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เรียน กองบรรณาธิการข่าว      จ านวน  3  หน้า 
ส านักวิจยั ซูเปอรโ์พล น าเสนอผลส ารวจภาคสนาม เร่ือง     

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

น าเสนอผลส ารวจภาคสนาม เรื่อง เที่ยวปลอดภยั อยู่พ้น โควดิ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทัว่
ประเทศ โดยด าเนินโครงการทัง้การวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวจิยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) จ ำนวน 1,839 ตวัอย่ำง ด ำเนินโครงกำรระหว่ำงวนัที ่6 – 9 มกรำคม ทีผ่่ำนมำ 

เมื่อถามถงึความเชื่อมัน่ของประชาชนต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีถอืธงน าใช้
ท่องเทีย่วปลอดภยั รอดพน้โควดิ แกว้กิฤตเศรษฐกจิ เพิม่เงนิในกระเป๋าของประชาชน พบว่า สว่นใหญ่หรอื
รอ้ยละ 87.0 เชื่อมัน่ ในขณะที ่รอ้ยละ 13.0 ไม่เชื่อมัน่ 

นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรอืร้อยละ 97.4 เหน็ดว้ยกบั วถิปีกตใิหม่ (New Normal) เช่น เดนิทาง ท ามา
หากนิได ้คา้ขาย ท่องเทีย่ว เขม้งวดปลอดภยั ห่างไกลโควดิ ดกีว่า ลอ็กดาวน์ ปิดเมอืง เศรษฐกจิตายสนิท 
ไม่มจีะกนิ ทุกขห์นกักว่าโควดิ ในขณะทีร่อ้ยละ 2.6 ไม่เหน็ดว้ย  

ทีน่่าพจิารณาคอื ความคดิเหน็ต่อ มาตรการโครงการของรฐับาล แกว้กิฤตบา้นเมอืง ชนะโควดิ เพิม่
เงนิในกระเป๋าของประชาชน พบว่า สว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 97.2 สง่เสรมิ ท่องเทีย่วปลอดภยั ตามวถิปีกตใิหม่ 
ห่างไกลโควดิเขม้งวด เช่น ล่องเรอืสริมิหรรณพแม่น ้าเจา้พระยา เทีย่วเมอืงประวตัศิาสตรท์ุกภาค ท่องเทีย่ว
เชงิอนุรกัษ์ธรรมชาต ิท่องเทีย่วชอ้ปแหล่งการค้า ท่องเทีย่วเชิงธรรมะ ศูนยป์ฏบิตัธิรรมห่างไกลโควดิ เป็น
ต้น รองลงมาคอื ส่วนใหญ่หรอืร้อยละ 92.7 ต้องการให้เชื่อมโยงโครงการคนละครึ่งกบัโครงการเราเที่ยว
ดว้ยกนั ครอบคลุมทัง้ประเทศ รอ้ยละ 83.4 ตอ้งการ โครงการคนละครึง่ พกัช าระหนี้สถาบนัการเงนิ ผ่อนรถ 
ผ่อนบา้น ผ่อนอื่น ๆ รอ้ยละ 83.0 ตอ้งการ โครงการคนละครึง่ ค่าเทอม ค่าอุปกรณ์การเรยีน ดา้นการศกึษา 
และรอ้ยละ 82.3 ตอ้งการ โครงการคนละครึง่ ค่าอาหาร ทีพ่กั ค่าเดนิทาง เป็นตน้ 

ทีน่่าสนใจคอื แนวโน้มจุดยนืการเมอืงของประชาชนตัง้แต่ เมษายน 2563 ถงึ เดอืนมกราคม 2564 
พบว่า ฐานสนับสนุนรฐับาลเพิม่ขึ้นจากร้อยละ 35.7 ในช่วงปลายปี 2563 มาอยู่ที่ร้อยละ 53.6 ในช่วงต้น
เดือนมกราคม 2564 ในบรรยากาศที่ยงัไม่มีตัวเลือกที่ดีกว่าของการแก้วิกฤตโควิดและเศรษฐกิจชาติ 
อย่างไรก็ตาม กลุ่มพลงัเงยีบเพิม่สูงขึ้นเช่นกนั จากร้อยละ 32.9 มาอยู่ที่ร้อยละ 39.0 แต่ ฐานไม่สนับสนุน
รฐับาลลดต ่าลงจากรอ้ยละ 31.4 เหลอืรอ้ยละ 7.4 ในการส ารวจครัง้ล่าสุด 
 ผอ.ซูเปอรโ์พล กล่ำวว่ำ ผลโพลนี้ชี้ใหเ้หน็ว่ำ ประชำชนเชื่อมัน่ในตวันำยกรฐัมนตร ีพล.อ.ประยุทธ์ 
จนัทร์โอชำ จะน ำพำประเทศชำติพ้นวกิฤตโควดิและเศรษฐกิจได้ ในกำรถือธงน ำ “ท่องเที่ยวปลอดภยั” 
สอดคลอ้งกบักำรยอมรบั วถิปีกตใิหม่ (New Normal) มำใชใ้นชวีติประจ ำวนัที่มกีำรคดักรองโควดิเข้มงวด 
ดงันัน้ กำรออกแบบบรหิำรจดักำรทีด่รีองรบักำรขบัเคลื่อนเศรษฐกจิใหม่ (New Economy) ในสภำวะวกิฤต
ชำตจิงึเป็นเรื่องจ ำเป็นทีน่ำยกรฐัมนตรแีละทมีงำนนำยกรฐัมนตรคีวรท ำทุกทำงใหป้ระชำชนเกดิควำมมัน่ใจ
ในกำร “ท่องเทีย่วปลอดภยั อยู่พน้โควดิ” โดยกระจำยอ ำนำจและทรพัยำกรควำมปลอดภยัไประดบัพืน้ทีข่อง
แหล่งท่องเทีย่วต่ำง ๆ เสรมิสรำ้งควำมเชื่อมัน่และกำรสนบัสนุนของสำธำรณชนผ่ำนพน้วกิฤตชำตคิรัง้นี้ 
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ตารางท่ี 1 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ความเช่ือมัน่ต่อ พล.อ.ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี ถือธงน า
ใช้ท่องเท่ียวปลอดภยั รอดพ้นโควิด แก้วิกฤตเศรษฐกิจ เพ่ิมเงินในกระเป๋าประชาชน 

 ล าดบัท่ี ความคิดเหน็ของประชาชน ร้อยละ 

1 
เชื่อมัน่ต่อ พล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชำ นำยกรฐัมนตร ีถอืธงน ำ ใช้
ท่องเทีย่วปลอดภยั รอดพน้โควดิ แกว้กิฤตเศรษฐกจิ เพิม่เงนิใน
กระเป๋ำของประชำชน 

 
87.0 

2 ไม่เชื่อมัน่ 13.0 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างท่ีระบุ วิถีปกติใหม่ (New Normal) เช่น เดินทาง ท ามาหากินได้ ค้าขาย 
ท่องเท่ียว เข้มงวดปลอดภยั ห่างไกลโควิด ดีกว่า ลอ็กดาวน์ ปิดเมือง เศรษฐกิจตายสนิท ทุกขห์นักกว่าโควิด  

 ล าดบัท่ี ความคิดเหน็ของประชาชน ร้อยละ 

1 
เหน็ดว้ย กบั วถิปีกตใิหม่ เชน่ เดนิทำง ท ำมำหำกนิได ้คำ้ขำย ท่องเทีย่ว เขม้งวดปลอดภยั 
ห่ำงไกลโควดิ ดกีว่ำ ลอ็กดำวน์ ปิดเมอืง เศรษฐกจิตำยสนทิ ไม่มจีะกนิ ทุกขห์นักกว่ำโควดิ 

 
97.4 

2 ไม่เหน็ดว้ย  2.6 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

 
ตารางท่ี 3 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ความคิดเหน็ต่อ มาตรการ โครงการของรฐับาล แก้วิกฤตบ้านเมือง
ชนะโควิด เพ่ิมเงินในกระเป๋าของประชาชน 

 ล าดบัท่ี 
ความคิดเหน็ของประชาชน ต่อ มาตรการโครงการรฐับาล ชนะ โควิด  

เพ่ิมเงินในกระเป๋าของประชาชน 
ร้อยละ 

1 
สง่เสรมิ ท่องเทีย่วปลอดภยั ตำมวถิปีกตใิหม่ ห่ำงไกลโควดิเขม้งวด เช่น ล่องเรอืสริิ
มหรรณพแม่น ้ำเจำ้พระยำ เทีย่วเมอืงประวตัศิำสตร์ทุกภำค ท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ธรรมชำต ิ
ท่องเทีย่วชอ้ปแหล่งกำรคำ้ ท่องเทีย่วเชงิธรรมะศูนยป์ฏบิตัธิรรมห่ำงไกลโควดิ เป็นตน้  

 
97.2 

2 ตอ้งกำรใหเ้ชื่อมโยงโครงกำรคนละครึง่กบัโครงกำรเรำเทีย่วดว้ยกนั ครอบคลุมทัง้ประเทศ 92.7 
3 โครงกำรคนละครึง่ พกัช ำระหนี้สถำบนักำรเงนิ ผ่อนรถ ผ่อนบำ้น ผ่อนอื่น ๆ  83.4 
4 โครงกำรคนละครึง่ ค่ำเทอม ค่ำอุปกรณ์กำรเรยีน ดำ้นกำรศกึษำ 83.0 
5 โครงกำรคนละครึง่ ค่ำอำหำร ทีพ่กั ค่ำเดนิทำง  82.3 
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แผนภาพแสดงแนวโน้ม จดุยืนการเมืองของประชาชน ตัง้แต่ เมษายน 2563 ถึง ช่วงไม่มีตวัเลือกท่ีดีกว่า มกราคม 2564 

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


