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

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

สถาบันวิจยัความสุขชุมชนและความเป็นผู้น า น าเสนอผลส ารวจภาคสนาม เรื่อง รฐัมนตรีต้นปี ได้ใจ
ประชาชน กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทัว่ประเทศ โดยด าเนินโครงการทัง้การวิจยัเชิงปริมาณ  
(Quantitative Research) และการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) จ ำนวน 1,610 ตวัอย่ำง ด ำเนิน
โครงกำรระหว่ำงวนัที ่11 - 16 มกรำคม 2564 ทีผ่่ำนมำ  

เมื่อถำมถงึ ควำมเชื่อมัน่ต่อ มำตรกำรประคองเศรษฐกิจ คุมโควดิใหม่ ภำยใต้กำรน ำของ พล.อ.
ประยุทธ์ จนัทร์โอชำ นำยกรฐัมนตร ีพบว่ำ ร้อยละ 49.2 เชื่อมัน่ ร้อยละ 26.8 ระบุปำนกลำง และร้อยละ 
24.0 ไม่เชื่อมัน่ 

ที่น่ำสนใจคอื เมื่อถำมถงึ คณะบุคคลในคณะรฐัมนตรีต้นปี 2564 ที่ได้ใจประชำชนเรื่อง แก้ปัญหำ
เศรษฐกจิและปำกท้องของประชำชน พบว่ำ อนัดบัแรกหรอืรอ้ยละ 35.8 ไดแ้ก่  พล.อ.ประยุทธ์  จนัทร์โอชำ 
นำยกรฐัมนตรี โครงกำร คนละครึ่ง และมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจภำพรวม รองลงมำคือ ร้อยละ 21.0 ได้แก่      
นำยจุรนิทร์ ลกัษณวศิษิฏ์ รองนำยกรฐัมนตรีและรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ โครงกำร พำณิชย์ ลดรำคำ 
อำหำร ของกนิ เครื่องดื่ม ของใชช้วีติประจ ำวนั รอ้ยละ 20.9 ไดแ้ก่ นำยสุพฒันพงษ์ พนัธม์เีชำว ์รองนำยกรฐัมนตรี
และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำน มำตรกำรค่ำไฟฟ้ำ ร้อยละ 20.5 ได้แก่ นำยอำคม เติมพิทยำไพสิฐ 
รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกำรคลงั มำตรกำรเงนิเยยีวยำ มำตรกำรสนิเชื่อ ค ้ำประกนัสนิเชื่อ และรอ้ยละ 18.1 ไดแ้ก่ 
นำยสนัต ิพรอ้มพฒัน์ รฐัมนตรชี่วยว่ำกำรกระทรวงกำรคลงั ตำมล ำดบั 

ที่น่ำพิจำรณำ คือ บุคคลในคณะรฐัมนตรีต้นปี ได้ใจประชำชนเรื่อง ช่วยเหลือเรื่องรำยได้ ลด
ผลกระทบโควดิ-19 พบว่ำ อนัดบัแรกหรือร้อยละ 33.2 ได้แก่ พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชำ นำยกรฐัมนตร ี
รองลงมำ อนัดบัสองหรอื รอ้ยละ 20.3 ไดแ้ก่ นำยเฉลมิชยั ศรอ่ีอน รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง กำรประกนัรำยได ้ช่วยรำคำผลผลติ และเงนิเยยีวยำเกษตรกร อนัดบัสำม หรอืรอ้ยละ 20.2 ไดแ้ก่ นำยจุรนิทร ์
ลกัษณวศิษิฎ์ รองนำยกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ ลดรำคำสนิคำ้ ของกนิ ของใช ้ผลกระทบโค
วิด-19 อนัดบัสี่ หรือ ร้อยละ 19.6 ได้แก่ นำย สุพฒันพงษ์ พนัธ์มีเชำว์ รองนำยกรฐัมนตรีและรฐัมนตรีว่ำกำร
กระทรวงพลงังำน และรอ้ยละ 19.4 ไดแ้ก่ นำยอำคม เตมิพทิยำไพสฐิ รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกำรคลงั ตำมล ำดบั 

นอกจำกนี้  เมื่อถำมถึง บุคคลในคณะรัฐมนตรีต้นปี ได้ใจประชำชนเรื่อง กำรท ำงำนควบคุม
สถำนกำรณ์แพร่ระบำดโควิด-19 พบว่ำ อันดบัแรกหรือร้อยละ 32.5 ได้แก่ พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชำ 
นำยกรฐัมนตร ีเร่งรดัจดักำร เจ้ำหน้ำที่รฐัขบวนกำรต้นตอแพร่ระบำดโควดิ ทัง้ บ่อนพนัน และขบวนกำรฟอกตวั
แรงงำน เป็นต้น รองลงมำคอื ร้อยละ 30.7 ได้แก่ นำยอนุทนิ ชำญวรีกูล รองนำยกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวี่ำกำร
กระทรวงสำธำรณสุข ลงพื้นที่วกิฤตเช่น สมุทรสำคร แม่สอด ควบคุมกำรแพร่ระบำด เร่งรดัวคัซนี และสนับสนุน
บุคลำกรทำงกำรแพทย์ เป็นต้น และร้อยละ 29.7 ได้แก่ นำยสำธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวง
สำธำรณสุข ลงพืน้ที ่ตรวจเยีย่ม โรงพยำบำลสนำม พืน้ทีต่่ำง ๆ และรอ้ยละ 21.9 ไดแ้ก่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจนิดำ 
รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย เร่งรดัผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัทัว่ประเทศควบคุมกำรแพร่ระบำดโควดิ-19 อย่ำง
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เคร่งครดั และรอ้ยละ 18.0 ไดแ้ก่ พล.อ.ประวติร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรฐัมนตร ีควบคุมจดักำรเจำ้หน้ำที่รฐัต้นตอ
แพร่ระบำดโควดิ-19  

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่ำวว่ำ รฐัมนตรตี้นปี ไดใ้จประชำชนเป็นรฐัมนตรทีีท่ ำงำนใกล้ตวัประชำชนมผีลตรงต่อ
ชีวิตควำมเป็นอยู่และเงนิในกระเป๋ำของประชำชน จำกผลโพลนี้ เสนอให้นำยกรฐัมนตรีใช้โมเดล “พลงัห้ำเสอื” 
ได้แก่ คลงั พำณิชย์ เกษตร อุตสำหกรรมและพลงังำน ประชุมที่โต๊ะรูปไข่ท ำเนียบรฐับำล มุ่งเป้ำหมำยไปที่ ลด
ควำมทุกข์ยำกเดอืดรอ้นของประชำชนในทุกมติิให้เขำ้เป้ำทัง้แผง ไม่ใช่ต่ำงคนต่ำงคดิต่ำงท ำโชว์ผลงำนไปคนละ
ทำงกลำยเป็นกำรฟำดหวำยไปทลีะเสน้ไรพ้ลงัจงึต้องมดัเสน้หวำยเขำ้ดว้ยกนั โดยน ำหวักะทขิองแต่ละกระทรวงทัง้
ห้ำเสือเหล่ำนี้ท ำเวิร์คช็อป  (Workshop) ที่ท ำเนียบรฐับำลใช้ข้อมูลที่ดีน ำทำงใช้ควำมทุกข์ยำกเดือดร้อนของ
ประชำชนเป็นตวัตัง้และใชม้ำตรกำรทีไ่ดจ้ำก “พลงัหำ้เสอื” ไปลดทอนควำมทุกขย์ำกล ำบำกเดอืดรอ้นของประชำชน
ทัง้ประเทศ ผลทีต่ำมมำคอื รฐัมนตรตีน้ปีไดใ้จประชำชนเพิม่ขึน้อย่ำงแน่นอน  

 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ความเช่ือมัน่ต่อ มาตรการประคองเศรษฐกิจ คมุโควิดใหม่ ภายใต้
การน าของ พล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี 

 ล าดบัท่ี ความเช่ือมัน่ของประชาชน ร้อยละ 
1 เชื่อมัน่ 49.2 
2 ปำนกลำง 26.8 
3 ไม่เชื่อมัน่ 24.0 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ บุคคลในคณะรฐัมนตรีต้นปี ได้ใจประชาชนเรื่อง  
แก้ปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชน 

 ล าดบัท่ี บุคคลในคณะรฐัมนตรี ร้อยละ 

1 
พล.อ.ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ นำยกรฐัมนตร ีโครงกำร คนละครึง่ และ
มำตรกำรกระตุน้เศรษฐกจิภำพรวม 

 
35.8 

2 
นำยจุรนิทร ์ลกัษณวศิษิฏ ์รองนำยกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวีำ่กำรกระทรวง
พำณิชย ์โครงกำร พำณิชย ์ลดรำคำ อำหำร ของกนิ เครื่องดื่ม ของใช้
ชวีติประจ ำวนั 

 
21.0 

3 
นำยสุพฒันพงษ์ พนัธม์เีชำว ์รองนำยกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวี่ำกำร
กระทรวงพลงังำน มำตรกำรลดค่ำไฟฟ้ำ และอื่น ๆ 

 
20.9 

4 
นำยอำคม เตมิพทิยำไพสฐิ รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกำรคลงั มำตรกำรเงนิ
เยยีวยำ มำตรกำรสนิเชื่อ ค ้ำประกนัสนิเชื่อ และอื่น ๆ 

 
20.5 

5 นำยสนัต ิพรอ้มพฒัน์ รฐัมนตรชี่วยว่ำกำรกระทรวงกำรคลงั  18.1 
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ตารางท่ี 3 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างท่ีระบุ บุคคลในคณะรฐัมนตรีต้นปี ได้ใจประชาชนเรื่อง ช่วยเหลือเรื่อง
รายได้ ลดผลกระทบโควิด-19 

 ล าดบัท่ี บุคคลในคณะรฐัมนตรี ร้อยละ 
1 พล.อ.ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ นำยกรฐัมนตร ีโครงกำรคนละครึง่ และ อื่น ๆ 33.2 

2 
นำยเฉลมิชยั ศรอ่ีอน รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง 
กำรประกนัรำยได ้ชว่ยรำคำผลผลติ และเงนิเยยีวยำเกษตรกร และอื่น ๆ 

 
20.3 

3 
นำยจุรนิทร ์ลกัษณวศิษิฎ์ รองนำยกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวีำ่กำรกระทรวง
พำณิชย ์ลดรำคำสนิคำ้ ของกนิ ของใช ้ผลกระทบโควดิ-19 

 
20.2 

4 
นำย สุพฒันพงษ ์พนัธม์เีชำว ์รองนำยกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวี่ำกำร
กระทรวงพลงังำน 

 
19.6 

5 นำยอำคม เตมิพทิยำไพสฐิ รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกำรคลงั 19.4 
 
ตารางท่ี 4 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ บุคคลในคณะรฐัมนตรีต้นปี ได้ใจประชาชนเรื่อง การท างานควบคมุ
สถานการณ์แพร่ระบาด โควิด-19 

 ล าดบัท่ี บุคคลในคณะรฐัมนตรี ร้อยละ 

1 
พล.อ.ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ นำยกรฐัมนตร ีเร่งรดัจดักำร เจำ้หน้ำทีร่ฐั
ขบวนกำรตน้ตอแพร่ระบำดโควดิ ทัง้ บ่อนพนัน และขบวนกำรฟอกตวั
แรงงำน เป็นตน้ 

 
 

32.5 

2 
นำยอนุทนิ ชำญวรีกูล รองนำยกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวีำ่กำรกระทรวง
สำธำรณสุข ลงพืน้ทีว่กิฤตเช่น สมุทรสำคร แมส่อด ควบคุมกำรแพร่ระบำด 
เร่งรดัวคัซนี และสนับสนุนบุคลำกรทำงกำรแพทย ์เป็นตน้  

 
 

30.7 

3 
นำย สำธติ ปิตุเตชะ รฐัมนตรชี่วยว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข ลงพืน้ที ่
ตรวจเยีย่ม โรงพยำบำลสนำม พืน้ทีต่่ำง ๆ 

 
29.7 

4 
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจนิดำ รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย เร่งรดัผูว้่ำ
รำชกำรจงัหวดัทัว่ประเทศควบคุมกำรแพร่ระบำดโควดิ-19 อย่ำงเคร่งครดั 

 
21.9 

5 
พล.อ.ประวติร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรฐัมนตร ีควบคุมจดักำรเจำ้หน้ำทีร่ฐั
ตน้ตอแพร่ระบำดโควดิ-19  

 
18.0 
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