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เรียน กองบรรณาธิการข่าว      จ านวน  2  หน้า 
ส านักวิจยั ซูเปอรโ์พล น าเสนอผลส ารวจภาคสนาม เร่ือง     

ผลกรรมข่าวปรบัคณะรฐัมนตรี 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.นพดล กรรณิกา ผูอ้ านวยการส านักวจิยัซูเปอรโ์พล (SUPER POLL) เสนอ

ผลส ารวจภาคสนาม เรื่อง ผลกรรมข่าวปรบัคณะรฐัมนตร ีกรณีศกึษาตวัอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทัว่
ประเทศ โดยด าเนินการเก็บขอ้มูลแบบผสมผสาน (Mixed Method) ทัง้การสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์ การลง
พื้นที่และการเก็บข้อมูลในโลกโซเชียลทัง้การวจิยัเชิงปรมิาณ (Quantitative Research) และการวจิยัเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) จ านวน 2,203 ตวัอย่าง ด าเนินโครงการระหว่าง 5 – 11 กรกฎาคม 2563 
ทีผ่่านมา  

เมื่อสอบถามความพอใจของประชาชนต่อกลุ่มรฐัมนตรทีี่เคยเป็นแกนน า กปปส. พบว่า ส่วนใหญ่
หรอืรอ้ยละ 86.6 พอใจค่อนขา้งน้อย ถงึ ไม่พอใจเลย ในขณะทีร่อ้ยละ 13.4 พอใจค่อนขา้งมาก ถงึ มากทีสุ่ด 
และเมื่อถามถงึเหตุผลที่ไม่พอใจกลุ่มรฐัมนตรทีี่เคยเป็นแกนน า กปปส. พบว่า ส่วนใหญ่หรอืร้อยละ 66.7 
ระบุสรา้งความขดัแยง้ วุ่นวาย แก่งแย่งต าแหน่งรฐัมนตร ีบนความทุกขย์ากของประชาชน รองลงมาคอื รอ้ย
ละ 59.6 ระบุไม่มผีลงานทีโ่ดนใจ ท างานไม่ตรงเป้าความตอ้งการของประชาชน รอ้ยละ 56.3 ระบุ ไม่ท าตาม
อุดมการณ์ทีเ่คยประกาศไว ้รอ้ยละ 27.6 ระบุ เป็นทีเ่คลอืบแคลงสงสยั และรอ้ยละ 3.4 ระบุอื่น ๆ เช่น เขา้
ไม่ถงึใจประชาชน ไม่สนใจประชาชน หลอกลวง เป็นตน้ 

ที่น่าพจิารณาคอื ส่วนใหญ่หรอืร้อยละ 90.8 ระบุควรปรบัออกกลุ่มรฐัมนตรใีนส่วนของรฐัมนตรทีี่
เคยเป็นแกนน า กปปส. ในชุดน้ี ในขณะทีร่อ้ยละ 9.2 ระบุควรอยู่ต่อ 

ที่น่าสนใจคอื เมื่อสอบถามถงึผลกระทบเงนิบรจิาค เมย์เดย์ ต่อ พรรคก้าวไกล (อนาคตใหม่เดมิ) 
พบว่า ส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ 75.3 ระบุส่งผลกระทบ ในขณะทีร่อ้ยละ 24.7 ระบุไม่ส่งผลกระทบ และเมื่อถาม
ถงึความตัง้ใจจะเลอืก พรรคก้าวไกล ถ้าวนันี้เลอืกตัง้ พบว่า แนวโน้มจ านวนคนตัง้ใจจะเลอืกลดลงจากรอ้ย
ละ 16.7 ในช่วงก่อนข่าวเงนิบรจิาค มาอยู่ทีร่อ้ยละ 6.9 ในช่วงหลงัข่าวเงนิบรจิาค โดยส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ 
83.3 ในช่วงก่อนขา่วเงนิบรจิาค และสว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 93.1 ในช่วงหลงัขา่วเงนิบรจิาค ทีต่ ัง้ใจจะไม่เลอืก 

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลชิ้นนี้ชี้ให้เห็นว่า ทัง้ “ผลกรรมข่าวปรับคณะรัฐมนตรี” และ 
“ผลกระทบเงนิบรจิาค เมยเ์ดย”์ ก าลงัผลกัประชาชนใหไ้ปอยู่ในภาวะ “กลางปัญหาเขาควาย” (Dilemma) คอื 
กลืนเผด็จการก็ไม่เข้า คายประชาธิปไตยก็ไม่ออก เพราะประชาชนไม่เอาเผด็จการ แต่ก็ไม่เป็นสุขกบั
ประชาธปิไตยลุ่ม ๆ ดอน ๆ ตอนนี้ที่หนัไปทางขวาก็เจอกบันักเลอืกตัง้จ้องถอนทุนคนื แก่งแย่งต าแหน่ง
รฐัมนตร ีทรยศ หกัหลงั เสรจ็นาฆ่าโคถึกที่ก าลงัเป็นอยู่ในฝัง่รฐับาล และหนัมาทางซ้ายก็เจอปัญหา นัก
อุดมการณ์ ลลีาคารมชมใหเ้คลิ้มแต่ไม่ไดด้ไีปกว่าอกีกลุ่มหนึ่งสกัเท่าไหร่ จบัต้องอุดมการณ์ไม่ได ้สรา้งแต่
ความหวงัทีห่างโผล่ใหเ้หน็ความไม่ชอบมาพากลชดัขึน้เรื่อย ๆ ในหว้งเวลานี้คงตอ้งใชบ้รกิาร ประชาธปิไตย
ทมัใจ ไปพลาง ๆ ก่อน 
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ตารางท่ี 1 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ความพอใจต่อกลุ่มรฐัมนตรีท่ีเคยเป็นแกนน า กปปส.  

 ล าดบัท่ี ความพอใจของประชาชนต่อ กลุ่มรฐัมนตรีท่ีเคยเป็นแกนน า กปปส. ร้อยละ 
1 พอใจค่อนขา้งน้อย ถงึ ไม่พอใจเลย 86.6 
2 พอใจค่อนขา้งมาก ถงึ มากทีสุ่ด 13.4 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ เหตุผลท่ีไม่พอใจต่อกลุ่มรฐัมนตรีท่ีเคยเป็นแกนน า กปปส.  

 ล าดบัท่ี เหตุผลท่ีไม่พอใจ ต่อ กลุ่มรฐัมนตรีท่ีเคยเป็นแกนน า กปปส. ร้อยละ 
1 สรา้งความขดัแยง้ วุน่วาย แก่งแย่งต าแหน่งรฐัมนตร ีบนความทุกขย์ากของประชาชน 66.7 
2 ไม่มผีลงานทีโ่ดนใจ ท างานไม่ตรงเป้าความตอ้งการของประชาชน 59.6 
3 ไม่ท าตามอุดมการณ์ทีเ่คยประกาศไว ้ 56.3 
4 เป็นทีเ่คลอืบแคลงสงสยั 27.6 
5 อื่น ๆ เช่น เขา้ไม่ถงึใจประชาชน ไม่สนใจประชาชน หลอกลวง เป็นตน้ 3.4 

 
ตารางท่ี 3 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ความคิดเหน็ต่อการปรบัคณะรฐัมนตรี ในส่วนของ รฐัมนตรีท่ีเคย
เป็นแกนน า กปปส. ในชุดน้ี 

 ล าดบัท่ี ความเหน็ของประชาชน ร้อยละ 
1 ควรปรบัออก 90.8 
2 ควรอยู่ต่อ 9.2 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

 
ตารางท่ี 4 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ผลกระทบเงินบริจาค เมยเ์ดย ์ต่อ พรรคก้าวไกล (อนาคตใหม่เดิม) 

 ล าดบัท่ี ผลกระทบเงินบริจาค เมยเ์ดย ์ต่อ พรรคก้าวไกล (อนาคตใหม่เดิม) ร้อยละ 
1 สง่ผลกระทบ 75.3 
2 ไม่สง่ผลกระทบ 24.7 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

 
ตารางท่ี 5 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ความตัง้ใจจะเลือก พรรคก้าวไกล ถ้าวนัน้ีเลือกตัง้ 

 ล าดบัท่ี ความตัง้ใจจะเลือกพรรคก้าวไกล ถ้าวนัน้ีเลือกตัง้ 
ก่อนข่าว
บริจาคเงิน 

หลงัข่าว 
บริจาคเงิน 

1 เลอืก 16.7 6.9 
2 ไม่เลอืก 83.3 93.1 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 100.0 

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


