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

สวสัดีโควิด วิถีใหม่ราษฎร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อ านวยการส านักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) 

น าเสนอผลส ารวจภาคสนาม เรื่อง สวสัดีโควิด วิถีใหม่ราษฎร กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทัว่
ประเทศ โดยด าเนินโครงการทัง้การวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวจิยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) จ านวน 1,101 ตวัอย่าง ด าเนินโครงการระหว่างวนัที ่26 – 31 ธนัวาคม ทีผ่่านมา 

เมื่อถาม ความเหน็ของราษฎร ต่อ วถิปีกตใิหม่ ในสถานการณ์โควดิรอบใหม่นี้ พบว่า สว่นใหญ่หรอื
ร้อยละ 98.6 ระบุคนไทยควรยอมรบัว่า โควดิ-19 กลายเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทย และประเทศต่าง ๆ 
ทัว่โลก รองลงมาคือ ร้อยละ 98.2 ระบุ คนไทย จะอยู่กับ โควิด-19 ได้อย่างปลอดภัย ถ้าราษฎรทุกคน
รบัผดิชอบต่อตนเอง ไม่มัว่สุ่มรวมกลุ่มกนัแพร่เชื้อใหผู้อ้ื่น รอ้ยละ 90.1 เชื่อว่า โควดิระลอกใหม่ ท าราษฎร
คนไทยปรบัตวั ตามวถิปีกตใิหม่ รอดพน้โควดิ รอ้ยละ 88.6 ระบุ ถ้าคนไทย ใชว้ถิปีกตใิหม่ (New Normal) 
ยกการด์สงู ใสห่น้ากากด ีมวีนิยัลา้งมอืบ่อย เวน้ระยะห่าง จะปลอดภยัจากโควดิระลอกใหม่ และรอ้ยละ 86.5 
ระบุ โควดิ-19 เป็นไวรสัชนิดหน่ึง ไม่ใช่เรื่องใหม่มนุษยเ์คยเจอไวรสัต่าง ๆ ทีร่า้ยแรงมาก่อนแลว้ 

ที่น่าพิจารณาคือ ความต้องการของกลุ่มราษฎรที่ถูกศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ  98.4 
ตอ้งการใหพ้ล.อ.ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีเดด็ขาด เอาจรงิเอาจงั โยกยา้ย ลงโทษ หวัหน้าส่วน
ราชการต่าง ๆ ที่ ปล่อยปละละเลย ต้นตอ ความเดอืดร้อน ความทุกข์ยาก ท าลายความสุขของประชาชน 
ช่วงปีใหม ่
 อย่างไรกต็าม สว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 98.2 ของราษฎรทีถู่กศกึษาตอ้งการให ้หวัหน้าสว่นราชการต่าง 
ๆ ระดบัสูงสุดของหน่วย ปลดักระทรวงต่าง ๆ อธิบดีกรม ต่าง ๆ ออกมาจาก มุมที่ปลอดภยัของตวัเอง 
แสดงตนยดือกรบัผดิชอบ บญัชาการ จดัการใหส้ิน้ซาก ตน้ตอปัญหา โควดิระลอกใหม่ 
 ผอ.ซูเปอรโ์พล กล่าวว่า สวสัดโีควดิ วถิใีหม่ราษฎร เป็นผลโพลครัง้นี้ทีช่ีใ้หเ้หน็ถงึภาพการเผชญิกบั 
วกิฤตโควดิ เจบ็จรงิ ตายจรงิ เจ๊งจรงิ สญูเสยีจรงิ ถา้ประชาราษฎรคนไทยไม่รบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม
ยงัฝ่าฝืนระเบยีบกฎหมาย มัว่สุม ไม่เคร่งครดัป้องกนัการแพร่ระบาดในพืน้ทีท่ ากจิกรรมทีผ่ดิกฎหมาย เช่น 
มอ็บ บ่อนพนนั ขบวนการฟอกตวัแรงงานต่างดา้ว ทีห่ละหลวมไม่ตรวจคดักรองโควดิ ไม่เวน้ระยะห่างสงัคม 
สง่ผลให ้ความสุขของประชาชนช่วงปลายปีถูกท าลาย  

“ทางออกคอื วถิีปกติใหม่ (New Normal) ของหวัหน้าสูงสุดของแต่ละส่วนราชการต่าง ๆ ที่ต้อง
ออกมาจากทีห่ลบซ่อนความปลอดภัยสว่นตวั (Safety Zone) ออกมาบญัชาการจดัการถอนรากถอนโคนตน้
ตอของการแพร่ระบาดโควดิ ที่ก าลงัท าลายความสุขของพี่น้องประชาชนราษฎรไทยทัง้ประเทศในช่วง
เทศกาลปีใหม่ ที่ประชาชนควรจะตกัตวงความสุขแต่ต้องมาจมปลกักบัความทุกข์ เพราะ การปล่อยปละ
ละเลย การรบัเงนิใตโ้ต๊ะ การฟอกตวัแรงงานต่างดา้ว ดว้ยอามสิสนิจา้ง และอื่น ๆ ดงันัน้ หวัหน้าสงูสุดแต่ละ
ภารกจิของส่วนราชการ (Functions) ออกมาจดัการทุกมติทิี่เคยพลาดไปเพื่อน าความสุขตามวถิปีกติใหม่
ของประชาราษฎรกลบัคนืมาโดยเรว็ทีสุ่ด” ผอ.ซูเปอรโ์พล กล่าว 
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ตารางท่ี 1 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ความเหน็ของราษฎรต่อ วิถีปกติใหม่ ในสถานการณ์ โควิดรอบใหม่ 

 ล าดบัท่ี ความเหน็ ของ ราษฎร ร้อยละ 

1 
คนไทย ควรยอมรบั ว่า โควดิ-19 กลายเป็นสว่นหนึ่งของประเทศไทย และประเทศต่าง ๆ 
ทัว่โลก 

98.6 

2 
คนไทย จะอยู่กบั โควดิ-19 ไดอ้ย่างปลอดภยั ถา้ราษฎรทุกคนรบัผดิชอบต่อตนเอง ไม่มัว่
สุม่รวมกลุ่มกนัแพร่เชือ้ใหผู้อ้ื่น  

 
98.2 

3 เชื่อว่า โควดิระลอกใหม่ ท าราษฎรคนไทยปรบัตวั ตามวถิปีกตใิหม่ รอดพน้โควดิ 90.1 

4 
ถา้คนไทย ใชว้ถิปีกตใิหม่ (New Normal) ยกการด์สงู ใสห่น้ากากด ีมวีนิัยลา้งมอืบ่อย เวน้
ระยะห่าง จะปลอดภยัจากโควดิระลอกใหม่ 

 
88.6 

5 โควดิ-19 เป็นไวรสัชนดิหนึ่ง ไม่ใช่เรื่องใหม่มนุษยเ์คยเจอไวรสัต่าง ๆ ทีร่า้ยแรงมาก่อนแลว้ 86.5 
 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างท่ีระบุ ความต้องการของ ราษฎร ให้ พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตรี เดด็ขาด เอาจริงเอาจงั โยกย้าย ลงโทษ หวัหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ท่ี ปล่อยปละละเลย ต้นตอ 
ความเดือดร้อน ความทุกขย์าก ท าลายความสุขของประชาชน ช่วงปีใหม่ 

 ล าดบัท่ี ความต้องการ ของ ราษฎร ร้อยละ 
1 ตอ้งการ 98.4 
2 ไม่ตอ้งการ 1.6 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

 
ตารางท่ี 3 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ความต้องการของ ราษฎร ให้ หวัหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ระดบัสูงสุด
ของหน่วย ปลัดกระทรวงต่าง ๆ อธิบดีกรม ต่าง ๆ ออกมาจาก มุมท่ีปลอดภัยของตัวเอง แสดงตนยืดอก
รบัผิดชอบ บญัชาการ จดัการให้ส้ินซาก ต้นตอปัญหา โควิดระลอกใหม่  

 ล าดบัท่ี ความต้องการ ของ ราษฎร ร้อยละ 
1 ตอ้งการ 98.2 
2 ไม่ตอ้งการ 1.8 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

ส านักวจิยั ซูเปอรโ์พล (SUPER POLL) โทร 02.051.5928 โทร 064.224.2646   www.superpollthailand.net 


