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เรียน กองบรรณาธิการข่าว      จ านวน 3 หน้า 
ส านักวิจยั ซูเปอรโ์พล เสนอผลส ารวจภาคสนาม เรื่อง 

ตามด ูปัญหาปากท้องประชาชน 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.นพดล กรรณิกา ผูอ้ านวยการส านักวจิยัซูเปอรโ์พล (SUPER POLL) เสนอ

ผลส ารวจภาคสนาม เรื่อง ตามดูปัญหาปากทอ้งประชาชน กรณีศกึษาประชาชนทุกสาขาอาชพีทัว่ประเทศ
โดยด าเนินโครงการทัง้การวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) และการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative 
Research) จ านวน 1,100 ตวัอย่าง ด าเนินโครงการระหว่างวนัที ่5 – 9 ตุลาคม 2564 ทีผ่่านมา พบว่า สว่น
ใหญ่หรอืร้อยละ 73.0 กงัวลมากถงึมากที่สุดเรื่องปัญหาปากท้อง ค่าครองชพี หลงัจากเริม่กลบัมาใช้ชีวติ
ปกต ิรอ้ยละ 20.9 กงัวลปานกลาง รอ้ยละ 6.1 กงัวลน้อยถงึไม่กงัวลเลย 

เมื่อถามถงึความตอ้งการใหร้ฐับาลช่วยเหลอืมากทีสุ่ด พบว่า รอ้ยละ 49.5 ระบุดา้นค่าครองชพี ของ
กนิของใช้ และสาธารณูปโภค ต่าง ๆ เช่น ค่าน ้า ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศพัท์ ในขณะที่ร้อยละ 48.2 ระบุ ด้าน 
แหล่งเงนิทุน และช่วยภาคธุรกจิ ในค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เช่น ค่าน ้ามนั ค่าขนสง่ ตน้ทุนการผลติ และการสง่ออก 
เป็นตน้ และรอ้ยละ 2.3 ระบุอื่น ๆ 

ที่น่าพจิารณาคอื จากปัญหาน ้าท่วมประชาชนต้องการให้รฐับาลช่วยด้านต่าง ๆ มากที่สุด ได้แก่ 
รอ้ยละ 45.6 ระบุ ช่วยเรื่องรายได ้ทีก่ระทบจากปัญหาน ้าท่วม รอ้ยละ 25.5 ระบุ เรื่องทีอ่ยู่อาศยัและพชืผล
การเกษตรเสยีหาย รอ้ยละ 25.2 ระบุ เรื่อง อาหาร และถุงยงัชพี และรอ้ยละ 3.7 ระบุ อื่น ๆ 

อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถงึความพอใจต่อนโยบายของรฐับาล เรื่อง แก้ปัญหาปากท้องและค่าครอง
ชพีใน 3 อนัดบัแรก พบว่า สว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 84.2 พอใจโครงการ คนละครึง่ รอ้ยละ 83.6 พอใจโครงการ 
ช่วยเหลอืเยยีวยา ทุกกลุ่ม ผ่าน อบต. และการปกครองทอ้งถิน่อื่น ๆ และรอ้ยละ 65.4 พอใจ โครงการ เรา
เทีย่วไปดว้ยกนั 

นอกจากนี้ ความต้องการของประชาชนให้รฐับาลช่วยหลงัสถานการณ์โควดิ -19 พบว่า ส่วนใหญ่
หรอืรอ้ยละ 94.6 ระบุ การพกัช าระหนี้กบัสถาบนัการเงนิ และธนาคาร รอ้ยละ 91.3 ระบุ ช่วยลดค่าน ้า ค่า
ไฟฟ้า และอื่น ๆ ไปถงึสิน้ปี รอ้ยละ 88.5 ระบุ ลดหย่อนภาษ ีเวน้ภาษนีิตบิุคคล ตามเกณฑเ์หมาะสม และ
รอ้ยละ 79.2 ระบุ ช่วยธุรกจิขนาดกลางและย่อม ตามล าดบั 

ผอ.ซูเปอรโ์พล กล่าวว่า ผลโพลสะทอ้นใหเ้หน็ว่า หลงัวกิฤตโควดิเริม่คลีค่ลาย ต่อดว้ยปัญหาถาโถม
จากอุทกภยัและน ้ามนัขึ้นราคา ส่งผลกระทบความกงัวลประชาชนตรงต่อปัญหาปากท้องและค่าครองชีพ
มากขึน้ ทีต่้องการใหร้ฐับาลตอบสนองช่วยเหลอื เช่น การลดภาษ ีการพกัช าระหนี้จากสถาบนัการเงนิและ
การเขา้ถงึแหล่งทุน การลดค่าน ้า ค่าไฟฟ้า ค่าน ้ามนัและค่าบรกิารอื่นๆไปถงึสิ้นปี  และขณะเดยีวกนัพอใจ
ระดบัสงูและตอ้งการใหร้ฐับาลสานต่อกบัโครงการคนละครึง่ การเทีย่วไปดว้ยกนัและโครงการรเิริม่อื่นๆมาก
ขึ้น ส่งเสรมิเยยีวยาประชาชนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผ่านท้องถิน่และชุมชน รวมทัง้เขา้ช่วยเหลอืการเขา้ถงึ
แหล่งทุนธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อมมากขึน้ เพือ่การฟ้ืนตวัปัญหาเศรษฐกจิปากทอ้งไปพรอ้มๆกนั 
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ตารางท่ี 1 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ความกงัวลเร่ือง ปัญหาปากท้อง ค่าครองชีพ หลงัจาก 
เร่ิมกลบัมาใช้ชีวิตปกติ 

 ล าดบัท่ี ความกงัวล ของประชาชน ร้อยละ 
1 กงัวลมาก ถงึ มากทีสุ่ด 73.0 
2 ปานกลาง 20.9 
3 น้อย ถงึ ไม่กงัวลเลย 6.1 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ความต้องการให้ รฐับาลช่วยเหลือ มากท่ีสุด 

 ล าดบัท่ี ความต้องการ ของประชาชน ร้อยละ 
1 ดา้น ค่าครองชพี ของกนิของใช ้และสาธารณูปโภค ต่าง ๆ เช่น ค่าน ้า ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศพัท์ 49.5 

2 
ดา้น แหล่งเงนิทุน และช่วยภาคธุรกจิ ในค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เช่น ค่าน ้ามนั ค่าขนสง่ ต้นทุนการ
ผลติ และการสง่ออก เป็นตน้ 

 
48.2 

3 อื่น ๆ 2.3 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

 
ตารางท่ี 3 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ความต้องการให้รฐับาลช่วยด้านต่าง ๆ จากปัญหาน ้าท่วม
มากท่ีสุด 

 ล าดบัท่ี ความต้องการ ของประชาชน ร้อยละ 
1 ช่วยเรื่องรายได ้ทีก่ระทบจากปัญหาน ้าท่วม 45.6 
2 เรื่องทีอ่ยู่อาศยัและพชืผลการเกษตร เสยีหาย 25.5 
3 เรื่อง อาหาร และถุงยงัชพี 25.2 
4 อื่น ๆ 3.7 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

 
ตารางท่ี 4 แสดง 3 อันดับแรกค่าร้อยละของตัวอย่างท่ีระบุ ความพอใจต่อนโยบายของรัฐบาลเรื่อง 
แก้ปัญหาปากท้องและค่าครองชีพ 

 ล าดบัท่ี ความพอใจ ของประชาชน ต่อนโยบายภาครฐัเรื่อง แก้ปัญหาปากท้อง ร้อยละ 
1 พอใจโครงการ คนละครึง่ 84.2 
2 พอใจโครงการ ช่วยเหลอืเยยีวยา ทุกกลุ่ม ผ่าน อบต. และการปกครองทอ้งถิน่อื่น ๆ 83.6 
3 พอใจ โครงการ เราเทีย่วไปดว้ยกนั 65.4 
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ตารางท่ี 5 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ความต้องการให้รฐับาลช่วย หลงัสถานการณ์โควิด-19 
 ล าดบัท่ี ความต้องการของประชาชน ร้อยละ 

1 การพกัช าระหน้ีกบัสถาบนัการเงนิ และธนาคาร 94.6 
2 ช่วยลดค่าน ้า ค่าไฟฟ้า และอื่น ๆ ไปถงึสิน้ปี 91.3 
3 ลดหย่อนภาษ ีเวน้ภาษนีิตบิุคคล ตามเกณฑเ์หมาะสม 88.5 
4 ช่วยธุรกจิขนาดกลางและย่อม 79.2 

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


