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เรียน กองบรรณาธิการข่าว      จ านวน 3 หน้า 
 

ส านักวิจยั ซูเปอรโ์พล เสนอผลส ารวจภาคสนาม เรื่อง 

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

ผลส ารวจภาคสนาม เรื่อง ล้มและลุกทนัที กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทัว่ประเทศ โดยด าเนิน
โครงการทัง้การวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) และการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) 
จ ำนวน 1,506 ตวัอย่ำง ด ำเนินโครงกำรระหว่ำงวนัที่ 12 – 17 เมษำยน 2564 ที่ผ่ำนมำ พบว่ำ เกนิกว่ำ 1 
ใน 3 ระบุเงนิในกระเป๋ำช่วงโควดิรอบใหม่ ไม่พอกนิ ไม่พอใช ้ทุกขห์นักมำกถงึมำกที่สุด ในขณะที ่รอ้ยละ  
31.2 ระบุ ไม่ค่อยพอกนิ ไม่ค่อยพอใช ้รอ้ยละ 25.6 ระบุพออยู่ พอกนิ และรอ้ยละ 7.6 ระบุ เหลอืกนิ เหลอื
ใช ้อยู่ไดส้บำย 

ทีน่่ำพจิำรณำคอื ขอ้เทจ็จริงทีเ่กดิขึน้ในช่วงระบำดโควดิรอบใหม่ พบว่ำ ส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ 77.7 
ระบุเชดิชูบุคลำกรทำงกำรแพทย์และ อสม. กระทรวงสำธำรณสุข ท ำงำนด ีเสยีสละ รองลงมำคอื ร้อยละ  
64.6 ระบุ กำรท ำงำนของผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั น่ำเชื่อถอื รอ้ยละ 62.6 ระบุ มกีำรทุจรติในหน้ำทีข่องเจำ้หน้ำที่
รฐั ในจงัหวดัท ำโควดิแพร่เชื้อ ร้อยละ 61.8 ระบุ มคีวำมเคร่งครดับงัคบัใช้กฎหมำยป้องกนัโควดิในระดบั
จงัหวดั รอ้ยละ 60.7 ระบุ กำรบรหิำรจดักำรปัญหำโควดิโดย องคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั (อบจ.) และหน่วย
อื่น ๆ ท ำได้ดี ร้อยละ 60.5 ระบุ คุณภำพกำรให้บริกำรจำกเจ้ำหน้ำที่ร ัฐ โดยรวมดี ร้อยละ  59.8 ระบุ 
คุณภำพกำรให้บรกิำรเอำใจใส่ลูกคำ้ของธุรกจิต่ำง ๆ โดยรวมด ีรอ้ยละ 59.8 เช่นกนั ระบุ กำรท ำงำนของผู้
บงัคบักำรต ำรวจจงัหวดั น่ำเชื่อถอื ร้อยละ 58.7 ระบุ นักกำรเมอืงลงพืน้ที่ช่วยเหลอืประชำชน และร้อยละ 
51.3 ระบุ ผลผลติทำงกำรเกษตรและธุรกจิดำ้นกำรเกษตรด ี

นอกจำกนี้ ทีน่่ำพจิำรณำคอื ส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ 60.5 ระบุ ผลกระทบ ควำมเสยีหำย ในช่วงโควดิ
รอบใหม่อยู่ในระดบัมำกถึงมำกที่สุด ร้อยละ 35.7 ระบุปำนกลำง และร้อยละ 3.8 ระบุน้อย ถึง น้อยที่สุด 
อย่ำงไรกต็ำม สว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 54.9 ระบุควำมเป็นไปได ้โอกำส ลุกขึน้ท ำมำหำกนิต่อ ฟ้ืนตวัได้มำกถงึ
มำกทีสุ่ด รอ้ยละ 34.2 ระบุปำนกลำง และรอ้ยละ 10.9 ระบุน้อยถงึน้อยทีสุ่ด 

ผอ.ซูเปอรโ์พล กล่ำวว่ำ ปัญหำโควดิเป็นวกิฤตของชำต ิผลโพลนี้ชีใ้หเ้หน็ว่ำ ในช่วงสถำนกำรณ์กำร
ระบำดรอบใหม่นี้ ประชำชนกว่ำ 1 ใน 3 เดอืดรอ้นและไดร้บัผลกระทบหนักโดยเฉพำะในโซนสแีดงถงึแดง
เขม้ อย่ำงไรกต็ำม เรำทุกคนในสงัคม ต้องช่วยเหลอืกนัเดนิหน้ำผ่ำนทัง้ปัญหำปำกทอ้งและกำรควบคุมโรค
ร่วมกนัไปใหไ้ด ้

ผอ.ซูเปอรโ์พล กล่ำวต่อว่ำ ปัญหำเมื่อเกดิขึน้แลว้ ต้องรวมพลงัช่วยกนัแก้ ไม่สรำ้งเงื่อนไขโทษกนั
ไปมำใหเ้กดิควำมแตกแยก โกรธเกลยีดกนัในหมู่ประชำชน  โดยรฐับำล ตอ้งคงควำมชดัเจนในนโยบำยและ
เขม้ก ำกบัขบัเคลื่อนอย่ำงต่อเนื่อง  ขณะทีภ่ำครำชกำรถอืว่ำส ำคญัยิง่ ทุกหน่วยรำชกำรต้องท ำหน้ำที่หนัก
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ขึ้นโดยถอืว่ำเป็นภำวะไม่ปกต ิที่ต้องดูแลประชำชน โดยเฉพำะกลไกพื้นที่ระดบัท้องถิน่ ต้องเขม้แขง็เป็น
แกนของสงัคมและชุมชนอย่ำงแทจ้รงิ เร่งขบัเคลื่อนแกปั้ญหำท้ังรุกและรบั ร่วมกบัเรยีนรูป้รบัใชต้วัอย่ำงทีด่ี
ทัง้ในและต่ำงประเทศ ตอ้งแสดงควำมรบัผดิชอบหำกปล่อยปละละเลย ขณะทีภ่ำคประชำชนและภำคประชำ
สงัคม ต้องเรยีนรูป้รบัเปลีย่นและมสี่วนร่วมรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคมมำกขึน้ ลุกขึน้มำเสนอแนะและมี
สว่นร่วมเป็นพลงัอย่ำงสรำ้งสรรค ์

“ลม้แลว้ลุกทนัท ีเป็นบทพสิูจน์ควำมเขม้แขง็ของประเทศและควำมท้ำทำยของผู้น ำในทุกระดบัทัง้
นโยบำยรฐัทีเ่ขม้แขง็ตรงจุดชดัเจนในมำตรกำร รวมทัง้ระบบรำชกำรทีต่ื่นตวัและตอบสนองทุกปัญหำทนัที
อย่ำงทรงประสทิธภิำพ และทีส่ ำคญัเรำต้องกำรพลงักำรมสี่วนร่วมของสงัคมอย่ำงสรำ้งสรรคท์ี่เกดิเป็นคลื่น
ลูกใหญ่ น ำพำกำรเปลีย่นแปลงร่วมแกว้กิฤตของประเทศไปดว้ยกนั” ผอ.ซูเปอรโ์พล กล่ำว 

 
 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ระดบัความทุกข ์เดือดร้อน เร่ืองเงินในกระเป๋า  
ช่วงระบาดโควิดรอบใหม่  

 ล าดบัท่ี ระดบัความทุกข ์เดือดร้อน เร่ืองเงินในกระเป๋า ช่วงระบาดโควิดรอบใหม่ ร้อยละ 
1 เงนิในกระเป๋ำช่วงโควดิรอบใหม่ ไม่พอกนิ ไม่พอใช ้ทุกขห์นักมำกถงึมำกทีสุ่ด 35.6 
2 ไม่ค่อยพอกนิ ไม่ค่อยพอใช ้ 31.2 
3 พออยู่ พอกนิ 25.6 
4 เหลอืกนิ เหลอืใช ้อยู่ไดส้บำย 7.6 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ข้อเทจ็จริงท่ีเกิดข้ึนในช่วงระบาดโควิด รอบใหม่ 

 ล าดบัท่ี ข้อเทจ็จริงท่ีเกิดข้ึนในช่วงระบาดโควิดรอบใหม่ ร้อยละ 
1 เชดิชบูุคลำกรทำงกำรแพทยแ์ละ อสม. กระทรวงสำธำรณสขุ ท ำงำนด ีเสยีสละ 77.7 
2 กำรท ำงำนของผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั น่ำเชื่อถอื 64.6 
3 มกีำรทุจรติในหน้ำทีข่องเจำ้หน้ำทีร่ฐั ในจงัหวดัท ำโควดิแพร่เชือ้ 62.6 
4 มคีวำมเคร่งครดับงัคบัใชก้ฎหมำยป้องกนัโควดิในระดบัจงัหวดั 61.8 

5 
กำรบรหิำรจดักำรปัญหำโควดิ โดย องคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดั (อบจ.) และหน่วย
อื่น ๆ ท ำไดด้ ี

 
60.7 

6 คุณภำพกำรใหบ้รกิำรจำก เจำ้หน้ำทีร่ฐั โดยรวมด ี 60.5 
7 คุณภำพกำรใหบ้รกิำร เอำใจใสลู่กคำ้ของธุรกจิต่ำง ๆ โดยรวมด ี 59.8 
8 กำรท ำงำนของผูบ้งัคบักำรต ำรวจจงัหวดั น่ำเชื่อถอื 59.8 
9 นักกำรเมอืงลงพืน้ทีช่่วยเหลอืประชำชน 58.7 

10 ผลผลติทำงกำรเกษตรและธุรกจิดำ้นกำรเกษตรด ี 51.3 
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ตารางท่ี 3 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ระดบัผลกระทบ ความเสียหาย ในช่วงโควิดรอบใหม่ 

 ล าดบัท่ี ระดบัผลกระทบ ความเสียหาย ช่วงโควิดรอบใหม่ ร้อยละ 
1 มำก ถงึ มำกทีสุ่ด 60.5 
2 ปำนกลำง 35.7 
3 น้อย ถงึ น้อยทีสุ่ด 3.8 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

 

ตารางท่ี 4 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ระดบัความเป็นไปได้ โอกาส ลุกข้ึนท ามาหากินต่อ ฟ้ืนตวัได้ 
 ล าดบัท่ี ระดบัความเป็นไปได้ โอกาส ลุกข้ึนท ามาหากินต่อ ฟ้ืนตวัได้ ร้อยละ 

1 มำก ถงึ มำกทีสุ่ด 54.9 
2 ปำนกลำง 34.2 
3 น้อย ถงึ น้อยทีสุ่ด 10.9 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

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


