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เรียน กองบรรณาธิการข่าว       จ านวน 2 หน้า 

          
ส านักวิจยั ซูเปอรโ์พล น าเสนอผลส ารวจภาคสนาม เร่ือง  

เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชน ต่อการแถลงนโยบายรฐับาล 
ระหว่างวนัแรกและวนัท่ีสอง 

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

น าเสนอผลส ารวจภาคสนาม เรื่อง เปรยีบเทยีบความพงึพอใจของประชาชนต่อการแถลงนโยบายรฐับาล 
ระหว่างวนัแรกและวนัทีส่อง กรณีศกึษาประชาชนทุกสาขาอาชพีทัว่ประเทศ จ านวนทัง้สิน้ 2,111 ตวัอย่าง 
ด าเนินโครงการทัง้การวิจยัเชิงปรมิาณ (Quantitative Research) และการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) เกบ็ขอ้มลูวนัที ่26 – 27 ก.ค. พ.ศ. 2562 ทีผ่่านมา 

หลงัจากเปรยีบเทยีบผลโพลประโยชน์ที่ประชาชนได้รบัจากการแถลงนโยบายรฐับาลระหว่างวนั
แรก กบั วนัทีส่อง พบว่า ประชาชนไดป้ระโยชน์จากการแถลงนโยบายรฐับาลในวนัทีส่องเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 
27.2 ในวนัแรกเป็นรอ้ยละ 55.8 ในวนัทีส่อง ในขณะที ่คนทีร่ะบุไมไ่ดป้ระโยชน์ลดลงจากรอ้ยละ 72.8 ในวนั
แรกเหลอืรอ้ยละ 44.2 ในวนัทีส่อง ตามล าดบั 

ที่น่าสนใจคือ ผลโพล 5 อันดับ ดาวสภาฯ คนรุ่นใหม่ ขวัญใจประชาชนในการอภิปรายแถลง
นโยบายรฐับาล พบว่า เป็นผูอ้ภปิรายของพรรคอนาคตใหม ่3 อนัดบัรวด ไดแ้ก่ อนัดบัที ่1 หรอืรอ้ยละ 16.3 
ระบุ นายพธิา ลิม้เจรญิรตัน์ พรรคอนาคตใหม่ อนัดบัทีส่อง หรอืรอ้ยละ 13.1 ระบุ นายปิยบุตร แสงกนกกุล 
พรรคอนาคตใหม่ อนัดบัที่สามหรอืร้อยละ 11.3 ระบุ นางสาว ช่อ พรรณิการ์ พรรคอนาคตใหม่ เช่นกนั 
ในขณะที่ รอ้ยละ 5.3 ระบุ นายวนั อยู่บ ารุง พรรคเพื่อไทย และรอ้ยละ 2.9 ระบุ นางสาวปารณีา ไกรคุปต์ 
พรรคพลงัประชารฐั ตามล าดบั 

ทีน่่าพจิารณาคอื ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจของประชาชนต่อกลุ่มฝ่ายต่าง ๆ ในการอภปิรายนโยบาย
รฐับาล เมือ่คะแนนเตม็ 10 คะแนน จ าแนกตามกลุ่มจุดยนืทางการเมอืง ไดแ้ก่ กลุ่มสนบัสนุนรฐับาล กลุ่มไม่
สนับสนุนรฐับาล และกลุ่มพลงัเงยีบ พบว่า กลุ่มสนับสนุนรฐับาลพอใจรฐับาลที่ 7.07 คะแนน มากกว่า กลุ่ม
ไมส่นบัสนุนรฐับาลมอียูท่ี ่3.87 และมากกว่ากลุ่มพลงัเงยีบที ่5.73 คะแนน 

ในขณะที ่ค่าเฉลีย่ความพอใจต่อฝ่ายคา้น พบว่า กลุ่มผูไ้มส่นับสนุนรฐับาลพอใจฝ่ายคา้นอยูท่ี ่8.46 
คะแนน กลุ่มพลังเงียบที่ 6.71 คะแนนและกลุ่มสนับสนุนรฐับาลแต่พอใจฝ่ายค้านอยู่ที่ 5.52 คะแนน 
นอกจากนี้ ความพอใจต่อประธานสภาฯ พบว่า กลุ่มสนับสนุนรฐับาลพอใจสูงสุดต่อประธานสภาฯ คอื 8.19 
คะแนน กลุ่มไมส่นบัสนุนรฐับาลอยูท่ี ่5.53 และกลุ่มทีเ่ป็นพลงัเงยีบพอใจประธานสภาฯ ที ่6.28 ตามล าดบั 
 ผอ.ซูเปอรโ์พล กล่าวว่า จากผลโพลครัง้นี้ ในการอภปิรายแถลงนโยบายวนัแรก อารมณ์ความรูส้กึ
ของสาธารณชนไม่โอเคกบับรรยากาศในการอภปิรายของสมาชกิรฐัสภาเพราะนักการเมอืงบางคนมกัจะเป็น
พวกพิก๊กี้ (Picky) คอื เลอืกทีจ่ะปัน่อารมณ์และท าใหบ้างคนโกรธจนกระทบต่อภาพลกัษณ์ของฝ่ายตรงข้าม
ไมไ่ดค้ านึงถงึผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลกั แต่วนัทีส่องเหน็ไดว้่าประเทศไทยยงัมนีกัการเมอืงรุ่นใหม่
ทีด่อีภปิรายในสาระประโยชน์ของประชาชนทัง้ประเทศและหาทางออกรว่มกนัจนท าใหป้ระชาชนสบายใจขึน้ 
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“ในการแก้ไขความเดอืดรอ้นของประชาชนทัง้ประเทศตามยุทธศาสตรช์าตแิละนโยบายทีด่ี ทุกคน
ควรพดูไดท้ัง้ประชาธปิไตยและรปูแบบอื่น ๆ เพราะสิง่ส าคญัไมใ่ช่รปูแบบ แต่สิง่ส าคญัคอื คนในรฐัสภาสรา้ง
ความเกลียดชงัต่อกันขดัขวางคนที่ไม่ใช่พวกเข้ามสี่วนร่วมแก้ปัญหาของประชาชน โดยลืมหลกัส าคญั
ประการหนึ่งของประชาธปิไตยที่ดคีอื การลดความขดัแยง้ในกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ผ่านรฐัสภา ไม่ใช่คน
ในรฐัสภาเป็นต้นตอของความขดัแยง้เสยีเอง และคนบางกลุ่มตัง้ก าแพงกัน้จนไม่สามารถเขา้ท างานร่วมกนั
ไดใ้นวถิปีระชาธปิไตยของไทยเพราะพวกเขาละเลยประวตัศิาสตรแ์ละความส าคญัของสถาบนัหลกัของชาติ”    
ผศ.ดร.นพดล กล่าว 
 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ประโยชน์ท่ีได้รบัจากการแถลงนโยบายรฐับาลวนัแรก 
เปรียบเทียบกบัวนัท่ีสอง 
ล าดบัท่ี ประโยชน์ท่ีได้รบั วนัแรก ร้อยละ วนัท่ีสอง ร้อยละ 

1 ไดป้ระโยชน์ 27.2 55.8 
2 ไมไ่ดป้ระโยชน์ 72.8 44.2 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 100.0 

 
ตารางท่ี 2 แสดง 5 อนัดบัดาวสภาฯ คนรุ่นใหม่ ขวญัใจประชาชนในการอภิปรายแถลงนโยบายรฐับาล 
ล าดบัท่ี  5 อนัดบั ดาวสภาฯ คนรุ่นใหม่ ขวญัใจประชาชน ร้อยละ 

1 นายพธิา ลิม้เจรญิรตัน์ พรรค อนาคตใหม่ 16.3 
2 นายปิยบุตร แสงกนกกุล พรรค อนาคตใหม่ 13.1 
3 นางสาวช่อ พรรณกิาร ์ พรรค อนาคตใหม่ 11.3 
4 นายวนั อยูบ่ ารงุ  พรรค เพื่อไทย 5.3 
5 นางสาวปารณีา ไกรคุปต ์พรรค พลงัประชารฐั 2.9 

 
ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉล่ียของความพึงพอใจต่อการอภิปรายนโยบายรฐับาล เม่ือคะแนนเตม็ 10 คะแนน 
จ าแนกตามกลุ่มจดุยืนทางการเมือง 
ล าดบั
ท่ี 

 ความพึงพอใจต่อกลุ่มฝ่ายต่าง ๆ  
กลุ่มสนับสนุน

รฐับาล 
กลุ่ม ไม่ 

สนับสนุน รฐับาล 
กลุ่ม  

พลงัเงียบ 
1 พอใจฝ่ายรฐับาล 7.07 3.87 5.73 
2 พอใจฝ่ายคา้น 5.52 8.46 6.71 
3 พอใจ ประธานสภาฯ 8.19 5.53 6.28 

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


