เรียน กองบรรณาธิ การข่าว
จานวน 3 หน้ า
สานักวิ จยั ซูเปอร์โพล นาเสนอผลสารวจภาคสนาม เรื่อง

รัฐมนตรีต้นปี ได้ใจประชาชน
ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิ ก า ผู้อ านวยการส านัก วิจ ัย ซู เ ปอร์โ พล ( SUPER POLL)
สถาบันวิจยั ความสุ ขชุมชนและความเป็ นผู้นา นาเสนอผลสารวจภาคสนาม เรื่อ ง รัฐมนตรีต้นปี ได้ใ จ
ประชาชน กรณีศึกษาประชาชนทุก สาขาอาชีพทัวประเทศ
่
โดยดาเนินโครงการทัง้ การวิจยั เชิงปริม าณ
(Quantitative Research) และการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,610 ตัวอย่ำง ดำเนิน
โครงกำรระหว่ำงวันที่ 11 - 16 มกรำคม 2564 ทีผ่ ่ำนมำ
เมื่อถำมถึง ควำมเชื่อมันต่
่ อ มำตรกำรประคองเศรษฐกิจ คุมโควิดใหม่ ภำยใต้กำรนำของ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี พบว่ำ ร้อยละ 49.2 เชื่อมัน่ ร้อยละ 26.8 ระบุปำนกลำง และร้อยละ
24.0 ไม่เชื่อมัน่
ที่น่ำสนใจคือ เมื่อถำมถึง คณะบุคคลในคณะรัฐมนตรีต้นปี 2564 ที่ได้ใจประชำชนเรื่อง แก้ปัญ หำ
เศรษฐกิจและปำกท้องของประชำชน พบว่ำ อันดับแรกหรือร้อยละ 35.8 ได้แก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ
นำยกรัฐมนตรี โครงกำร คนละครึ่ง และมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ ภำพรวม รองลงมำคือ ร้อยละ 21.0 ได้แก่
นำยจุรนิ ทร์ ลักษณวิศษิ ฏ์ รองนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ โครงกำร พำณิชย์ ลดรำคำ
อำหำร ของกิน เครื่องดื่ม ของใช้ชวี ติ ประจำวัน ร้อยละ 20.9 ได้แก่ นำยสุพฒ
ั นพงษ์ พันธ์มเี ชำว์ รองนำยกรัฐมนตรี
และรัฐ มนตรีว่ ำ กำรกระทรวงพลัง งำน มำตรกำรค่ ำ ไฟฟ้ ำ ร้อ ยละ 20.5 ได้แ ก่ นำยอำคม เติม พิท ยำไพสิฐ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง มำตรกำรเงินเยียวยำ มำตรกำรสินเชื่อ ค้ำประกันสินเชื่อ และร้อยละ 18.1 ได้แก่
นำยสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง ตำมลำดับ

ที่น่ำพิจำรณำ คือ บุค คลในคณะรัฐ มนตรีต้น ปี ได้ใ จประชำชนเรื่อ ง ช่ว ยเหลือ เรื่อ งรำยได้ ลด
ผลกระทบโควิด-19 พบว่ำ อันดับแรกหรือร้อยละ 33.2 ได้แก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี
รองลงมำ อันดับสองหรือ ร้อยละ 20.3 ได้แก่ นำยเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง กำรประกันรำยได้ ช่วยรำคำผลผลิต และเงินเยียวยำเกษตรกร อันดับสำม หรือร้อยละ 20.2 ได้แก่ นำยจุรนิ ทร์
ลักษณวิศษิ ฎ์ รองนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ ลดรำคำสินค้ำ ของกิน ของใช้ ผลกระทบโค
วิด-19 อันดับสี่ หรือ ร้อยละ 19.6 ได้แก่ นำย สุพฒ
ั นพงษ์ พันธ์มีเชำว์ รองนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ ำ กำร
กระทรวงพลังงำน และร้อยละ 19.4 ได้แก่ นำยอำคม เติมพิทยำไพสิฐ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง ตำมลำดับ

นอกจำกนี้ เมื่อ ถำมถึง บุ ค คลในคณะรัฐ มนตรีต้ น ปี ได้ใ จประชำชนเรื่อ ง กำรท ำงำนควบคุ ม
สถำนกำรณ์ แ พร่ ระบำดโควิด -19 พบว่ำ อันดับแรกหรือ ร้อ ยละ 32.5 ได้แก่ พล.อ.ประยุทธ์ จัน ทร์โ อชำ
นำยกรัฐมนตรี เร่งรัดจัดกำร เจ้ำหน้ำที่รฐั ขบวนกำรต้นตอแพร่ระบำดโควิด ทัง้ บ่อนพนัน และขบวนกำรฟอกตัว
แรงงำน เป็ นต้น รองลงมำคือ ร้อยละ 30.7 ได้แก่ นำยอนุ ทนิ ชำญวีรกูล รองนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงสำธำรณสุข ลงพื้นที่วกิ ฤตเช่น สมุทรสำคร แม่สอด ควบคุมกำรแพร่ระบำด เร่งรัดวัคซีน และสนับสนุ น
บุ ค ลำกรทำงกำรแพทย์ เป็ น ต้ น และร้อ ยละ 29.7 ได้แ ก่ นำยสำธิต ปิ ตุ เ ตชะ รัฐ มนตรีช่ ว ยว่ ำ กำรกระทรวง
สำธำรณสุข ลงพืน้ ที่ ตรวจเยีย่ ม โรงพยำบำลสนำม พืน้ ทีต่ ่ำง ๆ และร้อยละ 21.9 ได้แก่ พล.อ.อนุ พงษ์ เผ่ำจินดำ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย เร่งรัดผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดทัวประเทศควบคุ
่
มกำรแพร่ระบำดโควิด-19 อย่ำง
1

เคร่งครัด และร้อยละ 18.0 ได้แก่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ควบคุม จัดกำรเจ้ำหน้ำที่รฐั ต้นตอ
แพร่ระบำดโควิด-19
ผอ.ซูเปอร์โพล กล่ำวว่ำ รัฐมนตรีต้นปี ได้ใจประชำชนเป็ นรัฐมนตรีทท่ี ำงำนใกล้ตวั ประชำชนมีผลตรงต่อ
ชีวิตควำมเป็ นอยู่และเงินในกระเป๋ ำของประชำชน จำกผลโพลนี้ เสนอให้นำยกรัฐมนตรีใช้โมเดล “พลังห้ำเสือ”
ได้แก่ คลัง พำณิชย์ เกษตร อุตสำหกรรมและพลังงำน ประชุมที่โต๊ะรูปไข่ทำเนีย บรัฐบำล มุ่งเป้ ำหมำยไปที่ ลด
ควำมทุกข์ยำกเดือดร้อนของประชำชนในทุกมิติ ให้เข้ำเป้ ำทัง้ แผง ไม่ใช่ต่ำงคนต่ำงคิดต่ำงทำโชว์ผลงำนไปคนละ
ทำงกลำยเป็ นกำรฟำดหวำยไปทีละเส้นไร้พลังจึงต้องมัดเส้นหวำยเข้ำด้วยกัน โดยนำหัวกะทิของแต่ละกระทรวงทัง้
ห้ำ เสือเหล่ำ นี้ ทำเวิร์คช็อป (Workshop) ที่ทำเนี ย บรัฐบำลใช้ข้อมูลที่ดีนำทำงใช้ควำมทุ กข์ยำกเดือดร้อนของ
ประชำชนเป็ นตัวตัง้ และใช้มำตรกำรทีไ่ ด้จำก “พลังห้ำเสือ” ไปลดทอนควำมทุกข์ยำกลำบำกเดือดร้อนของประชำชน
ทัง้ ประเทศ ผลทีต่ ำมมำคือ รัฐมนตรีตน้ ปี ได้ใจประชำชนเพิม่ ขึน้ อย่ำงแน่นอน
ตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ ระบุ ความเชื่อมันต่
่ อ มาตรการประคองเศรษฐกิ จ คุมโควิ ดใหม่ ภายใต้
การนาของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ลาดับที่
ความเชื่อมันของประชาชน
่
ร้อยละ
49.2
1
เชื่อมัน่
26.8
2
ปำนกลำง
24.0
3
ไม่เชื่อมัน่
100.0
รวมทัง้ สิน้
ตารางที่ 2 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ บุคคลในคณะรัฐมนตรีต้นปี ได้ใจประชาชนเรื่อง
แก้ปัญหาเศรษฐกิ จและปากท้องของประชาชน
ลาดับที่
บุคคลในคณะรัฐมนตรี
ร้อยละ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี โครงกำร คนละครึง่ และ
1
มำตรกำรกระตุน้ เศรษฐกิจภำพรวม
35.8
นำยจุรนิ ทร์ ลักษณวิศษิ ฏ์ รองนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวำ่ กำรกระทรวง
2
พำณิชย์ โครงกำร พำณิชย์ ลดรำคำ อำหำร ของกิน เครื่องดื่ม ของใช้
21.0
ชีวติ ประจำวัน
นำยสุพฒ
ั นพงษ์ พันธ์มเี ชำว์ รองนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำร
3
กระทรวงพลังงำน มำตรกำรลดค่ำไฟฟ้ ำ และอื่น ๆ
20.9
นำยอำคม เติมพิทยำไพสิฐ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง มำตรกำรเงิน
4
เยียวยำ มำตรกำรสินเชื่อ ค้ำประกันสินเชื่อ และอื่น ๆ
20.5
18.1
5
นำยสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง

2

ตารางที่ 3 แสดงค่ าร้อยละของตัวอย่างที่ ระบุ บุคคลในคณะรัฐมนตรีต้นปี ได้ ใจประชาชนเรื่อง ช่ วยเหลือเรื่อง
รายได้ ลดผลกระทบโควิ ด-19
ลาดับที่
บุคคลในคณะรัฐมนตรี
ร้อยละ
33.2
1
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี โครงกำรคนละครึง่ และ อื่น ๆ
นำยเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง
2
กำรประกันรำยได้ ช่วยรำคำผลผลิต และเงินเยียวยำเกษตรกร และอื่น ๆ
20.3
นำยจุรนิ ทร์ ลักษณวิศษิ ฎ์ รองนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวำ่ กำรกระทรวง
3
พำณิชย์ ลดรำคำสินค้ำ ของกิน ของใช้ ผลกระทบโควิด-19
20.2
นำย สุพฒ
ั นพงษ์ พันธ์มเี ชำว์ รองนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำร
4
กระทรวงพลังงำน
19.6
19.4
5
นำยอำคม เติมพิทยำไพสิฐ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง
ตารางที่ 4 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ บุคคลในคณะรัฐมนตรีต้นปี ได้ใจประชาชนเรื่อง การทางานควบคุม
สถานการณ์แพร่ระบาด โควิ ด-19
ลาดับที่
บุคคลในคณะรัฐมนตรี
ร้อยละ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี เร่งรัดจัดกำร เจ้ำหน้ำทีร่ ฐั
1
ขบวนกำรต้นตอแพร่ระบำดโควิด ทัง้ บ่อนพนัน และขบวนกำรฟอกตัว
แรงงำน เป็ นต้น
32.5
นำยอนุทนิ ชำญวีรกูล รองนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวำ่ กำรกระทรวง
2
สำธำรณสุข ลงพืน้ ทีว่ กิ ฤตเช่น สมุทรสำคร แม่สอด ควบคุมกำรแพร่ระบำด
เร่งรัดวัคซีน และสนับสนุนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ เป็ นต้น
30.7
นำย สำธิต ปิ ตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข ลงพืน้ ที่
3
ตรวจเยีย่ ม โรงพยำบำลสนำม พืน้ ทีต่ ่ำง ๆ
29.7
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย เร่งรัดผูว้ ่ำ
4
รำชกำรจังหวัดทัวประเทศควบคุ
่
มกำรแพร่ระบำดโควิด-19 อย่ำงเคร่งครัด
21.9
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ควบคุมจัดกำรเจ้ำหน้ำทีร่ ฐั
5
ต้นตอแพร่ระบำดโควิด-19
18.0
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