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เรียน กองบรรณาธิการข่าว      จ านวน 2 หน้า 
ส านักวิจยั ซูเปอรโ์พล เสนอผลส ารวจภาคสนาม เรื่อง 

วิกฤตโควิด คนไทย เหน็อะไร 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.นพดล กรรณิกา ผูอ้ านวยการส านักวจิยัซูเปอรโ์พล (SUPER POLL) เสนอ

ผลส ารวจภาคสนาม เรื่อง วกิฤตโควดิ คนไทย เหน็อะไร กรณีศกึษาประชาชนทุกสาขาอาชพีทัว่ประเทศ 
โดยด าเนินโครงการทัง้การวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) และการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative 
Research) จ ำนวน 1,045 ตวัอย่ำง ด ำเนินโครงกำรระหว่ำงวนัที ่25 – 30 เมษำยน 2564 ทีผ่่ำนมำ พบว่ำ 
ส่วนใหญ่หรอืร้อยละ 77.9 ระบุ ภำครฐัยงัไม่น ำบิ๊กดำต้ำมำใช้เป็นประโยชน์ และยงัท ำงำนล่ำช้ำเป็นไทย
แลนด์ 1.0 ไม่ใช่ 4.0 รองลงมำคอื รอ้ยละ 77.8 ระบุ ภำครฐัไม่เป็นเอกภำพในกำรช่วยเหลอืประชำชน และ
รอ้ยละ 75.7 ระบุ ภำครฐับรหิำรจดักำรวคัซนีล่ำชำ้ ไม่เอำประชำชนเป็นศูนยก์ลำง 

ทีน่่ำเป็นห่วงคอื สว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 87.7 ระบุในช่วงวกิฤตโควดิ เหน็ฝ่ำยกำรเมอืง มอืไม่พำยเอำ
เทำ้รำน ้ำ ทะเลำะขดัแยง้บนวกิฤตควำมตำยของประชำชน รองลงมำคอื รอ้ยละ 85.4 ระบุ เอำดใีสต่วัเอำชัว่
ใสค่นอื่น หวงัผลแต่กำรเมอืง และรอ้ยละ 85.4 ระบุเป็นตวัแพร่เชือ้โควดิ ไม่รบัผดิชอบต่อสงัคม 

ทีน่่ำพจิำรณำคอื เหน็อะไรในกลุ่มเจำ้สวั ผูป้ระกอบกำร ช่วงวกิฤตโควดิ พบว่ำ สว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 
85.3 ระบุ นกัลงทุน ธุรกจิสเีทำ ยงัเอำแต่ประโยชน์สว่นตวั เป็นเหตุตน้ตอแพร่เชือ้ รองลงมำคอืรอ้ยละ 85.2 
ระบุ เจ้ำสวั ผูกขำด ยงัมุ่งกอบโกย ไร้น ้ำใจช่วยเหลอืเพื่อนร่วมชำต ิและร้อยละ 84.7 ระบุ ยงัคงจ่ำยส่วย
เจำ้หน้ำทีร่ฐัและผูม้อี ำนำจ 

อย่ำงไรกต็ำม สิง่ทีป่ระชำชนอยำกเหน็ ช่วงวกิฤตโควดิ พบว่ำ สว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 95.1 อยำกเหน็ 
เจำ้สวั เลกิผูกขำด มนี ้ำใจช่วยเหลอืเพื่อนร่วมชำต ิรองลงมำคอืรอ้ยละ 94.8 อยำกเหน็ นักกำรเมอืง เจำ้หน้ำทีร่ฐั 
ลงพืน้ทีท่ ำมำกกว่ำพูด รอ้ยละ 93.7 อยำกเหน็ ทุกฝ่ำยยดึเอำประชำชนเป็นศูนยก์ลำง มำกกว่ำ ผลประโยชน์และ
กำรเมอืง ร้อยละ 93.5 อยำกเหน็ รฐั เพิม่งบทำงกำรแพทย์และเยยีวยำประชำชน ร้อยละ  92.8 ระบุ ต้องเอำผิด
เจำ้หน้ำทีร่ฐั ผูป้ระกอบกำร ตน้เหตุแพร่ระบำดโควดิ รอ้ยละ 92.4 ระบุ อยำกเหน็ภำครฐัร่วมมอืทุกภำคสว่น น ำเขำ้
วคัซีนอื่นๆ และคุมเขม้ควำมปลอดภยั ร้อยละ 92.1 อยำกเหน็ตู้ปันสุข กลบัมำท ำงำน กระจำยช่วยเหลอืแบ่งปัน 
และรอ้ยละ 91.7 อยำกเหน็ นักกำรเมอืงเสยีสละ เอำเงนิเดอืนช่วยเยยีวยำบุคลำกรกำรแพทยแ์ละสงัคม 

ผอ.ซูเปอรโ์พล กล่ำวว่ำ ผลโพลนี้ชีใ้หเ้หน็สิง่ทีป่รำกฏ ยำมบำ้นเมอืงเกดิวกิฤต ประชำชนหวำดกลวั
ตำย  ยงัคงพบร่องรอยปรำกฏควำมขดัแยง้ในสงัคม ควำมเหน็แก่ตวั กำรเอำตวัรอด  รกัตวักลวัตำย  กำร
โทษกนัไปมำ ควำมไม่รบัผดิชอบตนเองและสงัคม น ้ำใจทีเ่ริม่หดหำย ควำมไม่เป็นหนึ่งเดยีวกนั  รวมทัง้ต้น
ตอของกำรแพร่ระบำดและปัญหำกำรควบคุมโดยสะทอ้นใหเ้หน็ว่ำภำครฐั ยงัไม่มองประชำชนเป็นศูนยก์ลำง 
ใชป้ระโยชน์ไม่เตม็ทีก่บัเทคโนโลยแีละกำรบรหิำรจดักำรขอ้มูล  และยงัไม่เป็นเอกภำพหนึ่งเดยีวกนัในกำร
บรหิำรจดักำรในภำวะวกิฤต โดยเฉพำะระบบรำชกำรทีล่่ำชำ้และไม่เขม้แขง็ 

“ทีน่่ำห่วงคอื ภำคกำรเมอืง สะทอ้นถงึควำมขดัแยง้ บัน่ทอนบ่อนแซะกนัหวงัผลกำรเมอืง เอำดใีสต่วั
เอำชัว่ใส่คนอื่น หน่วงรัง้ฉุดบ้ำนเมืองยำมวิกฤต และไม่เป็นตัวอย่ำงรบัผิดชอบต่อสงัคมในสิง่ที่เกิดขึ้น 
ขณะทีภ่ำคเอกชน ยงัคงพบกำรกอบโกยและผูกขำดธุรกจิบนควำมเป็นควำมตำยของประชำชน  ควำมเหน็
แก่ตวัของธุรกจิสเีทำด ำที่มผีู้มอี ำนำจ และกำรคงจ่ำยส่วยกบัเจ้ำหน้ำที่รฐัและผู้มอี ำนำจ ” ผอ.ซูเปอร์โพล 
กล่ำว 
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ผอ.ซูเปอรโ์พล กล่ำวต่อว่ำ ทุกภำคส่วนต้องออกแรงกู้วกิฤตศรทัธำร่วมกนั ท ำสิง่ทีป่ระชำชนอยำก

เหน็ เช่น ประเดน็ใหญ่เรื่องกำรจดักำรวคัซีนโควดิที่ต้องกำรให้ภำครฐัเปิดโอกำสภำคเอกชนน ำเขำ้วคัซนี
ยีห่อ้อื่น ๆ ทีม่มีำตรฐำนเป็นทีย่อมรบัทัว่โลก และประชำชนยงัอยำกเหน็กำรกลบัมำมนี ้ำใจช่วยเหลอืแบ่งปัน
ไม่สรำ้งปัญหำกบัผูอ้ื่นและสงัคมสว่นรวม 
 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ เหน็อะไร ในภาครฐั ช่วงวิกฤตโควิด 

 ล าดบัท่ี เหน็อะไรในภาครฐั ช่วงวิกฤตโควิด ร้อยละ 

1 
ภำครฐัยงัไม่น ำบิก๊ดำตำ้มำใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ และยงัท ำงำนล่ำชำ้เป็นไทย
แลนด ์1.0 ไม่ใช่ 4.0 

 
77.9 

2 ภำครฐัไม่เป็นเอกภำพ ในกำรช่วยเหลอืประชำชน 77.8 
3 ภำครฐับรหิำรจดักำรวคัซนีล่ำชำ้ ไม่เอำประชำชนเป็นศูนยก์ลำง 75.7 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ เหน็อะไร ในฝ่ายการเมือง ช่วงวิกฤตโควิด 
 ล าดบัท่ี เหน็อะไรในฝ่ายการเมือง ช่วงวิกฤตโควิด ร้อยละ 

1 มอืไม่พำย เอำเทำ้รำน ้ำ ทะเลำะขดัแยง้ บนวกิฤตควำมตำยของประชำชน 87.7 
2 เอำดใีสต่วัเอำชัว่ใสค่นอื่น หวงัผลแต่กำรเมอืง 85.4 
3 เป็นตวัแพร่เชือ้โควดิ ไม่รบัผดิชอบต่อสงัคม 85.4 

ตารางท่ี 3 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ เหน็อะไร ในกลุ่มเจ้าสวั ผู้ประกอบการ ช่วงวิกฤตโควิด 
 ล าดบัท่ี เหน็อะไรในกลุ่มเจ้าสวั ผู้ประกอบการ ช่วงวิกฤตโควิด ร้อยละ 

1 นักลงทุน ธุรกจิสเีทำ ยงัเอำแต่ประโยชน์สว่นตวั เป็นเหตุตน้ตอแพร่เชือ้ 85.3 
2 เจำ้สวั ผกูขำด ยงัมุ่งกอบโกย ไรน้ ้ำใจชว่ยเหลอืเพื่อร่วมชำต ิ 85.2 
3 ยงัคงจ่ำยสว่ยเจำ้หน้ำทีร่ฐัและผูม้อี ำนำจ 84.7 

ตารางท่ี 4 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ส่ิงท่ีประชาชน อยากเหน็ 
 ล าดบัท่ี ส่ิงท่ีประชาชน อยากเหน็ ร้อยละ 

1 อยำกเหน็ เจำ้สวั เลกิผกูขำด มนี ้ำใจชว่ยเหลอืเพื่อนร่วมชำต ิ 95.1 
2 อยำกเหน็ นักกำรเมอืง เจำ้หน้ำทีร่ฐั ลงพืน้ทีท่ ำมำกกว่ำพดู 94.8 
3 ทุกฝ่ำยยดึเอำประชำชนเป็นศนูยก์ลำง ท ำหน้ำที ่มำกกว่ำ ผลประโยชน์และกำรเมอืง 93.7 
4 อยำกเหน็ รฐั เพิม่งบทำงกำรแพทยแ์ละเยยีวยำประชำชน 93.5 
5 ตอ้งเอำผดิเจำ้หน้ำทีร่ฐั ผูป้ระกอบกำร ตน้เหตุแพร่ระบำดโควดิ 92.8 
6 อยำกเหน็ภำครฐัร่วมมอืทุกภำคสว่น น ำเขำ้วคัซนีอื่น ๆ และคุมเขม้ควำมปลอดภยั 92.4 
7 อยำกเหน็ ตูปั้นสุข กลบัมำท ำงำน กระจำยชว่ยเหลอืแบ่งปัน 92.1 

8 
อยำกเหน็ นักกำรเมอืงเสยีสละ เอำเงนิเดอืนช่วยเยยีวยำบคุลำกรกำรแพทยแ์ละ
สงัคม 

 
91.7 

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


