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

ตามดู ปัญหาปากท้องประชาชน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผูอ้ านวยการสานักวิจยั ซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอ
ผลสารวจภาคสนาม เรื่อง ตามดูปัญหาปากท้องประชาชน กรณีศกึ ษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทัวประเทศ
่
โดยดาเนินโครงการทัง้ การวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) จานวน 1,100 ตัวอย่าง ดาเนินโครงการระหว่างวันที่ 5 – 9 ตุลาคม 2564 ทีผ่ ่านมา พบว่า ส่วน
ใหญ่หรือร้อยละ 73.0 กังวลมากถึงมากที่สุดเรื่องปั ญหาปากท้อง ค่าครองชีพ หลังจากเริม่ กลับมาใช้ชีวติ
ปกติ ร้อยละ 20.9 กังวลปานกลาง ร้อยละ 6.1 กังวลน้อยถึงไม่กงั วลเลย
เมื่อถามถึงความต้องการให้รฐั บาลช่วยเหลือมากทีส่ ุด พบว่า ร้อยละ 49.5 ระบุดา้ นค่าครองชีพ ของ
กินของใช้ และสาธารณูปโภค ต่าง ๆ เช่น ค่าน้ า ค่าไฟฟ้ า ค่าโทรศัพท์ ในขณะที่ร้อยละ 48.2 ระบุ ด้าน
แหล่งเงินทุน และช่วยภาคธุรกิจ ในค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าน้ามัน ค่าขนส่ง ต้นทุนการผลิต และการส่งออก
เป็ นต้น และร้อยละ 2.3 ระบุอ่นื ๆ
ที่น่าพิจารณาคือ จากปั ญหาน้ าท่วมประชาชนต้องการให้รฐั บาลช่วยด้านต่าง ๆ มากที่สุด ได้แก่
ร้อยละ 45.6 ระบุ ช่วยเรื่องรายได้ ทีก่ ระทบจากปั ญหาน้ าท่วม ร้อยละ 25.5 ระบุ เรื่องทีอ่ ยู่อาศัยและพืชผล
การเกษตรเสียหาย ร้อยละ 25.2 ระบุ เรื่อง อาหาร และถุงยังชีพ และร้อยละ 3.7 ระบุ อื่น ๆ
อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึงความพอใจต่อนโยบายของรัฐบาล เรื่อง แก้ปัญหาปากท้องและค่าครอง
ชีพใน 3 อันดับแรก พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 84.2 พอใจโครงการ คนละครึง่ ร้อยละ 83.6 พอใจโครงการ
ช่วยเหลือเยียวยา ทุกกลุ่ม ผ่าน อบต. และการปกครองท้องถิน่ อื่น ๆ และร้อยละ 65.4 พอใจ โครงการ เรา
เทีย่ วไปด้วยกัน
นอกจากนี้ ความต้องการของประชาชนให้รฐั บาลช่วยหลังสถานการณ์โควิด -19 พบว่า ส่วนใหญ่
หรือร้อยละ 94.6 ระบุ การพักชาระหนี้กบั สถาบันการเงิน และธนาคาร ร้อยละ 91.3 ระบุ ช่วยลดค่าน้ า ค่า
ไฟฟ้ า และอื่น ๆ ไปถึงสิน้ ปี ร้อยละ 88.5 ระบุ ลดหย่ อนภาษี เว้นภาษีนิตบิ ุคคล ตามเกณฑ์เหมาะสม และ
ร้อยละ 79.2 ระบุ ช่วยธุรกิจขนาดกลางและย่อม ตามลาดับ
ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลสะท้อนให้เห็นว่า หลังวิกฤตโควิดเริม่ คลีค่ ลาย ต่อด้วยปั ญหาถาโถม
จากอุทกภัยและน้ ามันขึ้นราคา ส่งผลกระทบความกังวลประชาชนตรงต่อปั ญหาปากท้ องและค่าครองชีพ
มากขึน้ ทีต่ ้องการให้รฐั บาลตอบสนองช่วยเหลือ เช่น การลดภาษี การพักชาระหนี้จากสถาบันการเงินและ
การเข้าถึงแหล่งทุน การลดค่าน้ า ค่าไฟฟ้ า ค่าน้ ามันและค่าบริการอื่นๆไปถึงสิ้นปี และขณะเดียวกันพอใจ
ระดับสูงและต้องการให้รฐั บาลสานต่อกับโครงการคนละครึง่ การเทีย่ วไปด้วยกันและโครงการริเริม่ อื่นๆมาก
ขึ้น ส่งเสริมเยียวยาประชาชนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผ่านท้องถิน่ และชุมชน รวมทัง้ เข้าช่วยเหลือการเข้าถึง
แหล่งทุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมากขึน้ เพือ่ การฟื้ นตัวปั ญหาเศรษฐกิจปากท้องไปพร้อมๆกัน
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ตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ความกังวลเรื่อง ปัญหาปากท้อง ค่าครองชีพ หลังจาก
เริ่ มกลับมาใช้ชีวิตปกติ
ลาดับที่
ความกังวล ของประชาชน
ร้อยละ
1
73.0
กังวลมาก ถึง มากทีส่ ุด
2
20.9
ปานกลาง
3
6.1
น้อย ถึง ไม่กงั วลเลย
100.0
รวมทัง้ สิน้
ตารางที่ 2 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ความต้องการให้ รัฐบาลช่วยเหลือ มากที่สุด
ลาดับที่
ความต้องการ ของประชาชน
1
ด้าน ค่าครองชีพ ของกินของใช้ และสาธารณูปโภค ต่าง ๆ เช่น ค่าน้า ค่าไฟฟ้ า ค่าโทรศัพท์
ด้าน แหล่งเงินทุน และช่วยภาคธุรกิจ ในค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าน้ามัน ค่าขนส่ง ต้นทุนการ
2
ผลิต และการส่งออก เป็ นต้น
3
อื่น ๆ
รวมทัง้ สิน้

ร้อยละ
49.5
48.2
2.3
100.0

ตารางที่ 3 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ความต้องการให้รฐั บาลช่วยด้านต่าง ๆ จากปัญหาน้าท่ วม
มากที่สุด
ลาดับที่
ความต้องการ ของประชาชน
ร้อยละ
45.6
1
ช่วยเรื่องรายได้ ทีก่ ระทบจากปั ญหาน้ าท่วม
25.5
2
เรื่องทีอ่ ยู่อาศัยและพืชผลการเกษตร เสียหาย
25.2
3
เรื่อง อาหาร และถุงยังชีพ
3.7
4
อื่น ๆ
100.0
รวมทัง้ สิน้
ตารางที่ 4 แสดง 3 อัน ดับ แรกค่ า ร้ อ ยละของตัว อย่ า งที่ ร ะบุ ความพอใจต่ อ นโยบายของรัฐ บาลเรื่ อ ง
แก้ปัญหาปากท้องและค่าครองชีพ
ลาดับที่
ความพอใจ ของประชาชน ต่อนโยบายภาครัฐเรื่อง แก้ปัญหาปากท้อง
ร้อยละ
84.2
1
พอใจโครงการ คนละครึง่
83.6
2
พอใจโครงการ ช่วยเหลือเยียวยา ทุกกลุ่ม ผ่าน อบต. และการปกครองท้องถิน่ อื่น ๆ
3
65.4
พอใจ โครงการ เราเทีย่ วไปด้วยกัน
2

ตารางที่ 5 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ความต้องการให้รฐั บาลช่วย หลังสถานการณ์โควิ ด-19
ลาดับที่
ความต้องการของประชาชน
ร้อยละ
1
94.6
การพักชาระหนี้กบั สถาบันการเงิน และธนาคาร
2
91.3
ช่วยลดค่าน้ า ค่าไฟฟ้ า และอื่น ๆ ไปถึงสิน้ ปี
3
88.5
ลดหย่อนภาษี เว้นภาษีนิตบิ ุคคล ตามเกณฑ์เหมาะสม
4
79.2
ช่วยธุรกิจขนาดกลางและย่อม
สานักวิจยั ซูเปอร์โพล (SUPER POLL) โทร 02.051.5928 โทร 064.224.2646 www.superpollthailand.net
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