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เรียน กองบรรณาธิการข่าว       จ านวน 2 หน้า 

 
ส านักวิจยั ซูเปอรโ์พล น าเสนอผลส ารวจภาคสนาม เร่ือง บ๊ิก เนม แก้โควิด-19 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.นพดล กรรณิกา ผูอ้ านวยการส านักวจิยัซูเปอรโ์พล (SUPER POLL) เสนอ
ผลส ารวจภาคสนาม เรื่อง บิก๊ เนม โควดิ-19 กรณีศกึษาประชาชนทุกสาขาอาชพีทัว่ประเทศ โดยด าเนินการ
เกบ็ขอ้มลูแบบผสมผสาน (Mixed Method) ทัง้การสมัภาษณ์ทางโทรศพัท ์การลงพืน้ที ่และการเกบ็ขอ้มลูใน
โลกโซเชียลทัง้การวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) จ านวน 1,551 ตวัอย่าง ด าเนินโครงการระหว่างวนัที ่22 – 25 เมษายน พ.ศ. 2563 ทีผ่่านมา 

เมื่อถามถงึ บิ๊กเนม คนส าคญัชื่อเด่นโดนใจในรฐับาล แก้โควดิ-19 พบ 5 อนัดบัแรก ได้แก่ พล.อ.
ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีร้อยละ 35.7 รองลงมาคอื นายอนุทนิ ชาญวรีกูล รองนายกรฐัมนตร ี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 29.5 อันดับสาม ได้แก่ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ 
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร้อยละ 21.4 อันดบัสี่ ได้แก่ นาย อุตตม สาวนายน รฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง ร้อยละ  18.0 และอันดับห้า ได้แก่  พล.อ.อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่ากา ร
กระทรวงมหาดไทย รอ้ยละ 15.5 

ทีน่่าสนใจ คอื เมื่อถามถงึ บิก๊เนม มหาเศรษฐ ีคนส าคญัชื่อเด่นโดนใจ ช่วยเหลอืประชาชน แก้โค
วดิ-19 พบ 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ นาย ธนินท์ เจยีรวนนท์ กลุ่มซพี ีรอ้ยละ 22.4 รองลงมา ไดแ้ก่ นาย ธนาธร 
จึงรุ่งเรืองกิจ กลุ่มซัมมิท ร้อยละ 10.0 อันดับสาม ได้แก่ นายแพทย์ ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ 
โรงพยาบาลกรุงเทพและบางกอกแอรเ์วย ์รอ้ยละ 9.1 อนัดบัสี ่ไดแ้ก่ นาย ศุภชยั เจยีรวนนท์ กลุ่มซพี ีรอ้ย
ละ 7.4 และอนัดบัหา้ ไดแ้ก่ นางสมพร จงึรุ่งเรอืงกจิ กลุ่มซมัมทิ รอ้ยละ 7.1 ตามล าดบั 

นอกจากนี้ บิก๊เนม โรงพยาบาลชื่อเด่นโดนใจ ดแูลรกัษาผูต้ดิเชือ้ โควดิ-19 พบ 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 
สถาบนับ าราศนราดรู รอ้ยละ 58.6 รองลงมา อนัดบัสอง ไดแ้ก่ โรงพยาบาล ราชวถิ ีรอ้ยละ 52.9 อนัดบัสาม 
ได้แก่ โรงพยาบาล รามาธบิด ีร้อยละ 51.4 อนัดบัสีไ่ด้แก่ โรงพยาบาล ศริริาช ร้อยละ 47.1 และอนัดบัหา้ 
ไดแ้ก่ โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ รอ้ยละ 43.3 ตามล าดบั 

ทีน่่าพจิารณาคอื อะไรท าใหป้ระเทศไทยแก้ปัญหาโควดิ-19 ไดด้ ีพบว่า ส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ 78.6 
ระบุ แพทย์ พยาบาล อสม. เก่ง เสยีสละ รองลงมาคอื ร้อยละ 65.7 ระบุ มาตรการ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อ
ชาต ิรอ้ยละ 59.5 ระบุ คนไทยตระหนัก ปัญหาร่วมกนั รอ้ยละ 58.6 ระบุ คนไทยระดบักลาง ถงึ ล่าง ดูแล
ช่วยเหลอืกนัเอง และรอ้ยละ 56.1 ระบุ เพราะทุกคนกลวัตาย ตามล าดบั 

ผอ.ซูเปอร์โพล ชี้ให้เหน็ว่า รฐับาลและภาคประชาชนเวลานี้ก าลงัไปด้วยกนัได้แก้วกิฤตโควดิ-19 
ส่งผลใหฐ้านหนุนรฐับาลทีเ่คยตกต ่าสุดเหลอืรอ้ยละ 9 ช่วงต้นมนีาคมเพิม่ขึน้พอจะขบัเคลื่อนมาตรการต่าง 
ๆ ได ้แต่วนันี้ต้องคดิหนักคอื ฐานหนุนรฐับาลยงัเปราะบาง และอารมณ์ของประชาชนยงัไม่เกาะตดิเหนียว
แน่นกบัรฐับาล อะไรทีร่ฐับาลจะท าแต่เสีย่งท ารฐับาลสัน่คลอนและการขบัเคลื่อนประเทศอาจสะดุด อย่าท า !! 
ดงันัน้ บิก๊เนม (Big Name) ใดท าแลว้โดนใจควรรกัษาไว ้อะไรมาใหม่ ๆ ทีป่ระชาชนยงัไม่เขา้ใจ รฐับาลยงั
สือ่สารไดไ้ม่ดคีวรชะลอออกไปก่อน เช่น กรณีของ CPTPP ความตกลงเศรษฐกจิภาคพืน้แปซฟิิก ทีช่าวบา้น
เกษตรกรสว่นใหญ่ยงัไม่รูเ้รื่อง ไม่เขา้ใจ ยงัเคลอืบแคลงสงสยั ควรยบัยัง้ไวก้่อน เป็นตน้ 
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ตารางท่ี 1 แสดง 5 อนัดบัร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ บ๊ิก เนม คนส าคญัช่ือเด่นโดนใจในรฐับาล แก้โควิด-19 
(ตอบได้มากกว่า 1 ) 

 ล าดบัท่ี บ๊ิก เนม คนส าคญัช่ือเด่นโดนใจในรฐับาล แก้โควิด-19 ร้อยละ 
1 พล.อ.ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ี 35.7 
2 นาย อนุทนิ ชาญวรีกูล รองนายกรฐัมนตร ี 29.5 
3 นาย สนธริตัน์ สนธจิริวงศ ์รฐัมนตรวี่าการกระทรวงพลงังาน 21.4 
4 นาย อุตตม สาวนายน รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั 18.0 
5 พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจนิดา รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย 15.5 

ตารางท่ี 2 แสดง 5 อนัดบัร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ บ๊ิก เนม คนส าคญัในกลุ่มมหาเศรษฐี ช่ือเด่นโดนใจ 
แก้โควิด-19  (ตอบได้มากกว่า 1 ) 

 ล าดบัท่ี บ๊ิก เนม มหาเศรษฐี คนส าคญัช่ือเด่นโดนใจ แก้โควิด-19 ร้อยละ 
1 นาย ธนินท ์เจยีรวนนท ์กลุ่มซพี ี 22.4 
2 นาย ธนาธร จงึรุ่งเรอืงกจิ กลุ่ม ซมัมทิ 10.0 
3 นายแพทย ์ปราเสรฐิ ปราสาททองโอสถ โรงพยาบาลกรุงเทพและบางกอกแอรเ์วย ์ 9.1 
4 นาย ศุภชยั เจยีรวนนท ์กลุ่มซพี ี 7.4 
5 นางสมพร จงึรุ่งเรอืงกจิ กลุ่ม ซมัมทิ 7.1 

ตารางท่ี 3 แสดง 5 อนัดบัร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ บ๊ิก เนม โรงพยาบาลช่ือเด่นโดนใจ ดแูลรกัษาผู้ติดเชื้อ
โควิด-19  (ตอบได้มากกว่า 1 ) 

 ล าดบัท่ี บ๊ิก เนม โรงพยาบาลช่ือเด่นโดนใจ ดแูล รกัษา ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ร้อยละ 
1 สถาบนับ าราศนราดรู 58.6 
2 โรงพยาบาล ราชวถิ ี 52.9 
3 โรงพยาบาล รามาธบิด ี 51.4 
4 โรงพยาบาล ศริริาช 47.1 
5 โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ 43.3 

ตารางท่ี 4 แสดง 5 อนัดบัร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ อะไร ท าให้ประเทศไทยแก้ปัญหาโควิด-19 ได้ดี 
 ล าดบัท่ี อะไร ท าให้ประเทศไทยแก้ปัญหาโควิด-19 ได้ดี ร้อยละ 

1 แพทย ์พยาบาล อสม. เก่ง เสยีสละ 78.6 
2 มาตรการ อยู่บา้น หยุดเชือ้ เพือ่ชาต ิ 65.7 
3 คนไทย ตระหนกั ปัญหาร่วมกนั 59.5 
4 คนไทย ระดบักลาง ถงึ ล่าง ดแูลช่วยเหลอืกนัเอง 58.6 
5 ทุกคนกลวัตาย 56.1 

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


