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เรียน กองบรรณาธิการข่าว       จ านวน 3 หน้า 

 
 

ส านักวิจยั ซูเปอรโ์พล สถาบนัวิจยัความสุขชุมชนและความเป็นผู้น า 
น าเสนอผลส ารวจภาคสนาม เร่ือง จริตใหม่ประชาชนหลงัพ้นโควิด-19 

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

สถาบนัวจิยัความสุขชุมชนและความเป็นผูน้ า เสนอผลส ารวจภาคสนาม เรื่อง จรติใหม่ประชาชนหลงัพน้โค
วดิ-19 กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทัว่ประเทศ โดยด าเนินการเก็บขอ้มูลแบบผสมผสาน (Mixed 
Method) ทัง้การสมัภาษณ์ทางโทรศัพท์ การลงพื้นที่ และการเก็บข้อมูลในโลกโซเชียลทัง้การวิจัยเชิง
ปรมิาณ (Quantitative Research) และการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) จ านวน 1,255 ตวัอย่าง 
ด าเนินโครงการระหว่างวนัที ่6 – 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ทีผ่่านมา พบว่า 

ประมาณ 1 ใน 3 หรอืรอ้ยละ 33.9 คาดว่าจะพน้ภยัโควดิ-19 ไดใ้นระยะเวลา 3 – 6 เดอืน รองลงมา
คอืร้อยละ 32.2 คาดว่าจะพ้นภยัโควดิ-19 ได้ในระยะเวลาไม่เกนิ 3 เดอืน ร้อยละ 21.0 คาดว่ามากกว่า 9 
เดอืนขึน้ไปและรอ้ยละ 12.9 คาดว่าอยู่ระหว่าง 6 – 9 เดอืน ตามล าดบั 

เมื่อสอบถาม ในช่วงวกิฤตโควดิ-19 ส่วนใหญ่หรอืร้อยละ 77.5 ระบุมาตรการห้ามขายเหล้า เบยีร์ 
ไวน์ช่วยยบัยัง้การแพร่ระบาดโควดิ-19 ไดค้่อนขา้งมาก ถงึ มากทีสุ่ด ในขณะทีร่อ้ยละ 22.5 ช่วยไดค้่อนขา้ง
น้อย ถงึ ไม่ช่วยเลย 

อย่างไรกต็าม เมื่อรฐัผ่อนปรนใหข้ายเหลา้ เบยีรไ์วน์ได ้มาตรการเสรมิในทรรศนะของประชาชนคอื 
ส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ 83.4 ระบุหา้มดื่มในทีส่าธารณะโล่งแจง้ รองลงมาคอืรอ้ยละ 82.5 ระบุ ฝึกอบรมคนท า
ผิดให้รบัผิดชอบต่อสังคม ร้อยละ 80.5 ระบุเอาคนท าผิดให้ดูแลผู้พิการ เหยื่อเมาแล้วขบั และผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการดื่ม ร้อยละ 80.3 ระบุจ ากดัเวลาซื้อให้เหลอืน้อยลง ร้อยละ 77.4 ระบุบงัคบัใช้กฎหมาย
เคร่งครดั ร้อยละ 73.0 ระบุจ ากดัจ านวนและเวลาซื้อ ร้อยละ 65.1 ระบุห้ามดื่มตัง้แต่ 2 คนขึ้นไป ร้อยละ 
59.6 ระบุคนขายและบรษิทัฯ ต้องร่วมรบัผดิชอบ ถ้าคนดื่มท าความผดิ ร้อยละ 58.0 คนขายและบรษิัทฯ 
ต้องร่วมรบัผดิชอบ ถ้าขายเหล้า เบยีร์ ไวน์ให้คนอายุต ่ากว่าเกณฑ์ และร้อยละ  49.0 ระบุ ขึ้นภาษี เหล้า 
เบยีร ์ไวน์ ขึน้ไปอกี 

ที่น่าสนใจคอื จรติใหม่ (New Normal) ของประชาชน หลงัผ่านพ้นโควดิ-19 ผลส ารวจพบว่า ส่วน
ใหญ่หรอืรอ้ยละ 86.2 ระบุ สัง่สนิคา้ เดลเิวอรีม่ากขึน้ รองลงมาคอื รอ้ยละ 83.7 พูดคุย ตดิโลกโซเชยีลมาก
ขึ้น ร้อยละ 81.5 ใช้เทคโนโลยีสื่อสาร โซเชียลมีเดีย มากขึ้น ร้อยละ  79.8 คุ้นเคยลงทะเบียนผ่าน
แอพพลเิคชัน่ต่าง ๆ รอ้ยละ 79.1 ดูแลสุขภาพตนเองมากขึน้ รอ้ยละ 64.2 ดูแลสุขภาส่วนรวมมากขึน้ รอ้ย
ละ 62.6 ศกึษาเล่าเรยีนออนไลน์มากขึน้ รอ้ยละ 60.6 แต่งกายใชห้น้ากากอนามยัเป็นแฟชัน่ ดดูมีสีไตล์มาก
ขึ้น ร้อยละ 56.6 คบหาพบปะผู้คนเฉพาะกลุ่มมากขึ้น ร้อยละ 55.2 ท างานจากที่บ้าน (Work from Home) 
มากขึน้ 
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ที่น่าพจิารณาคอื ความต้องการของประชาชนให้พฒันาประเทศไปทางไหน หลงัพ้นภยัโควดิ -19 
พบว่า สว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 93.6 ระบุใหส้ง่เสรมิพลงังานสะอาด พลงังานแสงอาทติย ์ลดมลภาวะ ปัญหาฝุ่ น 
PM 2.5 รองลงมาคอืร้อยละ 90.0 ระบุเพิม่ความปลอดภยั ปราบปรามอาชญากรรมด้านเทคโนโลย ีระบบ
ออนไลน์ รอ้ยละ 86.5 ระบุ ฟรสีรา้งอาชพี ฟรอีนิเทอรเ์น็ตไฮสปีด ฟรพีลงังานแสงอาทติยท์ัง้ภาคเกษตรและ
อื่น ๆ รอ้ยละ 83.7 ระบุเพิม่ความปลอดภยัทางการเงนิ ท าธุรกรรมออนไลน์ รอ้ยละ 83.2 ระบุเพิม่สวสัดกิาร
แห่งรฐั ลดรายจ่าย ใหค้นท างานจากทีบ่า้น (Work from Home) รอ้ยละ 81.2 ระบุ ส่งเสรมิพฒันาเศรษฐกจิ
ชุมชน ท าคนอยู่ชุมชน เดินทางเคลื่อนย้ายน้อยลง ร้อยละ  79.1 ระบุส่งเสริมให้คนใช้เทคโนโลยี ระบบ
ออนไลน์มากขึน้ และรอ้ยละ 72.9 ระบุสง่เสรมิธุรกจิออนไลน์มากขึน้ ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะ พ้นภยัโควิด-19 

 ล าดบัท่ี ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะพ้นภยัโควิด-19 คะแนน 
1 ไม่เกนิ 3 เดอืน 32.2 
2 3 – 6 เดอืน 33.9 
3 6 – 9 เดอืน 12.9 
4 มากกว่า 9 เดอืนขึน้ไป 21.0 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ มาตรการห้ามขาย เหล้า เบียร ์ไวน์ กบัการช่วยยบัยัง้การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรสัโควิด-19 

 ล าดบัท่ี มาตรการห้ามขาย เหล้า เบียร ์ไวน์ กบัการช่วยยบัยัง้การแพร่ระบาดของโควิด-19 ร้อยละ 
1 ช่วยไดค้่อนขา้งมาก ถงึ มากทีสุ่ด 77.5 
2 ค่อนขา้งน้อย ถงึ ไม่ช่วยเลย 22.5 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

ตารางท่ี 3 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ มาตรการเสริม ถ้ารฐัผ่อนปรนให้ขายเหล้า เบียร ์ไวน์ ได้ 
 ล าดบัท่ี มาตรการเสริม ถ้ารฐัผ่อนปรนให้ขายเหล้าเบียรไ์วน์ ได้ ร้อยละ 

1 หา้มดื่มในทีส่าธารณะ โล่งแจง้ 83.4 
2 ฝึกอบรมคนท าผดิใหร้บัผดิชอบต่อสงัคม 82.5 
3 เอาคนท าผดิ ใหด้แูลผูพ้กิาร เหยื่อเมาแลว้ขบั ดแูลผูไ้ดร้บัผลกระทบจากการดื่ม  80.5 
4 จ ากดัเวลาซือ้ใหเ้หลอืน้อยลง 80.3 
5 บงัคบัใชก้ฎหมายเคร่งครดั 77.4 
6 จ ากดัจ านวนและเวลาซือ้ 73.0 
7 หา้มดื่มตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป 65.1 
8 คนขายและบรษิทัฯ ตอ้งร่วมรบัผดิชอบ ถา้คนดื่มท าความผดิ 59.6 
9 คนขายและบรษิทัฯ ตอ้งร่วมรบัผดิชอบ ถา้ขายเหลา้ เบยีร ์ไวน์ ใหค้นอายุต ่ากว่าเกณฑ์ 58.0 

10 ขึน้ภาษ ีเหลา้ เบยีร ์ไวน์ ขึน้ไปอกี 49.0 
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ตารางท่ี 4 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ จริตใหม่ประชาชน หลงัผ่านพ้นโควิด-19 
 ล าดบัท่ี จริตใหม่ประชาชน หลงัผ่านพ้นโควิด-19 ร้อยละ 

1 สัง่สนิคา้ เดลเิวอรีม่ากขึน้ 86.2 
2 พดูคุย ตดิโลกโซเชยีลมากขึน้ 83.7 
3 ใชเ้ทคโนโลยสีือ่สาร โซเชยีลมเีดยี มากขึน้ 81.5 
4 คุน้เคยลงทะเบยีนผ่านแอพพลเิคชัน่ต่าง ๆ 79.8 
5 ดแูลสุขภาพตนเองมากขึน้ 79.1 
6 ดแูลสุขภาพ สว่นรวมมากขึน้ 64.2 
7 ศกึษาเล่าเรยีนออนไลน์มากขึน้ 62.6 
8 แต่งกาย ใชห้น้ากากอนามยัเป็นแฟชัน่ ดดู ีมสีไตลม์ากขึน้ 60.6 
9 คบหาพบปะผูค้นเฉพาะกลุ่มมากขึน้ 56.6 

10 ท างานจากทีบ่า้น (Work from Home) มากขึน้ 55.2 
 

ตารางท่ี 5 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ความต้องการให้พฒันาประเทศไปทางไหน หลงัพ้นภยัโควิด-19 
 ล าดบัท่ี ความต้องการของประชาชนให้พฒันาประเทศไปทางไหน หลงัพ้นภยัโควิด-19 ร้อยละ 

1 สง่เสรมิพลงังานสะอาด พลงังานแสงอาทติย ์ลดมลภาวะ ปัญหาฝุ่น PM 2.5 93.6 
2 เพิม่ความปลอดภยั ปราบปรามอาชญากรรมดา้นเทคโนโลย ีระบบออนไลน์ 90.0 
3 ฟรสีรา้งอาชพี ฟรอีนิเทอรเ์น็ตไฮสปีด ฟรพีลงังานแสงอาทติยท์ัง้ภาคเกษตรและอื่น ๆ 86.5 
4 เพิม่ความปลอดภยัทางการเงนิ ท าธุรกรรมออนไลน์ 83.7 
5 เพิม่สวสัดกิารแห่งรฐั ลดรายจ่าย ใหค้นท างานจากทีบ่า้น (Work from Home)  83.2 
6 สง่เสรมิพฒันาเศรษฐกจิชุมชน ท าคนอยู่ชุมชน เดนิทางเคลื่อนยา้ยน้อยลง 81.2 
7 สง่เสรมิใหค้นใชเ้ทคโนโลย ีระบบออนไลน์มากขึน้ 79.1 
8 สง่เสรมิธุรกจิออนไลน์ มากขึน้ 72.9 

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


