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เรียน กองบรรณาธิการข่าว       จ านวน 3 หน้า 

          
ส านักวิจยั ซูเปอรโ์พล น าเสนอผลส ารวจภาคสนาม เร่ือง   

เสียงของประชาชน ทวงสญัญานโยบายเร่งด่วน 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อ านวยการส านักวิจยัซูเปอร์โพล (SUPER POLL) 

น าเสนอผลส ารวจภาคสนาม เรือ่ง เสยีงของประชาชน ทวงสญัญานโยบายเรง่ด่วน กรณศีกึษาประชาชนทุก
สาขาอาชพีทัว่ประเทศ จ านวนทัง้สิน้ 1,063 ตวัอย่าง ด าเนินโครงการทัง้การวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative 
Research) และการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) ระหว่าง 10 - 12 ก.ค. พ.ศ. 2562 ทผี่านมา 

เมื่อถามถึงความต้องการต่อรฐับาลท าตามนโยบายที่เคยหาเสยีงไว้ พบว่า ส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ  
91.4 ระบุต้องการ ในขณะที่ร้อยละ 8.6 ไม่ต้องการ และเมื่อถามถึง นโยบายของพรรคร่วมรฐับาลที่
ประชาชนต้องการตามที่เคยหาเสยีงไว้ พบว่า ส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ 83.3 ระบุ นโยบายประกนัรายได้ของ
พรรคประชาธปัิตย ์พชืผลทางการเกษตร เช่น ยางพารา กโิลละ 60 บาท ขา้วไม่ต ่ากว่าเกวยีนละ 10,000 
บาท ปาลม์ 10 บาทต่อกโิลกรมั รองลงมาคอื ส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ 74.2 ระบุ จบปรญิญาตรรีบัขัน้ต ่า 20,000 
บาทต่อเดอืน ของพรรคพลงัประชารฐั รอ้ยละ 70.2 ระบุขึน้ค่าแรงขัน้ต ่า 400 – 425 บาทต่อเดอืนของพรรค
พลงัประชารฐั รอ้ยละ 68.4 ระบุ พกัหนี้เงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษา (กยศ.) 5 ปี ผ่อนคนืเงนิต้น 10 ปี ใชภ้าษี
เงนิไดห้กัลดยอดหนี้ได ้พรรคภมูใิจไทย 

นอกจากนี้ รอ้ยละ 66.2 ระบุตัง้ท้องรบั 3,000 บาท ค่าคลอด 10,000 บาท ค่าดูแลลูก 2,000 บาท
ต่อเดอืนนาน 6 ปีของพลงัประชารฐั รอ้ยละ 65.4 ระบุ เพิม่สทิธปิระชาชนไดล้ดค่าน ้า 100 บาทต่อเดอืน ค่า
ไฟฟ้า 230 บาทต่อเดอืน เงนิซือ้สนิค้า 500 บาท พรรคพลงัประชารฐั และรอ้ยละ 59.1 ระบุ กญัชาเสร ีให้
ประชาชนปลกูหารายไดไ้ด ้ของ พรรคภมูใิจไทย 

นอกจากนี้ ประชาชนยงัเสนอใหม้แีนวทางแก้ไขปัญหาทีต่้องการเหน็ในนโยบายรฐับาลเพิม่เตมิอกี 
พบว่า ส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ 61.5 ระบุค่าครองชพีสูง รองลงมาคอื รอ้ยละ 55.2 ระบุ ปัญหาทุจรติ คอรปัชัน่ 
รอ้ยละ 51.4 ระบุ ความไม่เป็นธรรม เลอืกปฏบิตั ิรอ้ยละ 49.1 ระบุ ความไม่ปลอดภยัทางถนน อุบตัเิหตุ 
หวาดกลวัแมข้า้มทางมา้ลาย รอ้ยละ 45.4 ระบุ ปัญหาคนไทย ตกงาน ถูกแยง่อาชพี อาชพีไมม่ัน่คง รอ้ยละ 
37.8 ระบุ อาชญากรรม ความไมป่ลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ รอ้ยละ 35.7 ระบุ ความไมม่วีนิยัของคนไทย 
รอ้ยละ 34.2 ระบุ ทศันคตทิีไ่มด่ ีการสรา้งความเกลยีดชงัต่อกนั รอ้ยละ 31.5 ระบุ หนี้นอกระบบ และรอ้ยละ 
27.8 ระบุ กฎระเบยีบรฐั อุปสรรคท ามาหากนิ ตามล าดบั 

ที่น่าพจิารณาคอื เมื่อถามถึง รฐัมนตรทีี่ประชาชนเชื่อมัน่มากที่สุด ตอบได้เพยีงคนเดยีว พบว่า 
อันดบัที่ 1 ร้อยละ 73.8 เชื่อมัน่ พล.อ.ประยุทธ์  จนัทร์โอชา รองลงมา อันดบัที่ 2 ร้อยละ 7.1 เชื่อมัน่        
นายจรุนิทร ์ลกัษณวศิษิฎ ์อนัดบัที ่3 รอ้ยละ 4.8 เชื่อมัน่ นายวษิณุ  เครอืงาม อนัดบัที ่4 รอ้ยละ 3.6 เชื่อมัน่ 
นายอนุทนิ  ชาญวรีกูล อนัดบัที่ 5 ร้อยละ 3.2 เชื่อมัน่ นายสมคดิ จาตุศรพีทิกัษ์ อนัดบัที่ 6 ร้อยละ 2.4 
เชื่อมัน่ นาย เทวญั  ลิปตพลัลภ อันดบัที่ 7 ร้อยละ 1.2 เชื่อมัน่ มรว.จตุมงคล โสณกุล และร้อยละ 3.9 
เชื่อมัน่คนอื่นๆ เช่น คุณหญงิ กลัยา โสภณพนิช และ นายดอน ปรมตัถว์นิยั เป็นตน้ 
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อย่างไรก็ตาม ประชาชนที่ถูกศกึษาส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ 92.1 ต้องการเอาผดิพรรคการเมอืงตาม

กฎหมาย ถา้ไมท่ าตามนโยบายทีเ่คยหาเสยีงไวก้บัประชาชน ในขณะทีร่อ้ยละ 7.9 ไมต่อ้งการ 
ผอ.ซูเปอรโ์พล กล่าวต่อว่า ผลโพลครัง้นี้ชีใ้หเ้หน็ไดว้่า หลงัจากมคีวามชดัเจนในการตัง้รฐับาลและ

ไดค้ณะรฐัมนตร ีส่งผลใหเ้กดิความเชื่อมัน่ของประชาชนต่อคณะรฐัมนตรเีป็นรายบุคคล เช่น  พล.อ.ประยทุธ ์
จนัทรโ์อชา สงูขึน้ในระดบัทีม่ากพอต่อการท างานไดร้ะยะหนึ่งแต่ใหเ้วลาพสิูจน์ผลงานไมเ่กนิ 1 ปีเท่านัน้ จงึ 
“ไม่มเีวลาฮนันีมนู” ทีค่ณะรฐัมนตรจีะเสยีเวลาไปกบัการฉลองต าแหน่งเพราะประชาชนส่วนใหญ่ก าลงัทุกข์
และเดอืดรอ้น ท ามาหากนิขดัสน 

“ความส าเรจ็ของนักการเมอืงไม่ไดอ้ยู่ทีว่่า ไดต้ าแหน่งรฐัมนตรมีาดว้ยความยากล าบากเพยีงไร แต่
อยู่ตรงทีว่่า ต่อจากนี้ไป จะสามารถทนรบัการโจมตจีากฝ่ายต่าง ๆ ดว้ยความยากล าบากไปไดน้านแค่ไหน 
ถ้าท าเพื่อประชาชนทัง้ประเทศแท้จรงิ เสนอให้นิ่ง ๆ หนักแน่นมัน่คงไม่ลงไปเล่นกับเกมที่ไม่สามารถ
ควบคุมเกมได ้หรอื ใหเ้ปลีย่นเกม และเขา้ควบคุมเกมนัน้” ผศ.ดร.นพดล กล่าว 
 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบ ุความต้องการต่อรฐับาลท าตามนโยบายท่ีเคยหาเสียงไว้ 
ล าดบัท่ี ความต้องการต่อรฐับาลท าตามนโยบายท่ีเคยหาเสียงไว้ ร้อยละ 

1 ตอ้งการ 91.4 
2 ไมต่อ้งการ 8.6 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบ ุความต้องการ นโยบายเคยหาเสียงของพรรคร่วมรฐับาล 
ล าดบัท่ี นโยบายเคยหาเสียงของพรรคร่วมรฐับาล ต้องการ % 

1 
นโยบายประกนัรายไดข้องพรรคประชาธปัิตย ์พชืผลทาง
การเกษตร เช่น ยางพารา กโิลละ 60 บาท ขา้วไมต่ ่ากว่า 
เกวยีนละ 10,000 บาท ปาลม์ 10 บาทต่อกโิลกรมั 

83.3 

2 จบปรญิญาตรรีบัขัน้ต ่า 20,000 บาทต่อเดอืน พลงัประชารฐั 74.2 
3 ขึน้ค่าแรงขัน้ต ่า 400 – 425 บาทต่อเดอืน พลงัประชารฐั 70.2 

4 
พกัหนี้ กยศ. 5 ปี ผ่อนคนืเงนิตน้ 10 ปี ใชภ้าษเีงนิไดห้กัลด
ยอดหนี้ได ้พรรคภูมใิจไทย 

68.4 

5 
ตัง้ทอ้งรบั 3,000 บาท ค่าคลอด 10,000 บาท ค่าดแูลลูก 2,000 
บาทต่อเดอืนนาน 6 ปี ของพลงัประชารฐั 

66.2 

6 
เพิม่สทิธปิระชาชนไดล้ดค่าน ้า 100 บาทต่อเดอืน ค่าไฟฟ้า 230 
บาทต่อเดอืน เงนิซือ้สนิคา้ 500 บาท พรรคพลงัประชารฐั 

65.4 

7 กญัชาเสร ีใหป้ระชาชนปลกูหารายไดไ้ด ้พรรคภูมใิจไทย 59.1 
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ตารางท่ี 3 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบ ุแนวทางแก้ปัญหาท่ีต้องการเหน็ในนโยบายรฐับาล 
ล าดบัท่ี แนวทางแก้ปัญหาท่ีต้องการเหน็ในนโยบายรฐับาล ต้องการ % 

1 ค่าครองชพีสงู 61.5 
2 ทุจรติ คอรปัชัน่ 55.2 
3 ความไมเ่ป็นธรรม เลอืกปฏบิตั ิ 51.4 
4 ความไม่ปลอดภยัทางถนน อุบตัเิหตุ หวาดกลวัแมข้า้มทางมา้ลาย 49.1 
5 ปัญหาคนไทย ตกงาน ถูกแยง่อาชพี อาชพีไมม่ัน่คง 45.4 
6 อาชญากรรม ความไมป่ลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 37.8 
7 ความไม่มวีนิัยของคนไทย 35.7 
8 ทศันคตทิีไ่มด่ ีการสรา้งความเกลยีดชงัต่อกนั 34.2 
9 หนี้นอกระบบ 31.5 

10 กฎระเบยีบรฐั อุปสรรคท ามาหากนิ 27.8 
 
ตารางท่ี 4 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบ ุรายช่ือ รฐัมนตรีท่ีประชาชนเช่ือมัน่มากท่ีสดุ 
ล าดบัท่ี รายช่ือรฐัมนตรี ร้อยละ 

1 พล.อ.ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 73.8 
2 นายจุรนิทร ์ลกัษณวศิษิฎ์ 7.1 
3 นาย วษิณุ เครอืงาม 4.8 
4 นาย อนุทนิ  ชาญวรีกูล 3.6 
5 นาย สมคดิ จาตุศรพีทิกัษ์ 3.2 
6 นาย เทวญั ลปิตพลัลภ 2.4 
7 มรว. จตุมงคล โสณกุล 1.2 
8 อื่น ๆ เช่น คุณหญงิกลัยา โสภณพนิช และนายดอน ปรมตัถว์นิยั เป็นตน้ 3.9 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

 
ตารางท่ี 5 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ความต้องการเอาผิดพรรคการเมือง ตามกฎหมาย ถ้าไม่
ท าตามนโยบายท่ีเคยหาเสียงไว้กบัประชาชน 
ล าดบัท่ี ความต้องการเอาผิด พรรคการเมือง ตามกฎหมาย ร้อยละ 

1 ตอ้งการ 92.1 
2 ไมต่อ้งการ 7.9 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

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


