เรียน กองบรรณาธิ การข่าว

จานวน 3 หน้ า

สานักวิ จยั ซูเปอร์โพล เสนอผลสารวจภาคสนาม เรื่อง

ล้มและลุกทันที
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผูอ้ านวยการสานักวิจยั ซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอ
ผลสารวจภาคสนาม เรื่อง ล้มและลุกทันที กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทัวประเทศ
่
โดยดาเนิน
โครงการทัง้ การวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
จำนวน 1,506 ตัวอย่ำง ดำเนินโครงกำรระหว่ำงวันที่ 12 – 17 เมษำยน 2564 ที่ผ่ำนมำ พบว่ำ เกินกว่ำ 1
ใน 3 ระบุเงินในกระเป๋ ำช่วงโควิดรอบใหม่ ไม่พอกิน ไม่พอใช้ ทุกข์หนักมำกถึงมำกที่สุด ในขณะที่ ร้อยละ
31.2 ระบุ ไม่ค่อยพอกิน ไม่ค่อยพอใช้ ร้อยละ 25.6 ระบุพออยู่ พอกิน และร้อยละ 7.6 ระบุ เหลือกิน เหลือ
ใช้ อยู่ได้สบำย
ทีน่ ่ำพิจำรณำคือ ข้อเท็จจริงทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงระบำดโควิดรอบใหม่ พบว่ำ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 77.7
ระบุเชิดชูบุคลำกรทำงกำรแพทย์และ อสม. กระทรวงสำธำรณสุข ทำงำนดี เสียสละ รองลงมำคือ ร้อยละ
64.6 ระบุ กำรทำงำนของผูว้ ่ำรำชกำรจังหวัด น่ำเชื่อถือ ร้อยละ 62.6 ระบุ มีกำรทุจริตในหน้ำทีข่ องเจ้ำหน้ำที่
รัฐ ในจังหวัดทำโควิดแพร่เชื้อ ร้อยละ 61.8 ระบุ มีควำมเคร่งครัดบังคับใช้กฎหมำยป้ องกันโควิดในระดับ
จังหวัด ร้อยละ 60.7 ระบุ กำรบริหำรจัดกำรปั ญหำโควิดโดย องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) และหน่วย
อื่น ๆ ท ำได้ดี ร้อ ยละ 60.5 ระบุ คุ ณ ภำพกำรให้บ ริก ำรจำกเจ้ำ หน้ ำ ที่ร ัฐ โดยรวมดี ร้อ ยละ 59.8 ระบุ
คุณภำพกำรให้บริกำรเอำใจใส่ลูกค้ำของธุรกิจต่ำง ๆ โดยรวมดี ร้อยละ 59.8 เช่นกัน ระบุ กำรทำงำนของผู้
บังคับกำรตำรวจจังหวัด น่ ำเชื่อถือ ร้อยละ 58.7 ระบุ นักกำรเมืองลงพืน้ ที่ช่วยเหลือประชำชน และร้อยละ
51.3 ระบุ ผลผลิตทำงกำรเกษตรและธุรกิจด้ำนกำรเกษตรดี
นอกจำกนี้ ทีน่ ่ำพิจำรณำคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 60.5 ระบุ ผลกระทบ ควำมเสียหำย ในช่วงโควิด
รอบใหม่อยู่ในระดับมำกถึงมำกที่สุด ร้อยละ 35.7 ระบุปำนกลำง และร้อยละ 3.8 ระบุน้อย ถึง น้อยที่สุด
อย่ำงไรก็ตำม ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 54.9 ระบุควำมเป็ นไปได้ โอกำส ลุกขึน้ ทำมำหำกินต่อ ฟื้ นตัวได้มำกถึง
มำกทีส่ ุด ร้อยละ 34.2 ระบุปำนกลำง และร้อยละ 10.9 ระบุน้อยถึงน้อยทีส่ ุด
ผอ.ซูเปอร์โพล กล่ำวว่ำ ปั ญหำโควิดเป็ นวิกฤตของชำติ ผลโพลนี้ชใ้ี ห้เห็นว่ำ ในช่วงสถำนกำรณ์กำร
ระบำดรอบใหม่น้ี ประชำชนกว่ำ 1 ใน 3 เดือดร้อนและได้รบั ผลกระทบหนัก โดยเฉพำะในโซนสีแดงถึงแดง
เข้ม อย่ำงไรก็ตำม เรำทุกคนในสังคม ต้องช่วยเหลือกันเดินหน้ำผ่ำนทัง้ ปั ญหำปำกท้องและกำรควบคุมโรค
ร่วมกันไปให้ได้
ผอ.ซูเปอร์โพล กล่ำวต่อว่ำ ปั ญหำเมื่อเกิดขึน้ แล้ว ต้องรวมพลังช่วยกันแก้ ไม่สร้ำงเงื่อนไขโทษกัน
ไปมำให้เกิดควำมแตกแยก โกรธเกลียดกันในหมู่ประชำชน โดยรัฐบำล ต้องคงควำมชัดเจนในนโยบำยและ
เข้มกำกับขับเคลื่อนอย่ำงต่อเนื่อง ขณะทีภ่ ำครำชกำรถือว่ำสำคัญยิง่ ทุกหน่วยรำชกำรต้องทำหน้ำที่หนัก
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ขึ้นโดยถือว่ำเป็ นภำวะไม่ปกติ ที่ต้องดูแลประชำชน โดยเฉพำะกลไกพื้นที่ระดับท้องถิน่ ต้องเข้มแข็งเป็ น
แกนของสังคมและชุมชนอย่ำงแท้จริง เร่งขับเคลื่อนแก้ปัญหำท้ังรุกและรับ ร่วมกับเรียนรูป้ รับใช้ตวั อย่ำงทีด่ ี
ทัง้ ในและต่ำงประเทศ ต้องแสดงควำมรับผิดชอบหำกปล่อยปละละเลย ขณะทีภ่ ำคประชำชนและภำคประชำ
สังคม ต้องเรียนรูป้ รับเปลีย่ นและมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมมำกขึน้ ลุกขึน้ มำเสนอแนะและมี
ส่วนร่วมเป็ นพลังอย่ำงสร้ำงสรรค์
“ล้มแล้วลุกทันที เป็ นบทพิสูจน์ควำมเข้มแข็งของประเทศและควำมท้ำทำยของผู้นำในทุกระดับ ทัง้
นโยบำยรัฐทีเ่ ข้มแข็งตรงจุด ชัดเจนในมำตรกำร รวมทัง้ ระบบรำชกำรทีต่ ่นื ตัวและตอบสนองทุกปั ญหำทันที
อย่ำงทรงประสิทธิภำพ และทีส่ ำคัญเรำต้องกำรพลังกำรมีส่วนร่วมของสังคมอย่ำงสร้ำงสรรค์ท่ีเกิดเป็ นคลื่น
ลูกใหญ่ นำพำกำรเปลีย่ นแปลงร่วมแก้วกิ ฤตของประเทศไปด้วยกัน” ผอ.ซูเปอร์โพล กล่ำว

ตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ระดับความทุกข์ เดือดร้อน เรื่องเงิ นในกระเป๋า
ช่วงระบาดโควิ ดรอบใหม่
ลาดับที่ ระดับความทุกข์ เดือดร้อน เรื่องเงิ นในกระเป๋า ช่วงระบาดโควิ ดรอบใหม่
ร้อยละ
35.6
1
เงินในกระเป๋ ำช่วงโควิดรอบใหม่ ไม่พอกิน ไม่พอใช้ ทุกข์หนักมำกถึงมำกทีส่ ุด
31.2
2
ไม่ค่อยพอกิน ไม่ค่อยพอใช้
25.6
3
พออยู่ พอกิน
7.6
4
เหลือกิน เหลือใช้ อยู่ได้สบำย
100.0
รวมทัง้ สิน้
ตารางที่ 2 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ข้อเท็จจริ งที่เกิ ดขึ้นในช่วงระบาดโควิ ด รอบใหม่
ลาดับที่
ข้อเท็จจริ งที่เกิ ดขึ้นในช่วงระบาดโควิ ดรอบใหม่
ร้อยละ
77.7
1
เชิดชูบุคลำกรทำงกำรแพทย์และ อสม. กระทรวงสำธำรณสุข ทำงำนดี เสียสละ
64.6
2
กำรทำงำนของผูว้ ่ำรำชกำรจังหวัด น่ำเชื่อถือ
62.6
3
มีกำรทุจริตในหน้ำทีข่ องเจ้ำหน้ำทีร่ ฐั ในจังหวัดทำโควิดแพร่เชือ้
61.8
4
มีควำมเคร่งครัดบังคับใช้กฎหมำยป้ องกันโควิดในระดับจังหวัด
กำรบริหำรจัดกำรปั ญหำโควิด โดย องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) และหน่วย
5
อื่น ๆ ทำได้ดี
60.7
60.5
6
คุณภำพกำรให้บริกำรจำก เจ้ำหน้ำทีร่ ฐั โดยรวมดี
59.8
7
คุณภำพกำรให้บริกำร เอำใจใส่ลูกค้ำของธุรกิจต่ำง ๆ โดยรวมดี
59.8
8
กำรทำงำนของผูบ้ งั คับกำรตำรวจจังหวัด น่ำเชื่อถือ
58.7
9
นักกำรเมืองลงพืน้ ทีช่ ่วยเหลือประชำชน
51.3
10
ผลผลิตทำงกำรเกษตรและธุรกิจด้ำนกำรเกษตรดี
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ตารางที่ 3 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ระดับผลกระทบ ความเสียหาย ในช่วงโควิ ดรอบใหม่
ลาดับที่
ระดับผลกระทบ ความเสียหาย ช่วงโควิ ดรอบใหม่
ร้อยละ
60.5
1
มำก ถึง มำกทีส่ ุด
35.7
2
ปำนกลำง
3.8
3
น้อย ถึง น้อยทีส่ ุด
100.0
รวมทัง้ สิน้
ตารางที่ 4 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ระดับความเป็ นไปได้ โอกาส ลุกขึ้นทามาหากิ นต่อ ฟื้ นตัวได้
ลาดับที่
ระดับความเป็ นไปได้ โอกาส ลุกขึ้นทามาหากิ นต่อ ฟื้ นตัวได้
ร้อยละ
54.9
1
มำก ถึง มำกทีส่ ุด
34.2
2
ปำนกลำง
10.9
3
น้อย ถึง น้อยทีส่ ุด
100.0
รวมทัง้ สิน้
สานักวิจยั ซูเปอร์โพล (SUPER POLL) โทร 02.051.5928 โทร 064.224.2646 www.superpollthailand.net
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