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เรียน กองบรรณาธิการข่าว       จ านวน 3 หน้า 

          
ส านักวิจัย ซูเปอรโ์พลน าเสนอผลส ารวจภาคสนาม  

เร่ือง  จัดอันดับรัฐมนตรี วัดคนอนาคตใหม่  
 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.นพดล กรรณิกา ผูอ้  านวยการส านกัวิจยัซูเปอรโ์พล (SUPER POLL) น าเสนอ

ผลส ารวจภาคสนาม เรื่อง จดัอนัดบัรฐัมนตรี วดัคนอนาคตใหม่ กรณีศกึษาประชาชนทกุสาขาอาชีพทั่วประเทศ 
จ านวนทัง้สิน้ 1,010 ตัวอย่าง ด าเนินโครงการทัง้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจยั
เชิงคณุภาพ (Qualitative Research) ระหว่าง วนัที่ 16 – 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา  

เมื่อถามถึง รฐัมนตรีที่ใจดี เรียบง่าย ไม่มีพิษ ไม่มีภยั ท างานเก่ง มุ่งช่วยเหลือเกษตรกร ผูม้ีรายไดน้อ้ย 
พบว่า อนัดบัที่ 1 ไดแ้ก่ นายวราวธุ ศิลปอาชา รอ้ยละ 23.1 อนัดบั 2 ไดแ้ก่ นายจุรินทร ์ลกัษณวิศิษฏ ์รอ้ยละ 
21.9 อันดับที่ 3 ไดแ้ก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโ์อชา รอ้ยละ 15.2 อันดับที่ 4 ไดแ้ก่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
รอ้ยละ 10.7 อนัดบัที่ 5 ไดแ้ก่ นายอนทุิน ชาญวีรกลู รอ้ยละ 8.0 อนัดบัที่ 6 ไดแ้ก่ พล.อ.อนพุงษ ์เผ่าจินดา รอ้ย
ละ 7.5 อนัดบัที่ 7 นาย สนธิรตัน ์สนธิจิรวงศ ์รอ้ยละ 5.5 อนัดบัที่ 8 ไดแ้ก่ นาย อตุตม สาวนายน รอ้ยละ 5.0 
และอ่ืน ๆ เช่น นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ และ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต ์เป็นตน้ รอ้ยละ  3.1 ตามล าดับ โดย
เหตุผลส าคัญอย่างนอ้ย 2 ส่วนที่ท าให ้นายวราวุธ ศิลปอาชา ขึน้อันดับหนึ่ง เช่น ภาพลกัษณป์ระจ าตัวของ
นายวราวธุฯ เองที่เรียบง่าย เป็นกนัเองแต่ท างานเก่ง เขา้ถึงคนรายไดน้อ้ยและเกษตรกร และภาพลกัษณข์อง 
อดีตนายกรฐัมนตรี บรรหาร ศิลปอาชา ที่เป็นคนเรียบง่าย เขา้ถึงประชาชนและผลงานช่วยเกษตรกร 
 ที่น่าสนใจคือ เมื่อถามถึง รฐัมนตรีที่ท าตามสญัญาช่วงเลือกตัง้มากที่สดุ พบว่า อนัดบัที่ 1 ไดแ้ก่ นาย
สนธิรตัน ์สนธิจิรวงศ ์รอ้ยละ 22.8 อันดับที่ 2 ไดแ้ก่ นายจุรินทร ์ลกัษณวิศิษฏ ์รอ้ยละ 18.1 อันดับที่ 3 พล.อ.
ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา รอ้ยละ 17.5 อนัดบัที่ 4 ไดแ้ก่ นายอนุทิน  ชาญวีรกูล รอ้ยละ 11.1 อนัดบัที่ 5 ไดแ้ก่ นาย
พทุธิพงษ ์ปณุณกนัต ์รอ้ยละ 9.5 อนัดบัที่ 6 ไดแ้ก่ พล.อ.ประวิตร วงษส์วุรรณ รอ้ยละ 9.1 อนัดบัที่ 7 ไดแ้ก่ นาย
อตุตม สาวนายน รอ้ยละ 4.0 อนัดบัที่ 8 ไดแ้ก่ นายวราวธุ ศิลปอาชา รอ้ยละ 3.4 และอื่น ๆ เช่น นายสมคิด จาตุ
ศรีพิทกัษ์ และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา เป็นตน้ รอ้ยละ 4.5 ตามล าดบั โดยเหตผุลที่ท าให ้นายสนธิรตัน ์สนธิจิ
รวงศ ์ขึน้อนัดบัหนึ่ง น่าจะมาจาก 2 สาเหต ุเช่น การท าใหร้าคาปาลม์ในมิติพลงังานมาท า B 10 ชาวสวนปาลม์
จึงไดร้าคาปัจจุบนัเกิน 5 บาทต่อกิโลกรมั และในฐานะเลขาธิการพรรคพลงัประชารฐัที่ผลงานของพรรคพลัง
ประชารฐัเพิ่มรายไดล้ดรายจ่ายของประชาชนจากบตัรสวสัดิการแห่งรฐั และมาตรการ ชิมชอ้ปใช ้เป็นตวัเสรมิ 

  ที่น่าพิจารณา คือ เมื่อถามถึง คนท่ีประชาชนนิยมชื่นชอบในพรรคอนาคตใหม่ พบว่า รอ้ยละ 36.8 
ระบ ุอาจารย ์ปิยบตุร แสงกนกกลุ รองลงมาคือ คนอื่น ๆ เช่น พิชา ลิม้เจรญิรตัน ์ธนาธร จึงรุง่เรืองกิจ และ 
พรรณิการ ์วานิช รอ้ยละ 29.8 ในขณะที่ 1 ใน 3 หรือรอ้ยละ 33.4 ไม่ชื่นชอบใครเลย ยิ่งไปกว่านัน้ที่น่าเป็นห่วง 
คือ เมื่อถามถึง ผลลพัธข์องพรรคอนาคตใหม่ ที่มีการขบัไล่ 4 ส.ส.ของพรรคออกจากพรรค ชกัชวนใหค้นลงถนน 
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ถกู กกต. ย่ืนเรื่องใหยุ้บพรรค เหลา่นีจ้ะท าใหพ้รรคอนาคตใหม่เป็นอย่างไร ผลส ารวจพบว่า รอ้ยละ 40.2 ระบ ุ
อยู่ยาก รอ้ยละ 31.3 ระบ ุอยู่ไม่เป็น ในขณะที่เพียงรอ้ยละ 28.5 ระบวุ่า อยู่เป็น  
  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.นพดล กรรณิกา กลา่วต่อว่า ผลโพลชิน้นีช้ีใ้หเ้ห็นหลายมิติในทางการเมือง 
เช่น รฐัมนตรีที่ดเูหมือนเป็น มา้มืด ขึน้มาเป็นอนัดบัที่หนึ่งของรฐัมนตรีที่ท าตามสญัญาและรฐัมนตรีที่ประชาชน
ดวู่าใจดี เรียบง่าย ไม่มีพิษไม่มีภยั ท างานเก่ง มุ่งช่วยเหลือเกษตรกรผูม้ีรายไดน้อ้ย ไดแ้ก่ นายสนธิรตัน ์สนธิจิ
รวงศ ์และนายวราวธุ ศิลปอาชา ในขณะที่เสียงสะทอ้นของประชาชนต่อคนในพรรคอนาคตใหม่ชีใ้หเ้ห็นว่า 
ความนิยมของอาจารยปิ์ยบุตร แสงกนกกลุ กลบัน าหนา้คนอ่ืน ๆ ในพรรครวมถึง นายธนาธร จึงรุง่เรืองกิจ ที่ตก
ไปอยู่ในกลุม่คนอ่ืน ๆ ย่ิงไปกว่านัน้ การตดัสินใจขบัไล่ 4 ส.ส.ของพรรค การชกัชวนคนลงถนนท าใหค้นมองว่า 
พรรคอนาคตใหม่จะอยู่ยากและอยู่ไม่เป็น 

“อย่างไรก็ตาม ที่น่าสนใจคือ ความนิยมของประชาชนต่อ “รฐัมนตรี 3 ป.” ที่ไม่ใช่นกัการเมืองมือ
อาชีพ แต่มีฐานสนบัสนนุจากประชาชนรวมกนั 3 คนนีจ้ะไดส้งูถึงรอ้ยละ 33.4 หรือประมาณ 1 ใน 3 ของ
ประชาชนที่ถูกศึกษาที่อาจจะกลา่วไดว้่าเป็นเสียงของประชาชนที่มาสนบัสนุนรฐัมนตรีที่ไม่ไดม้ีฐานเสียง 
หมายความว่ามีประชาชนอยู่กลุม่หนึ่งที่มีจ  านวนมากไม่ฝักใฝ่บรรดานกัการเมืองแต่จะเป็นใครก็ไดท้ี่ตัง้ใจ
ท างานหนกัแกปั้ญหาความเดือดรอ้นของประชาชนและเมื่อวิเคราะหเ์จาะลกึพบว่าส่วนใหญ่เป็นกลุม่พลงัเงียบ 
ดงันัน้ฝ่ายการเมืองจะเคลื่อนไหวอะไรใหร้ะมดัระวงักลุม่คนกลุม่นีดี้ ๆ เพราะเป็นกลุม่คนที่น่าจบัตามอง
เชื่อมโยงไปยงักลุม่คนที่ไม่ชื่นชอบใครเลยในพรรคอนาคตใหม่ จึงอย่าผลีผลามท าอะไรใหป้ระเทศชาติบา้นเมือง
วุ่นวาย” ผอ.ซูเปอรโ์พล กลา่ว 
ตารางที่ 1 แสดงค่ารอ้ยละของตวัอย่างที่ระบ ุในรอบปีที่ผ่านมาคณุคิดว่ารฐัมนตรีคนใดที่ดแูลว้ใจดีเรียบง่าย 
ไม่มีพิษ ไม่มีภยั ท างานเก่ง มุ่งช่วยเหลือเกษตรกร ผูม้ีรายไดน้อ้ย   

ล าดบัที่ รฐัมนตรี รอ้ยละ 
1 นาย วราวธุ ศิลปอาชา 23.1 
2 นาย จรุนิทร ์ลกัษณวิศิษฏ ์ 21.9 
3 พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา 15.2 
4 พล.อ.ประวิตร วงษส์วุรรณ 10.7 
5 นายอนทุิน ชาญวีรกลู 8.0 
6 พล.อ.อนพุงษ ์เผ่าจินดา 7.5 
7 นาย สนธิรตัน ์ สนธิจิรวงศ ์ 5.5 
8 นายอตุตม  สาวนายน 5.0 

9 
อ่ืน ๆ เช่น นายสมคิด จาตศุรีพิทกัษ์ และ นายพทุธิพงษ ์ ปณุณกนัต ์ 
เป็นตน้ 

3.1 

 รวมทัง้สิน้ 100.0 
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ตารางที่ 2 แสดงค่ารอ้ยละของตวัอย่างที่ระบ ุรฐัมนตรีคนใดที่ ท าตามสญัญา ช่วงเลือกตัง้ มากท่ีสดุ  

ล าดบัที่ รฐัมนตรี รอ้ยละ 
1 นาย สนธิรตัน ์ สนธิจิรวงศ ์ 22.8 
2 นาย จรุนิทร ์ลกัษณวิศิษฏ ์ 18.1 
3 พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา 17.5 
4 นายอนทุิน ชาญวีรกลู 11.1 
5 นายพทุธิพงษ ์ ปณุณกนัต ์ 9.5 
6 พล.อ.ประวิตร วงษส์วุรรณ 9.1 
7 นายอตุตม  สาวนายน 4.0 
8 นาย วราวธุ ศิลปอาชา 3.4 
9 อ่ืน ๆ เช่น นายสมคิด จาตศุรีพิทกัษ์ และ พล.อ.อนพุงษ ์เผ่าจินดา เป็นตน้ 4.5 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

 

ตารางที่ 3 แสดงค่ารอ้ยละของตวัอย่างที่ระบ ุนิยมชื่นชอบใครในพรรคอนาคตใหม่ 
ล าดบัที่ คนของอนาคตใหม่ รอ้ยละ 

1 อาจารย ์ปิยบุตร แสงกนกกลุ 36.8 
2 คนอ่ืน ๆ เช่น พิชา ลิม้เจรญิรตัน ์ธนาธร จึงรุง่เรืองกิจ พรรณิการ ์วานิช   29.8 
3 ไม่ชื่นชอบเลย 33.4 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

 

ตารางที่ 4 แสดงค่ารอ้ยละของตวัอย่างที่ระบ ุผลลพัธข์องพรรคอนาคตใหม่ ที่มีการขบัไล ่4 สส.ออกจากพรรค  
ชกัชวนใหค้น มาลงถนน ถูก กกต. ยื่นเรื่องให ้ยบุพรรค เหลา่นีจ้ะท าให ้พรรคอนาคตใหม่......  

ล าดบัที่ ความคิดเห็น รอ้ยละ 
1 อยู่ยาก 40.2 
2 อยู่ไม่เป็น 31.3 
3 อยู่เป็น 28.5 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

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


