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เรียน กองบรรณาธิการข่าว      จ านวน  3  หน้า 
ส านักวิจยั ซูเปอรโ์พล น าเสนอผลส ารวจภาคสนาม เร่ือง     

คนละครึ่ง พึ่งได้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อ านวยการส านักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) 

น าเสนอผลส ารวจภาคสนาม เรื่อง คนละครึ่ง พึ่งได้ กรณีศกึษาประชาชนทุกสาขาอาชพีทัว่ประเทศ โดย
ด าเนินโครงการทัง้การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) จ ำนวน 1,121 ตวัอย่ำง ด ำเนินโครงกำรระหว่ำงวนัที ่11 – 14 พฤศจกิำยน พ.ศ.2563 ทีผ่่ำนมำ  

เมื่อถำมถึงควำมเห็นเกี่ยวกับ โครงกำร คนละครึ่ง พบว่ำ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ  93.6 ระบุ ช่วย
กระตุ้นเศรษฐกจิ เจำ้ของรำ้นค้ำ รำยย่อย พึง่ได ้รองลงมำคอื รอ้ยละ 90.6 ระบุ คนคดิ ออกแบบโครงกำร 
คนละครึง่ เก่ง รอ้ยละ 89.8 ระบุ เดนิตลำดเหน็คนจบัจ่ำยใชส้อย มคีวำมสุข รกัประเทศไทย รกัรฐับำลมำก
ขึ้น ร้อยละ 89.8 ระบุ โครงกำรคนละครึ่ง ท ำประชำชนคุ้นเคยใช้แอพพลเิคชัน่ และดจิทิลัมำกขึ้น ร้อยละ 
89.6 ระบุ รฐับำลควรจดัยิง่ใหญ่อกีในช่วงปีใหม่ ขยำยโอกำสให้ชำวบ้ำนและบรษิทัร้ำนค้ำมำกขึ้น ร้อยละ  
89.3 ระบุ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ลดควำมเดือดร้อน ประชำชนพึ่งได้ และร้อยละ  85.8 ระบุ ช่วยท ำให้
ประชำชนมวีนิยัในกำรออมและใชจ่้ำยเงนิ 

ที่น่ำสนใจ คอื ทัง้กลุ่มเยำวชนและไม่ใช่เยำวชนส่วนใหญ่สนับสนุนรฐับำล พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์
โอชำ อยู่ต่อ ถ้ำมโีครงกำรช่วยเหลอืประชำชนแบบนี้ออกมำเรื่อย ๆ พบว่ำ ส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ  90.5 ของ
กลุ่มเยำวชน และสว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 89.8 ของกลุ่มทีไ่ม่ใช่เยำวชน สนบัสนุนรฐับำล พล.อ.ประยุทธ ์จนัทร์
โอชำ อยู่ต่อ ถำ้มโีครงกำรช่วยเหลอืประชำชนแบบนี้ออกมำเรื่อย ๆ 

นอกจำกนี้ กลุ่มประชำชนทุกกลุ่มรำยได้เงนิเดอืนส่วนใหญ่สนับสนุนรฐับำล พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์
โอชำ อยู่ต่อ ถ้ำมโีครงกำรช่วยเหลอืประชำชนแบบนี้ออกมำเรื่อย ๆ พบว่ำ ส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ 88.0 ของ
คนที่มีรำยได้เงินเดือนต ่ำกว่ำ 15,000 บำท สนับสนุนรัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ อยู่ต่อ ถ้ำมี
โครงกำรช่วยเหลอืประชำชนแบบนี้ออกมำเรื่อย ๆ ในขณะที่ ส่วนใหญ่หรอืร้อยละ  91.7 ของคนที่มรีำยได้
เงนิเดอืนระหว่ำง 15,000 ถงึ 30,000 บำท สนบัสนุนรฐับำล พล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชำ อยู่ต่อ ถำ้มโีครงกำร
ช่วยเหลือประชำชนแบบนี้ออกมำเรื่อย ๆ และส่วนใหญ่หรอืร้อยละ 83.5 ของคนที่มรีำยได้เงนิเดอืนเกนิ 
30,000 บำทขึ้นไป สนับสนุนรฐับำล พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชำ อยู่ต่อ ถ้ำมโีครงกำรช่วยเหลอืประชำชน
แบบน้ีออกมำเรื่อย ๆ เช่นกนั 

ที่น่ำพจิำรณำคอื ถ้ำวนันี้เป็นวนัเลอืกตัง้ จะเลอืกพรรคกำรเมอืงใด เปรยีบเทยีบระหว่ำงก่อนและ
หลงัโครงกำรคนละครึง่ พบว่ำ คนจะเลอืกพรรคพลงัประชำรฐัเพิม่สูงขึ้นจำกรอ้ยละ 10.9 ก่อนโครงกำรคน
ละครึง่ มำอยู่ทีร่อ้ยละ 27.7 หลงัโครงกำร คนละครึง่ ในขณะที ่คนจะเลอืกพรรคร่วมรฐับำลไม่แตกต่ำงกนั 
คอืร้อยละ 5.7 ก่อนโครงกำรฯ และร้อยละ 5.8 หลงัโครงกำรฯ ที่น่ำเป็นห่วงคอื คนจะเลอืกพรรคเพื่อไทย
ลดลงจำกร้อยละ 9.3 ก่อนโครงกำรฯ มำอยู่ที่ร้อยละ 2.5 หลงัโครงกำรฯ และพรรคก้ำวไกล (อนำคตใหม่
เดมิ) ลดลงจำกรอ้ยละ 13.0 ก่อนโครงกำรฯ มำอยู่ทีร่อ้ยละ 2.1 หลงัโครงกำรฯ ในขณะที ่คนจะเลอืกพรรค
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อะไรกไ็ดท้ีเ่ป็นกำรเมอืงใหม่แทจ้รงิ ลดลงจำกรอ้ยละ 59.6 มำอยู่ทีร่อ้ยละ 16.8 แต่คนทีต่อบอื่น ๆ เพิม่ขึน้
จำกรอ้ยละ 1.5 มำอยู่ทีร่อ้ยละ 45.1  

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่ำวว่ำ ผลโพลครัง้นี้ชี้ให้เหน็ว่ำ โครงกำร คนละครึ่ง ของรฐับำล พล.อ.ประยุทธ์ 
จนัทรโ์อชำก ำลงัไดใ้จกลุ่มคนรำยไดน้้อยและคนทีเ่ริม่ท ำงำนระยะแรกของชวีติ และยงัไดใ้จกลุ่มเยำวชนและ
ผูไ้ม่ใช่เยำวชนอกีดว้ย เพรำะเป็นกำรตอบโจทยต์รงเป้ำอย่ำงหนึ่งของประชำชนทีก่ ำลงัรอกำรช่วยเหลอืลด
ควำมเดอืดรอ้นทุกขย์ำกของประชำชนในเรื่องปำกทอ้งทีต่อ้งมำอนัดบัแรก 

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่ำวต่อว่ำ โครงกำร คนละครึ่ง ก ำลงัเป็นที่นิยมของประชำชนและเกดิผลกระตุ้น
เศรษฐกจิท ำใหป้ระชำชนชำวบำ้นทัว่ไป รำ้นคำ้รำยย่อย ผูป้ระกอบกำรขนำดใหญ่ขึน้ไป พึง่ได ้ส่งผลท ำให้
ฐำนสนับสนุนรฐับำล พล.อ.ประยุทธ์  จนัทรโ์อชำ นำยกรฐัมนตร ีเพิม่สูงขึน้และส่งผลท ำใหถ้้ำวนันี้เป็นวนั
เลอืกตัง้ พรรคพลงัประชำรฐั จะกลำยเป็นพรรคอนัดบัหนึ่งมำกกว่ำพรรคอื่น ๆ ที ่อำจเป็นเพรำะเกี่ยวขอ้ง
กบัเหตุปัจจยัที่ท ำให้ประชำชนส่วนใหญ่เล็งเหน็ว่ำเป็นพรรคที่จะก่อให้เกดิควำมวุ่นวำย ซ ้ำเตมิเศรษฐกิจ 
ซ ้ำเตมิวกิฤตโควดิ-19 และซ ้ำเตมิควำมเดอืดรอ้นทุกขย์ำกของประชำชน เช่น พรรคก้ำวไกล (อนำคตใหม่
เดมิ) หรอื พรรคเพือ่ไทยทีม่ภีำพของกำรไปสนับสนุนมอ็บทีแ่ตะตอ้งสถำบนัหลกัของชำต ิอนัเป็น หวัใจของ
รำษฎร ทีเ่ปรำะบำง กเ็ป็นไปได ้

“อย่ำงไรก็ตำม ข้อควรปรบัปรุงในโครงกำร คนละครึ่ง คอื ควรขยำยเวลำ เอำอีก ท ำอีกต่อเนื่อง
กระตุน้เศรษฐกจิเรื่อย ๆ  ควรมรีะบบใหค้ ำปรกึษำตลอด 24 ชัว่โมงอำจใชท้ัง้ คนจรงิ หรอื มนุษยบ์อต (Bot) 
คอยตอบค ำถำม ช่วยเหลอืแก้ปัญหำที่เกดิขึ้นในลกัษณะ Live Chat ให้ประชำชนทัว่ไปและผูป้ระกอบกำร 
รำ้นคำ้รำยย่อย และอื่น ๆ จะเสรมิควำมพงึพอใจไดม้ำกยิง่ขึน้” ผอ.ซูเปอรโ์พล กล่ำว 

 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ความเหน็ เก่ียวกบั โครงการ คนละครึ่ง 

 ล าดบัท่ี ความเหน็ เก่ียวกบั โครงการ คนละครึ่ง ร้อยละ 
1 ช่วยกระตุน้เศรษฐกจิ เจำ้ของรำ้นคำ้ รำยย่อย พึง่ได ้ 93.6 
2 คนคดิ ออกแบบโครงกำร คนละครึง่ เก่ง 90.6 
3 เดนิตลำดเหน็คนจบัจ่ำยใชส้อย มคีวำมสุข รกัประเทศไทย รกัรฐับำลมำกขึน้ 89.8 
4 โครงกำร คนละครึง่ ท ำประชำชนคุน้เคยใชแ้อพพลเิคชัน่ และดจิทิลัมำกขึน้ 89.8 
5 รฐับำลควรจดัยิง่ใหญ่ช่วงปีใหม่ ขยำยโอกำสใหช้ำวบำ้นและบรษิทัรำ้นคำ้มำกขึน้ 89.6 
6 ช่วยกระตุน้เศรษฐกจิ ผูป้ระกอบกำรรำยใหญ่ 89.3 
7 ช่วยกระตุน้เศรษฐกจิ ลดควำมเดอืดรอ้น ประชำชนพึง่ได ้ 88.3 
8 ช่วยท ำใหป้ระชำชนมวีนิัยในกำรออมและใชจ้่ำยเงนิ 85.8 
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ตารางท่ี 2 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ สนับสนุนรฐับาล พล.อ.ประยุทธ์ จนัทรโ์อชา อยู่ต่อ ถ้ามีโครงการ
ช่วยเหลือประชาชนแบบน้ี ออกมาเรื่อย ๆ  แบ่งกลุ่มออกเป็น กลุ่มเยาวชน กบั กลุ่มไม่ใช่เยาวชน 

 ล าดบัท่ี การสนับสนุนของประชาชน 
เยาวชน อายุ
ไม่เกิน 24 ปี 

ไม่ใช่
เยาวชน 

1 
สนับสนุนรฐับำล พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชำ อยู่ต่อ ถำ้มโีครงกำร
ช่วยเหลอืประชำชนแบบนี้ออกมำเรื่อย ๆ 

 
90.5 

 
89.8 

2 ไม่สนับสนุน 9.5 10.2 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 100.0 

 

ตารางท่ี 3 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ สนับสนุนรฐับาล พล.อ.ประยุทธ์ จนัทรโ์อชา อยู่ต่อ ถ้ามีโครงการ
ช่วยเหลือประชาชนแบบน้ี ออกมาเร่ือย ๆ แบ่งกลุ่มออกตามระดบัเงินเดือน 

 ล าดบัท่ี การสนับสนุนของประชาชน ต า่กว่า 15,000 15,000 – 30,000 มากกว่า 30,000 

1 
สนับสนุนรฐับำล พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชำ 
อยู่ต่อ ถำ้มโีครงกำรช่วยเหลอืประชำชนแบบ
นี้ออกมำเรื่อย ๆ 

 
88.0 

 
91.7 

 
83.5 

2 ไม่สนับสนุน 12.0 8.3 16.5 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 100.0 100.0 

 

ตารางท่ี 4 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ พรรคการเมืองท่ีจะเลือก ถ้าวนัน้ีเลือกตัง้ 

 ล าดบัท่ี พรรคการเมือง 
ก่อนโครงการ 
คนละครึ่ง 

หลงัโครงการ 
คนละครึ่ง 

1 พรรคพลงัประชำรฐั 10.9 27.7 

2 
พรรคร่วมรฐับำล เช่น ภูมใิจไทย ประชำธปัิตย ์
ชำตไิทยพฒันำ เป็นตน้ 

 
5.7 

 
5.8 

3 พรรคเพื่อไทย 9.3 2.5 
4 พรรคกำ้วไกล (อนำคตใหม่เดมิ) 13.0 2.1 
5 พรรคอะไรกไ็ดท้ีเ่ป็นกำรเมอืงใหม่แทจ้รงิ  59.6 16.8 
6 อื่น ๆ  1.5 45.1 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 100.0 
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