เรียน กองบรรณาธิการข่าว

จานวน 3 หน้า

สานักวิจัย ซูเปอร์โพลนาเสนอผลสารวจภาคสนาม
เรื่อง จัดอันดับรัฐมนตรี วัดคนอนาคตใหม่
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผูอ้ านวยการสานักวิจยั ซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นาเสนอ
ผลสารวจภาคสนาม เรื่อง จัดอันดับรัฐมนตรี วัดคนอนาคตใหม่ กรณีศกึ ษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ
จานวนทัง้ สิน้ 1,010 ตัวอย่าง ดาเนินโครงการทัง้ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจยั
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ระหว่าง วันที่ 16 – 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา
เมื่อถามถึง รัฐมนตรีท่ใี จดี เรียบง่าย ไม่มีพิษ ไม่มีภยั ทางานเก่ง มุ่งช่วยเหลือเกษตรกร ผูม้ ีรายได้นอ้ ย
พบว่า อันดับที่ 1 ได้แก่ นายวราวุธ ศิลปอาชา ร้อยละ 23.1 อันดับ 2 ได้แก่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ร้อยละ
21.9 อันดับที่ 3 ได้แก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ร้อยละ 15.2 อันดับที่ 4 ได้แก่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
ร้อยละ 10.7 อันดับที่ 5 ได้แก่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ร้อยละ 8.0 อันดับที่ 6 ได้แก่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ร้อย
ละ 7.5 อันดับที่ 7 นาย สนธิรตั น์ สนธิจิรวงศ์ ร้อยละ 5.5 อันดับที่ 8 ได้แก่ นาย อุตตม สาวนายน ร้อยละ 5.0
และอื่น ๆ เช่น นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ และ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ เป็ นต้น ร้อยละ 3.1 ตามลาดับ โดย
เหตุผลสาคัญอย่างน้อย 2 ส่วนที่ทาให้ นายวราวุธ ศิลปอาชา ขึน้ อันดับหนึ่ง เช่น ภาพลักษณ์ประจาตัวของ
นายวราวุธฯ เองที่เรียบง่าย เป็ นกันเองแต่ทางานเก่ง เข้าถึงคนรายได้นอ้ ยและเกษตรกร และภาพลักษณ์ของ
อดีตนายกรัฐมนตรี บรรหาร ศิลปอาชา ที่เป็ นคนเรียบง่าย เข้าถึงประชาชนและผลงานช่วยเกษตรกร
ที่น่าสนใจคือ เมื่อถามถึง รัฐมนตรีท่ีทาตามสัญญาช่วงเลื อกตัง้ มากที่สดุ พบว่า อันดับที่ 1 ได้แก่ นาย
สนธิรตั น์ สนธิจิรวงศ์ ร้อยละ 22.8 อันดับที่ 2 ได้แก่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษ ฏ์ ร้อยละ 18.1 อันดับที่ 3 พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ร้อยละ 17.5 อันดับที่ 4 ได้แก่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ร้อยละ 11.1 อันดับที่ 5 ได้แก่ นาย
พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ร้อยละ 9.5 อันดับที่ 6 ได้แก่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สวุ รรณ ร้อยละ 9.1 อันดับที่ 7 ได้แก่ นาย
อุตตม สาวนายน ร้อยละ 4.0 อันดับที่ 8 ได้แก่ นายวราวุธ ศิลปอาชา ร้อยละ 3.4 และอื่น ๆ เช่น นายสมคิด จาตุ
ศรีพิทกั ษ์ และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา เป็ นต้น ร้อยละ 4.5 ตามลาดับ โดยเหตุผลที่ทาให้ นายสนธิรตั น์ สนธิจิ
รวงศ์ ขึน้ อันดับหนึ่ง น่าจะมาจาก 2 สาเหตุ เช่น การทาให้ราคาปาล์มในมิติพลังงานมาทา B 10 ชาวสวนปาล์ม
จึงได้ราคาปั จจุบนั เกิน 5 บาทต่อกิโลกรัม และในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐที่ผลงานของพรรคพลัง
ประชารัฐเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายของประชาชนจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และมาตรการ ชิมช้อปใช้ เป็ นตัวเสริม
ที่น่าพิจารณา คือ เมื่อถามถึง คนที่ประชาชนนิยมชื่นชอบในพรรคอนาคตใหม่ พบว่า ร้อยละ 36.8
ระบุ อาจารย์ ปิ ยบุตร แสงกนกกุล รองลงมาคือ คนอื่น ๆ เช่น พิชา ลิม้ เจริญรัตน์ ธนาธร จึงรุง่ เรืองกิจ และ
พรรณิการ์ วานิช ร้อยละ 29.8 ในขณะที่ 1 ใน 3 หรือร้อยละ 33.4 ไม่ช่นื ชอบใครเลย ยิ่งไปกว่านัน้ ที่น่าเป็ นห่วง
คือ เมื่อถามถึง ผลลัพธ์ของพรรคอนาคตใหม่ ที่มีการขับไล่ 4 ส.ส.ของพรรคออกจากพรรค ชักชวนให้คนลงถนน
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ถูก กกต. ยื่นเรื่องให้ยุบพรรค เหล่านีจ้ ะทาให้พรรคอนาคตใหม่เป็ นอย่างไร ผลสารวจพบว่า ร้อยละ 40.2 ระบุ
อยู่ยาก ร้อยละ 31.3 ระบุ อยู่ไม่เป็ น ในขณะที่เพียงร้อยละ 28.5 ระบุว่า อยู่เป็ น
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา กล่าวต่อว่า ผลโพลชิน้ นีช้ ใี ้ ห้เห็นหลายมิติในทางการเมือง
เช่น รัฐมนตรีท่ีดเู หมือนเป็ น ม้ามืด ขึน้ มาเป็ นอันดับที่หนึ่งของรัฐมนตรีท่ที าตามสัญญาและรัฐมนตรีท่ีประชาชน
ดูว่าใจดี เรียบง่าย ไม่มีพิษไม่มีภยั ทางานเก่ง มุ่งช่วยเหลือเกษตรกรผูม้ ีรายได้นอ้ ย ได้แก่ นายสนธิรตั น์ สนธิจิ
รวงศ์ และนายวราวุธ ศิลปอาชา ในขณะที่เสียงสะท้อนของประชาชนต่อคนในพรรคอนาคตใหม่ชีใ้ ห้เห็นว่า
ความนิยมของอาจารย์ปิยบุตร แสงกนกกุล กลับนาหน้าคนอื่น ๆ ในพรรครวมถึง นายธนาธร จึงรุง่ เรืองกิจ ที่ตก
ไปอยู่ในกลุม่ คนอื่น ๆ ยิ่งไปกว่านัน้ การตัดสินใจขับไล่ 4 ส.ส.ของพรรค การชักชวนคนลงถนนทาให้คนมองว่า
พรรคอนาคตใหม่จะอยู่ยากและอยู่ไม่เป็ น
“อย่างไรก็ตาม ที่น่าสนใจคือ ความนิยมของประชาชนต่อ “รัฐมนตรี 3 ป.” ที่ไม่ใช่นกั การเมืองมือ
อาชีพ แต่มีฐานสนับสนุนจากประชาชนรวมกัน 3 คนนีจ้ ะได้สงู ถึงร้อยละ 33.4 หรือประมาณ 1 ใน 3 ของ
ประชาชนที่ถูกศึกษาที่อาจจะกล่าวได้ว่าเป็ นเสียงของประชาชนที่มาสนับสนุนรัฐมนตรีท่ไี ม่ได้มีฐานเสียง
หมายความว่ามีประชาชนอยู่กลุม่ หนึ่งที่มีจานวนมากไม่ฝักใฝ่ บรรดานักการเมืองแต่จะเป็ นใครก็ได้ท่ีตงั้ ใจ
ทางานหนักแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเมื่อวิเคราะห์เจาะลึกพบว่าส่วนใหญ่เป็ นกลุม่ พลังเงียบ
ดังนัน้ ฝ่ ายการเมืองจะเคลื่อนไหวอะไรให้ระมัดระวังกลุม่ คนกลุม่ นีด้ ี ๆ เพราะเป็ นกลุม่ คนที่น่าจับตามอง
เชื่อมโยงไปยังกลุม่ คนที่ไม่ช่ืนชอบใครเลยในพรรคอนาคตใหม่ จึงอย่าผลีผลามทาอะไรให้ประเทศชาติบา้ นเมือง
วุ่นวาย” ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าว
ตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ในรอบปี ท่ีผ่านมาคุณคิดว่ารัฐมนตรีคนใดที่ดแู ล้วใจดีเรียบง่าย
ไม่มีพิษ ไม่มีภยั ทางานเก่ง มุ่งช่วยเหลือเกษตรกร ผูม้ ีรายได้นอ้ ย
ลาดับที่
รัฐมนตรี
ร้อยละ
1
นาย วราวุธ ศิลปอาชา
23.1
2
นาย จุรนิ ทร์ ลักษณวิศิษฏ์
21.9
3
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
15.2
4
พล.อ.ประวิตร วงษ์สวุ รรณ
10.7
5
นายอนุทิน ชาญวีรกูล
8.0
6
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา
7.5
7
นาย สนธิรตั น์ สนธิจิรวงศ์
5.5
8
นายอุตตม สาวนายน
5.0
อื่น ๆ เช่น นายสมคิด จาตุศรีพิทกั ษ์ และ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์
3.1
9
เป็ นต้น
รวมทัง้ สิน้
100.0
2

ตารางที่ 2 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ รัฐมนตรีคนใดที่ ทาตามสัญญา ช่วงเลือกตัง้ มากที่สดุ
ลาดับที่
รัฐมนตรี
ร้อยละ
1
นาย สนธิรตั น์ สนธิจิรวงศ์
22.8
2
นาย จุรนิ ทร์ ลักษณวิศิษฏ์
18.1
3
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
17.5
4
นายอนุทิน ชาญวีรกูล
11.1
5
นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์
9.5
6
พล.อ.ประวิตร วงษ์สวุ รรณ
9.1
7
นายอุตตม สาวนายน
4.0
8
นาย วราวุธ ศิลปอาชา
3.4
9
อื่น ๆ เช่น นายสมคิด จาตุศรีพิทกั ษ์ และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา เป็ นต้น
4.5
รวมทัง้ สิน้
100.0
ตารางที่ 3 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ นิยมชื่นชอบใครในพรรคอนาคตใหม่
ลาดับที่
คนของอนาคตใหม่
1
อาจารย์ ปิ ยบุตร แสงกนกกุล
2
คนอื่น ๆ เช่น พิชา ลิม้ เจริญรัตน์ ธนาธร จึงรุง่ เรืองกิจ พรรณิการ์ วานิช
3
ไม่ช่นื ชอบเลย
รวมทัง้ สิน้

ร้อยละ
36.8
29.8
33.4
100.0

ตารางที่ 4 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ผลลัพธ์ของพรรคอนาคตใหม่ ที่มีการขับไล่ 4 สส.ออกจากพรรค
ชักชวนให้คน มาลงถนน ถูก กกต. ยื่นเรื่องให้ ยุบพรรค เหล่านีจ้ ะทาให้ พรรคอนาคตใหม่......
ลาดับที่
ความคิดเห็น
ร้อยละ
1
อยู่ยาก
40.2
2
อยู่ไม่เป็ น
31.3
3
อยู่เป็ น
28.5
รวมทัง้ สิน้
100.0
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