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เรียน กองบรรณาธิการข่าว       จ านวน 2 หน้า 

 
ส านักวิจยั ซูเปอรโ์พล น าเสนอผลส ารวจภาคสนาม เร่ือง  

อะไรโดนใจประชาชน ช่วงโควิด-19 
 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.นพดล กรรณิกา ผูอ้ านวยการส านักวจิยัซูเปอรโ์พล (SUPER POLL) เสนอ
ผลส ารวจภาคสนาม เรื่อง อะไรโดนใจประชาชน ช่วงโควดิ-19 กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทัว่
ประเทศ โดยด าเนินเกบ็ขอ้มูลแบบผสมผสาน (Mixed Method) ทัง้การสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์ การลงพืน้ที ่
และการเกบ็ขอ้มูลในโลกโซเชยีลทัง้การวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) และการวจิยัเชงิคุณภาพ 
(Qualitative Research) จ านวน 1,358 ตวัอย่าง ด าเนินโครงการระหว่างวนัที ่20 – 24 เมษายน พ.ศ. 2563 
ทีผ่่านมา 

เมื่อถามถงึ การทุ่มเทท างานของรฐับาลแก้ปัญหาโควดิ-19 เปรยีบเทยีบกบัประเทศอื่น ๆ พบว่า 
ส่วนใหญ่หรอืร้อยละ 67.3 ระบุ รฐับาลทุ่มเทท างานค่อนขา้งมาก ถงึ มากที่สุด ในขณะที่ร้อยละ 32.7 ระบุ
ค่อนขา้งน้อย ถงึ ไม่ทุ่มเทเลย 

ทีน่่าสนใจคอื เมื่อถามถงึการท างานของ นายกรฐัมนตร ีพล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา เปรยีบเทยีบกบั 
ผูน้ าประเทศอื่น ๆ ในการรบัรูข้องประชาชน พบว่า ส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ 63.3 ระบุ นายกรฐัมนตรขีองไทย 
ท างานไดด้ ีดมีาก ดเียีย่ม ในขณะทีร่อ้ยละ 36.7 ระบุไม่ค่อยด ีดน้ีอย ไม่ดเีลย 

อย่างไรกต็าม เมื่อถามถงึ อะไรโดนใจประชาชน แกปั้ญหาไดด้ ีช่วงวกิฤตโควดิ-19 พบว่า สว่นใหญ่
หรอืรอ้ยละ 70.8 ระบุ การดแูล รกัษา ฟ้ืนฟู ผูต้ดิเชือ้ของ แพทย ์พยาบาล และ อสม. ในขณะที ่รอ้ยละ 48.7 
ระบุ การสนบัสนุนการแพทย ์ของ กระทรวงสาธารณสุข และรอ้ยละ 8.5 ระบุ การท างานช่วยเหลอืประชาชน
ของ หน่วยกูภ้ยั 

ทีน่่าพจิารณา คอื อะไรโดนใจประชาชน ช่วงวกิฤตโควดิ-19 ดา้นเศรษฐกจิ ลดภาระค่าใชจ่้าย หลงั
มาตรการ อยู่บา้น หยุดเชื้อ เพื่อชาต ิพบว่า ส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ 53.8 ระบุ การลดค่าไฟฟ้า ลดราคาน ้ามนั 
ของกระทรวงพลงังาน ในขณะทีร่อ้ยละ 44.6 ระบุ การแจกเงนิของกระทรวงการคลงั และรอ้ยละ 37.8 ระบุ 
การลดค่าไฟฟ้า น ้าประปา ของกระทรวงมหาดไทย ตามล าดบั 

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลชิ้นนี้ชี้ให้เห็นว่า หลังรัฐบาลออกมาตรการ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ       
เพือ่ชาตนิัน้ ประชาชนสว่นใหญ่รบัรูก้ารท างานของรฐับาล น าโดยนายกรฐัมนตร ีพล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา 
ทีป่ระชาชนระบุว่าท างานไดด้ ีดมีาก ดเียีย่ม กระจายกนัไปเมื่อเปรยีบเทยีบกบับรรดาผูน้ าประเทศอื่น ๆ ใน
การรบัรูข้องประชาชน และมาตรการช่วยเหลอืประชาชนของกระทรวงต่าง ๆ ทัง้ในดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 
ทีเ่หน็ไดช้ดัเจนจบัต้องไดเ้ขา้ถงึประชาชนไดอ้ย่างทัว่ถงึไดแ้ก่ การลดค่าไฟฟ้าระลอกล่าสุดทีค่รอบคลุมและ
ทัว่ถึงโดนใจประชาชนส่วนใหญ่ครอบคลุม 22 ล้านครัวเรือนของประเทศ และมาตรการแจกเงินของ
กระทรวงการคลงัทีอ่าจจะมกีระแสวพิากษ์วจิารณ์แต่ผลส ารวจพบว่าจ านวนมากไดร้บัประโยชน์ช่วยลดภาระ
ค่าใช้จ่าย ส่วนปัญหาที่เกดิขึ้นน่าจะมาจาก การสื่อสารและการบรหิารจดัการในระบบฐานขอ้มูลหรอื Big 
Data ของรฐับาล 
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ตารางท่ี 1 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ การทุ่มเทท างานของรฐับาลแก้ปัญหาโควิด-19 เปรียบเทียบ
กบัประเทศอ่ืน ๆ  

 ล าดบัท่ี การทุ่มเทท างานของรฐับาล ร้อยละ 
1 ค่อนขา้งมาก ถงึ มากทีสุ่ด 67.3 
2 ค่อนขา้งน้อย ถงึ ไม่ทุ่มเทเลย 32.7 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ การท างานของ นายกรฐัมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จนัทรโ์อชา 
เปรียบเทียบกบั ผู้น าประเทศ อ่ืน ๆ ในการรบัรู้ของประชาชน 

 ล าดบัท่ี ระดบัการประเมิน การท างานของ นายกรฐัมนตรี ร้อยละ 
1 ด ีดมีาก ดเียีย่ม 63.3 
2 ไม่ค่อยด ีดน้ีอย ไม่ดเีลย 36.7 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

 
ตารางท่ี 3 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ อะไร โดนใจประชาชน แก้ปัญหาได้ดี ช่วงวิกฤตโควิด-19     
ด้านสงัคม 

 ล าดบัท่ี อะไร โดนใจประชาชน ช่วงวิกฤตโควิด ในด้านสงัคม ร้อยละ 
1 การดแูล รกัษา ฟ้ืนฟู ผูต้ดิเชือ้ของ แพทย ์พยาบาล และ อสม. 70.8 
2 การสนับสนุนการแพทย ์ของ กระทรวงสาธารณสุข 48.7 
3 การท างานช่วยเหลอืประชาชน ของ หน่วยกูภ้ยั 8.5 

 
ตารางท่ี 4 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ อะไร โดนใจประชาชน แก้ปัญหาได้ดี ช่วงวิกฤตโควิด-19     
ด้านเศรษฐกิจ ลดภาระค่าใช้จ่าย หลงัมาตรการ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ 

 ล าดบัท่ี 
อะไร โดนใจประชาชน ช่วงวิกฤตโควิด-19 ในด้านเศรษฐกิจ ลดภาระ

ค่าใช้จ่าย หลงัมาตรการ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ  
ร้อยละ 

1 การลดค่าไฟฟ้า ลดราคาน ้ามนั ของกระทรวงพลงังาน 53.8 
2 การแจกเงนิ ของ กระทรวงการคลงั 44.6 
3 การลดค่าไฟฟ้า น ้าประปา ของ กระทรวงมหาดไทย 37.8 

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


