4 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ คนท่ีได้รบัการสนับสนุนให้เป็นนายกรฐัมนตรี มากกว่ากนัระหว่าง 
พล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา กบั นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 

 ล าดบัท่ี การสนับสนุนของประชาชน ร้อยละ 
1 สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชำ นำยกรฐัมนตร ี 70.8 
2 สนับสนุน นำย ธนำธร จงึรุ่งเรอืงกจิ 19.2 
3 อื่น ๆ  10.0 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

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


