เรียน กองบรรณาธิ การข่าว
จานวน 3 หน้ า
สานักวิ จยั ซูเปอร์โพล นาเสนอผลสารวจภาคสนาม เรื่อง

คนละครึ่ง พึ่งได้
ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิ ก า ผู้อ านวยการส านัก วิจ ัย ซู เ ปอร์โ พล ( SUPER POLL)
นาเสนอผลสารวจภาคสนาม เรื่อง คนละครึ่ง พึ่งได้ กรณีศกึ ษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทัวประเทศ
่
โดย
ดาเนินโครงการทัง้ การวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจยั เชิงคุ ณภาพ (Qualitative
Research) จำนวน 1,121 ตัวอย่ำง ดำเนินโครงกำรระหว่ำงวันที่ 11 – 14 พฤศจิกำยน พ.ศ.2563 ทีผ่ ่ำนมำ
เมื่อ ถำมถึงควำมเห็นเกี่ยวกับ โครงกำร คนละครึ่ง พบว่ำ ส่ว นใหญ่ หรือร้อยละ 93.6 ระบุ ช่ว ย
กระตุ้นเศรษฐกิจ เจ้ำของร้ำนค้ำ รำยย่อย พึง่ ได้ รองลงมำคือ ร้อยละ 90.6 ระบุ คนคิด ออกแบบโครงกำร
คนละครึง่ เก่ง ร้อยละ 89.8 ระบุ เดินตลำดเห็นคนจับจ่ำยใช้สอย มีควำมสุข รักประเทศไทย รักรัฐบำลมำก
ขึ้น ร้อยละ 89.8 ระบุ โครงกำรคนละครึ่ง ทำประชำชนคุ้นเคยใช้แอพพลิเคชัน่ และดิจทิ ลั มำกขึ้น ร้อยละ
89.6 ระบุ รัฐบำลควรจัดยิง่ ใหญ่อกี ในช่วงปี ใหม่ ขยำยโอกำสให้ชำวบ้ำนและบริษทั ร้ำนค้ำมำกขึ้น ร้อยละ
89.3 ระบุ ช่ว ยกระตุ้นเศรษฐกิจ ลดควำมเดือ ดร้อ น ประชำชนพึ่งได้ และร้อ ยละ 85.8 ระบุ ช่ว ยทำให้
ประชำชนมีวนิ ยั ในกำรออมและใช้จ่ำยเงิน
ที่น่ำสนใจ คือ ทัง้ กลุ่มเยำวชนและไม่ใช่เยำวชนส่วนใหญ่สนับสนุ นรัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชำ อยู่ต่อ ถ้ำมีโครงกำรช่วยเหลือประชำชนแบบนี้ออกมำเรื่อย ๆ พบว่ำ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 90.5 ของ
กลุ่มเยำวชน และส่วนใหญ่หรือร้อยละ 89.8 ของกลุ่มทีไ่ ม่ใช่เยำวชน สนับสนุนรัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชำ อยู่ต่อ ถ้ำมีโครงกำรช่วยเหลือประชำชนแบบนี้ออกมำเรื่อย ๆ
นอกจำกนี้ กลุ่มประชำชนทุกกลุ่มรำยได้เงินเดือนส่วนใหญ่สนับสนุ นรัฐ บำล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชำ อยู่ต่อ ถ้ำมีโครงกำรช่วยเหลือประชำชนแบบนี้ออกมำเรื่อย ๆ พบว่ำ ส่วนใหญ่ห รือร้อยละ 88.0 ของ
คนที่มีร ำยได้เ งิน เดือ นต่ ำ กว่ำ 15,000 บำท สนับ สนุ น รัฐ บำล พล.อ.ประยุ ท ธ์ จัน ทร์โ อชำ อยู่ต่ อ ถ้ำ มี
โครงกำรช่วยเหลือประชำชนแบบนี้ออกมำเรื่อย ๆ ในขณะที่ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 91.7 ของคนที่มรี ำยได้
เงินเดือนระหว่ำง 15,000 ถึง 30,000 บำท สนับสนุนรัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ อยู่ต่อ ถ้ำมีโครงกำร
ช่วยเหลือประชำชนแบบนี้ออกมำเรื่อย ๆ และส่วนใหญ่หรือร้อยละ 83.5 ของคนที่มรี ำยได้เงินเดือนเกิน
30,000 บำทขึ้นไป สนับสนุ นรัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ อยู่ต่อ ถ้ำมีโครงกำรช่วยเหลือประชำชน
แบบนี้ออกมำเรื่อย ๆ เช่นกัน
ที่น่ำพิจำรณำคือ ถ้ำวันนี้เป็ นวันเลือกตัง้ จะเลือกพรรคกำรเมืองใด เปรียบเทียบระหว่ำงก่อนและ
หลังโครงกำรคนละครึง่ พบว่ำ คนจะเลือกพรรคพลังประชำรัฐเพิม่ สูงขึ้นจำกร้อยละ 10.9 ก่อนโครงกำรคน
ละครึง่ มำอยู่ทร่ี อ้ ยละ 27.7 หลังโครงกำร คนละครึง่ ในขณะที่ คนจะเลือกพรรคร่วมรัฐบำลไม่แตกต่ำงกัน
คือร้อยละ 5.7 ก่อนโครงกำรฯ และร้อยละ 5.8 หลังโครงกำรฯ ที่น่ำเป็ นห่วงคือ คนจะเลือกพรรคเพื่อไทย
ลดลงจำกร้อยละ 9.3 ก่อนโครงกำรฯ มำอยู่ท่รี ้อยละ 2.5 หลังโครงกำรฯ และพรรคก้ำวไกล (อนำคตใหม่
เดิม) ลดลงจำกร้อยละ 13.0 ก่อนโครงกำรฯ มำอยู่ทร่ี อ้ ยละ 2.1 หลังโครงกำรฯ ในขณะที่ คนจะเลือกพรรค
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อะไรก็ได้ทเ่ี ป็ นกำรเมืองใหม่แท้จริง ลดลงจำกร้อยละ 59.6 มำอยู่ทร่ี อ้ ยละ 16.8 แต่คนทีต่ อบอื่น ๆ เพิม่ ขึน้
จำกร้อยละ 1.5 มำอยู่ทร่ี อ้ ยละ 45.1
ผอ.ซูเปอร์โพล กล่ำวว่ำ ผลโพลครัง้ นี้ช้ใี ห้เห็นว่ำ โครงกำร คนละครึ่ง ของรัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชำกำลังได้ใจกลุ่มคนรำยได้น้อยและคนทีเ่ ริม่ ทำงำนระยะแรกของชีวติ และยังได้ใจกลุ่มเยำวชนและ
ผูไ้ ม่ใช่เยำวชนอีกด้วย เพรำะเป็ นกำรตอบโจทย์ตรงเป้ ำอย่ำงหนึ่งของประชำชนทีก่ ำลังรอกำรช่วยเหลือลด
ควำมเดือดร้อนทุกข์ยำกของประชำชนในเรื่องปำกท้องทีต่ อ้ งมำอันดับแรก
ผอ.ซูเปอร์โพล กล่ำวต่อว่ำ โครงกำร คนละครึ่ง กำลัง เป็ นที่นิยมของประชำชนและเกิดผลกระตุ้น
เศรษฐกิจทำให้ประชำชนชำวบ้ำนทัวไป
่ ร้ำนค้ำรำยย่อย ผูป้ ระกอบกำรขนำดใหญ่ขน้ึ ไป พึง่ ได้ ส่งผลทำให้
ฐำนสนับสนุ นรัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี เพิม่ สูงขึน้ และส่งผลทำให้ถ้ำวันนี้เป็ นวัน
เลือกตัง้ พรรคพลังประชำรัฐ จะกลำยเป็ นพรรคอันดับหนึ่งมำกกว่ำพรรคอื่น ๆ ที่ อำจเป็ นเพรำะเกี่ยวข้อง
กับเหตุปัจจัยที่ทำให้ประชำชนส่วนใหญ่เล็งเห็นว่ำเป็ นพรรคที่จะก่อให้เกิดควำมวุ่นวำย ซ้ำเติมเศรษฐกิจ
ซ้ำเติมวิกฤตโควิด-19 และซ้ำเติมควำมเดือดร้อนทุกข์ยำกของประชำชน เช่น พรรคก้ำวไกล (อนำคตใหม่
เดิม) หรือ พรรคเพือ่ ไทยทีม่ ภี ำพของกำรไปสนับสนุนม็อบทีแ่ ตะต้องสถำบันหลักของชำติ อันเป็ น หัวใจของ
รำษฎร ทีเ่ ปรำะบำง ก็เป็ นไปได้
“อย่ำงไรก็ตำม ข้อควรปรับปรุงในโครงกำร คนละครึ่ง คือ ควรขยำยเวลำ เอำอีก ทำอีกต่อเนื่อง
กระตุน้ เศรษฐกิจเรื่อย ๆ ควรมีระบบให้คำปรึกษำตลอด 24 ชัวโมงอำจใช้
่
ทงั ้ คนจริง หรือ มนุษย์บอต (Bot)
คอยตอบคำถำม ช่วยเหลือแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นในลักษณะ Live Chat ให้ประชำชนทัวไปและผู
่
ป้ ระกอบกำร
ร้ำนค้ำรำยย่อย และอื่น ๆ จะเสริมควำมพึงพอใจได้มำกยิง่ ขึน้ ” ผอ.ซูเปอร์โพล กล่ำว
ตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ความเห็น เกี่ยวกับ โครงการ คนละครึ่ง
ลาดับที่
ความเห็น เกี่ยวกับ โครงการ คนละครึ่ง
1
ช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจ เจ้ำของร้ำนค้ำ รำยย่อย พึง่ ได้
2
คนคิด ออกแบบโครงกำร คนละครึง่ เก่ง
3
เดินตลำดเห็นคนจับจ่ำยใช้สอย มีควำมสุข รักประเทศไทย รักรัฐบำลมำกขึน้
4
โครงกำร คนละครึง่ ทำประชำชนคุน้ เคยใช้แอพพลิเคชั ่น และดิจทิ ลั มำกขึน้
5
รัฐบำลควรจัดยิง่ ใหญ่ช่วงปี ใหม่ ขยำยโอกำสให้ชำวบ้ำนและบริษทั ร้ำนค้ำมำกขึน้
6
ช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจ ผูป้ ระกอบกำรรำยใหญ่
7
ช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจ ลดควำมเดือดร้อน ประชำชนพึง่ ได้
8
ช่วยทำให้ประชำชนมีวนิ ัยในกำรออมและใช้จ่ำยเงิน

2

ร้อยละ
93.6
90.6
89.8
89.8
89.6
89.3
88.3
85.8

ตารางที่ 2 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ ระบุ สนับสนุนรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อยู่ต่อ ถ้ามีโครงการ
ช่วยเหลือประชาชนแบบนี้ ออกมาเรื่อย ๆ แบ่งกลุ่มออกเป็ น กลุ่มเยาวชน กับ กลุ่มไม่ใช่เยาวชน
เยาวชน อายุ
ไม่ใช่
ลาดับที่
การสนับสนุนของประชาชน
ไม่เกิ น 24 ปี
เยาวชน
สนับสนุนรัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ อยู่ต่อ ถ้ำมีโครงกำร
1
ช่วยเหลือประชำชนแบบนี้ออกมำเรื่อย ๆ
90.5
89.8
9.5
10.2
2
ไม่สนับสนุน
100.0
100.0
รวมทัง้ สิน้
ตารางที่ 3 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ ระบุ สนับสนุนรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อยู่ต่อ ถ้ามีโครงการ
ช่วยเหลือประชาชนแบบนี้ ออกมาเรื่อย ๆ แบ่งกลุ่มออกตามระดับเงิ นเดือน
ลาดับที่
การสนับสนุนของประชาชน
ตา่ กว่า 15,000 15,000 – 30,000 มากกว่า 30,000
สนับสนุนรัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ
1
อยู่ต่อ ถ้ำมีโครงกำรช่วยเหลือประชำชนแบบ
88.0
91.7
83.5
นี้ออกมำเรื่อย ๆ
12.0
8.3
16.5
2
ไม่สนับสนุน
100.0
100.0
100.0
รวมทัง้ สิน้
ตารางที่ 4 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ พรรคการเมืองที่จะเลือก ถ้าวันนี้ เลือกตัง้
ก่อนโครงการ
หลังโครงการ
ลาดับที่
พรรคการเมือง
คนละครึ่ง
คนละครึ่ง
10.9
27.7
1
พรรคพลังประชำรัฐ
พรรคร่วมรัฐบำล เช่น ภูมใิ จไทย ประชำธิปัตย์
2
ชำติไทยพัฒนำ เป็ นต้น
5.7
5.8
9.3
2.5
3
พรรคเพื่อไทย
13.0
2.1
4
พรรคก้ำวไกล (อนำคตใหม่เดิม)
59.6
16.8
5
พรรคอะไรก็ได้ทเ่ี ป็ นกำรเมืองใหม่แท้จริง
1.5
45.1
6
อื่น ๆ
100.0
100.0
รวมทัง้ สิน้
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