
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ยาวนาน กระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศและการดำเนินชีวิตของประชาชน รัฐบาลจึงมี
มาตรการต่าง ๆ ออกมาช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนหลายมาตรการด้วยกัน เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการ
ช่วยเหลือของรัฐในช่วงโควิด-19 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศที่ใช้และเคยใช้
มาตรการช่วยเหลือของรัฐในช่วงโควิด-19 จำนวนทั้งสิ้น 1,309 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 18-21 ตุลาคม 2564 สรุปผลได้ 
ดังนี้ 

 

1. ในช่วงคร่ึงปีหลัง (2564) ประชาชนได้เข้าร่วมมาตรการ/โครงการของภาครัฐใดบ้าง 
 
 
 
 
 
 

2. ประชาชนคิดว่ามาตรการ/โครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ ช่วยลดภาระเร่ืองค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ 
       ช่วยได้บ้าง 62.10%  ช่วยได้มาก 31.39%            ไม่ช่วยเลย 6.51% 
3. เปรียบเทียบก่อนกับหลังมีมาตรการ/โครงการช่วยเหลือต่าง ๆ ของภาครัฐ การใช้จ่ายของประชาชนต่อเดือนเปน็อย่างไร 
        ใช้จ่ายเท่าเดิม 43.45% ใช้จ่ายลดลง 36.70% ใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 19.85%         
4. โดยภาพรวมประชาชนพึงพอใจมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐมากน้อยเพียงใด 
        ค่อนข้างพึงพอใจ 49.81% พึงพอใจมาก 22.84% ไม่ค่อยพึงพอใจ 18.77%      เฉย ๆ 8.58% 
 

5.  “5 อันดับมาตรการ/โครงการ” ของภาครัฐที่ประชาชนพึงพอใจ 

 
  
 
 
 

    
   
6. นอกจากมาตรการต่าง ๆ ที่ดำเนินการไปแล้ว ประชาชนคิดว่ารัฐบาลควรมีมาตรการเร่งด่วนใดอีกบ้าง 

 

 

 

 

 
 
     *หมายเหตุ   ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ) 
 
 
 
 
 
 
 

อันดับ 1 มาตรการคนละคร่ึงเฟส 3 (ก.ค.-ธ.ค. 64)      78.61% 
อันดับ 2 มาตรการลดค่าไฟฟ้า น้ำประปา 34.76% 
อันดับ 3 มาตรการช่วยผู้ปกครอง 2,000 บาท    29.79% 
อันดับ 4 มาตรการเยียวยาผู้ประกันตน ม.33/ม.39/ม.40 ในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม 25.82% 
อันดับ 5 มาตรการลดค่าเทอม นักเรียน/นักศึกษา     22.46% 

อันดับ 1 มาตรการคนละคร่ึงเฟส 3 (ก.ค.-ธ.ค.64) 78.66% 
อันดับ 2 มาตรการลดค่าไฟฟ้า น้ำประปา 76.70% 
อันดับ 3 มาตรการช่วยผู้ปกครอง 2,000 บาท 74.85% 
อันดับ 4 มาตรการลดค่าเทอมนักเรียน/นักศึกษา 73.73% 
อันดับ 5 มาตรการเยียวยาผู้ประกันตน ม.33/ม.39/ม.40 ในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม 71.74% 

อันดับ 1 ควบคุมราคาสินค้าและค่าครองชพี      75.25% 
อันดับ 2 ลดค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าน้ำมัน      70.61% 
อันดับ 3 หาแนวทางแก้ปัญหาหนี้สิน      58.16% 
อันดับ 4 จ่ายเงินเยียวยาทุกครัวเรือนอย่างเท่าเทียม 54.52% 
อันดับ 5 พักชำระหนี้      51.20% 

มาตรการช่วยเหลือของรัฐในช่วงโควิด-19 
 

 โพล : มาตรการช่วยเหลือของรัฐในช่วงโควิด-19 
                (จำนวน 2 แผ่น) 
*ส่งข่าววนัอาทิตย์ท่ี 24 ตุลาคม 2564 

ฝ่ายข่าวหน้า 1/การเมือง/สังคม 
ประธานสวนดุสิตโพล ดร.ณัฐพล แย้มฉิม 

โทร. 02-2445210/ โทรสาร 02-2445600 
http://www.suandusitpoll.dusit.ac.th 
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สรุปผลการสำรวจ : มาตรการช่วยเหลือของรัฐในช่วงโควิด-19   

 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี มาตรการช่วยเหลือของรัฐในช่วง
โควิด-19 กลุ่มตัวอย่าง 1,309 คน สำรวจระหว่างวันที่ 18-21 ตุลาคม 2564 พบว่า ในช่วงครึ่งปีหลัง 2564 ประชาชนได้
เข้าร่วมมาตรการคนละครึ่งเฟส 3 มากที่สุด ร้อยละ 78.61 รองลงมาคือมาตรการลดค่าน้ำค่าไฟ ร้อยละ 34.76 มองว่า
มาตรการต่าง ๆ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้บ้าง ร้อยละ 62.10 เมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังมีมาตรการก็ยังใช้จ่ายรายเดือน
เท่าเดิม ร้อยละ 43.45 โดยภาพรวมประชาชนค่อนข้างพึงพอใจมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ ร้อยละ 49.81 โดยพึงพอใจ
มาตรการคนละครึ่งเฟส 3 มากที่สุด ร้อยละ 78.66 และนอกจากมาตรการต่าง ๆ ที่ดำเนินการไปแล้วประชาชนคิดว่า
รัฐบาลควรมีมาตรการเร่งด่วน คือ ควบคุมราคาสินค้าและค่าครองชีพ ร้อยละ 75.25  ลดค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าน้ำมัน ร้อยละ 
70.61 

จากผลการสำรวจจะเห็นได้ว่าประชาชนเทใจให้มาตรการ “คนละครึ่ง” เพราะอย่างน้อยก็เป็นเงินที่เข้ากร ะเป๋า
โดยตรงเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรการอื่น ๆ ถึงจะไม่ได้ช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายมากนัก แต่ก็ช่วยประคับประคองให้มีระดับ    
การบริโภคเท่าเดิม เพราะสถานการณ์โควิด-19 ที่ไม่แน่นอนทำให้ประชาชนต้องวางแผนการใช้เงินอย่างรัดกุม มาตรการ
ต่าง ๆ ที่ออกมาจึงนับว่าเป็นการเยียวยาประชาชนในช่วงครึ่งปีหลังนี้ได้อยู่บ้าง 
 
                นางสาวพรพรรณ บัวทอง 

นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
โทร 086-3766533 

 
 

จากผลสำรวจ พบว่า ประชาชนได้เข้าร่วมมาตรการคนละครึ่งเฟส 3 มากที่สุด และได้รับการตอบรับจากประชาชน
มากที่สุดเช่นเดียวกัน ทั้งนี้จากข้อมูลมีจำนวนประชาชนเข้าร่วมโครงการทั้งหมดอยู่ท่ี 27.86 ล้านคน  จากสิทธิที่เข้าร่วมได้ 
28 ล้านสิทธิ คิดเป็น 99.5% ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับผลตอบรับท่ีดี เนื่องจากประชาชนสามารถนำเงินที่ได้ไปใช้เพื่อตอบ
โจทย์ความต้องการขั้นพื้นฐาน คือ ปัจจัย 4 ประกอบด้วย อาหาร ยารักษาโรค เสื้อผ้า และที่อยู่อาศัย นอกจากนี้เม่ือ
ดำเนินการวิเคราะห์การเปรียบเทียบก่อนและหลังที่มีมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ แต่ยังคงพบว่าประชาชนก็ยังใช้จ่าย
รายเดือนเท่าเดิม สาเหตุมาจากการที่ประชาชนยังคงเกิดความกังวลกับภาวะโรคระบาดโควิด-19 ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่  
ทำให้ต้องมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ เมื่อพิจารณาภาพรวมประชาชนค่อนข้างพึงพอใจมาตรการช่วยเหลือ
ของภาครัฐ และมาตรการที่อยากให้ทำอย่างเร่งด่วนคือการควบคุมราคาสินค้าและค่าครองชีพ เนื่องจากราคาสินค้าที่สูงขึ้น
จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต ประชาชนต้องใช้เงินในการซื้อสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัฐ ชวนชม  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 โพล : มาตรการช่วยเหลือของรัฐในช่วงโควิด-19 
            (แผ่น 2) 
*ส่งข่าววันอาทิตย์ท่ี 24 ตุลาคม 2564 

ฝ่ายข่าวหน้า 1/การเมือง/สังคม 
ประธานสวนดุสิตโพล ดร.ณัฐพล แย้มฉิม 

โทร. 02-2445210/ โทรสาร 02-2445600 
http://www.suandusitpoll.dusit.ac.th 
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