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เรียน กองบรรณาธิการข่าว      จ านวน  2  หน้า 
ส านักวิจยั ซูเปอรโ์พล น าเสนอผลส ารวจภาคสนาม เร่ือง     

หยดุแกนน ามอ็บ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อ านวยการส านักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) 

น าเสนอผลส ารวจภาคสนาม เรื่อง หยุดแกนน ามอ็บ กรณีศกึษาประชาชนทุกสาขาอาชพีทัว่ประเทศ โดย
ด าเนินโครงการทัง้การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) จ ำนวน 1,575 ตวัอย่ำง ด ำเนินโครงกำรระหว่ำงวนัที ่9 - 12 กนัยำยนทีผ่่ำนมำ พบว่ำ สว่นใหญ่
หรอืรอ้ยละ 85.1 เชื่อว่ำ มอ็บต่ำง ๆ มขีบวนกำรนกักำรเมอืงและต่ำงชำตหินุนอยู่เบือ้งหลงั ในขณะทีร่อ้ยละ 
14.9 เชื่อว่ำไม่ม ี

ทีน่่ำเป็นห่วงคอื ภำพลกัษณ์ของเพนกวนิ แกนน ำมอ็บ ทีเ่คยนัง่ทำน ชสีเคก้ กบั เจำ้หน้ำทีร่ฐัของ
ต่ำงชำต ิสรำ้งควำมเสือ่มเสยีต่อตวัเองและประเทศชำต ิรอ้ยละ 85.2 ในขณะทีร่อ้ยละ 14.8 ระบุไม่เสือ่มเสยี 
นอกจำกนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 63.1 ระบุ ภำพลักษณ์ของ เพนกวิน ไมค์ระยอง แกนน ำม็อบ ท ำเพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนตน ท ำงำนให้ใครบำงคนฝ่ำยกำรเมอืงเบื้องหลงั หรอื ท ำงำนให้ต่ำงชำตผิูห้นุนเบื้องหลงั 
ในขณะทีร่อ้ยละ 36.9 ระบุท ำเพือ่ผลประโยชน์ชำต ิ 

ทีน่่ำพจิำรณำคอื สว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 75.1 เชื่อว่ำมขีบวนกำรต่ำงชำตจิรงิทีจ่อ้งท ำลำยเสำหลกัของ
ประเทศไทยให้อ่อนแอ สัน่คลอน ไร้ระเบียบ จลำจล ควบคุมไม่ได้ เพื่ออ้ำงเข้ำมำจดัระเบียบใหม่ หวงั
กอบโกยผลประโยชน์จำกประเทศไทย โดยมนีักกำรเมอืงไทยและแกนน ำมอ็บร่วมมอืกบัต่ำงชำต ิในขณะที่
รอ้ยละ 24.9 ไม่เชื่อว่ำม ี

ทีน่่ำสงสำรคนไทยเกอืบทัง้ประเทศเป็นส่วนใหญ่หรอืร้อยละ 92.2 ระบุควำมเครยีดว่ำ มอ็บต่ำง ๆ 
จะซ ้ำเตมิวกิฤตเศรษฐกจิ ในขณะทีเ่พยีงรอ้ยละ 7.8 ไม่เครยีด 

นักเรียนไทยในสหรฐัอเมริกำ วยั 16 ปี นำย กฤตัชญ์ กรรณิกำ ผู้เคยเรียนวิชำรฐัศำสตร์ระดบั
มหำวทิยำลยัในเกรด 10 ณ โรงเรยีนรฐับำลของสหรฐัฯ มองว่ำ วฒันธรรมกำรเมอืงของคนไทยแตกต่ำงจำก
ประเทศอื่น ๆ หลำยประเทศ ถำ้ต่ำงชำตเิขำ้ไม่ถงึและไม่เขำ้ใจวฒันธรรมกำรเมอืงและหวัใจของคนไทยก็จะ
ลม้เหลวในยุทธศำสตรก์ำรเมอืงระหว่ำงประเทศได ้ยิง่ไปกว่ำนัน้ จำกผลโพลนี้ชี้ชดัว่ำ ถ้ำแกนน ำมอ็บและ
กลุ่มนักกำรเมอืงไทยมภีำพลกัษณ์ตกเป็นหุ่นเชิดของต่ำงชำติ ผลที่ตำมมำคอื แกนน ำม็อบกลุ่มนัน้ก็จะ
เสยีหำย และต่ำงชำตปิระเทศนัน้ ๆ กเ็สยีหำยเช่นกนั 

ในขณะที่ ผอ.ซูเปอร์โพล กล่ำวว่ำ ผลโพลนี้ชี้ใหเ้หน็ดว้ยว่ำ คนไทยส่วนใหญ่ก ำลงัเครยีดว่ำ มอ็บ
ต่ำง ๆ จะเป็นอกีเหตุปัจจยัส ำคญัทีซ่ ้ำเตมิวกิฤตเศรษฐกจิและวกิฤตต่ำง ๆ ทีเ่กดิจำกโควดิ -19 สรำ้งควำม
เดอืดรอ้นทุกขย์ำกของประชำชนสว่นใหญ่ทัง้ประเทศใหห้นกัขึน้ไปอกี กำรขยำยผลควำมขดัแยง้รุนแรงบำน
ปลำยจงึไม่ส่งผลดตี่อทุกคนในชำต ิทีค่นไทยส่วนใหญ่ก ำลงัเชื่อว่ำ ขบวนกำรต่ำงชำตแิละนักกำรเมอืงไทย
บำงคนและแกนน ำมอ็บก ำลงัท ำใหเ้สำหลกัของชำต ิเช่น กระบวนกำรยุตธิรรม สถำบนัหลกัของชำต ิกองทพั 
สัน่คลอน อ่อนแอ จนควบคุมไม่อยู่และฝ่ำยตรงข้ำมก ำลงัยัว่ยุให้เกิดเสียงปืนแตก ชีวติเด็กและเยำวชน
สูญเสยี มอืทีส่ำมกจ็ะเขำ้มำซ ้ำเตมิใหบ้ำ้นเมอืงหยุดเตบิโต จงึน่ำจะช่วยกนัหยุดแกนน ำมอ็บ โดยประชำชน
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ส่วนใหญ่ทัง้ประเทศควรรู้เท่ำทนัเป้ำหมำยของขบวนกำรต่ำงชำติที่จะท ำให้ประเทศไทยอ่อนแอและถือ
โอกำสเขำ้มำเอำประเทศไทยเป็นประเทศคำนงดัชนะสงครำมกำรคำ้ระหว่ำงประเทศในภูมภิำคนี้   
 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ มอ็บต่าง ๆ มีขบวนการนักการเมือง และ ต่างชาติหนุนอยู่เบือ้งหลงั 
ล าดบัท่ี ความเช่ือของประชาชน ร้อยละ 

1 เชื่อว่ำ ม ี 85.1 
2 เชื่อว่ำ ไม่ม ี 14.9 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างท่ีระบุ ภาพลกัษณ์ของ เพนกวิน แกนน ามอ็บ ท่ีเคยนัง่ทาน ชีสเค้ก กบั 
เจ้าหน้าท่ีรฐัต่างชาติ สร้างความเส่ือมเสียต่อตวัเองและประเทศชาติ 
ล าดบัท่ี ภาพลกัษณ์ของ เพนกวิน แกนน ามอ็บ และประเทศชาติ ร้อยละ 

1 สรำ้งควำมเสือ่มเสยีต่อตวัเองและประเทศชำต ิ 85.2 
2 ไม่เสือ่มเสยี 14.8 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

ตารางท่ี 3 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ภาพลกัษณ์ เพนกวิน ไมคร์ะยอง แกนน ามอ็บ ความน่าเช่ือถือท าเพื่อ
ประโยชน์ชาติ หรือ เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือ ผลประโยชน์ของขบวนการหนุนเบือ้งหลงั 
ล าดบัท่ี ภาพลกัษณ์ของ เพนกวิน ไมคร์ะยอง แกนน ามอ็บ ร้อยละ 

1 
ท ำเพื่อผลประโยชน์สว่นตน ท ำงำนใหใ้ครบำงคนฝ่ำยกำรเมอืง
เบือ้งหลงั หรอื ท ำงำนใหต้่ำงชำตผิูห้นุนเบือ้งหลงั 

 
63.1 

2 ท ำเพื่อผลประโยชน์ชำต ิ 36.9 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

ตารางท่ี 4 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ความเช่ือว่ามีขบวนการต่างชาติจ้องท าลายเสาหลกัของประเทศไทย
ให้อ่อนแอ สัน่คลอน ไร้ระเบียบ จลาจล ควบคมุไม่ได้ เพื่ออ้างเข้ามาจดัระเบียบใหม่ หวงักอบโกยผลประโยชน์จาก
ประเทศไทย โดยมีนักการเมืองไทยและแกนน ามอ็บร่วมมือกบัต่างชาติ 
ล าดบัท่ี ความเช่ือของประชาชน ร้อยละ 

1 เชื่อว่ำมขีบวนกำรต่ำงชำตจิรงิ 75.1 
2 ไม่เชื่อว่ำม ี 24.9 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

ตารางท่ี 5 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ความเครียดว่า มอ็บต่าง ๆ จะซ า้เติมวิกฤตเศรษฐกิจ 
ล าดบัท่ี ความเครียด ร้อยละ 

1 เครยีด 92.2 
2 ไม่เครยีด 7.8 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

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


