เรียน กองบรรณาธิ การข่าว

จานวน 2 หน้ า

สานักวิ จยั ซูเปอร์โพล นาเสนอผลสารวจภาคสนาม เรื่อง การเมืองแบบเดิ ม กับ ความสงบสุข
ดร.นพดล กรรณิ ก า ผู้อ านวยการส านั ก วิจ ัย ซู เ ปอร์โ พล (SUPER POLL) น าเสนอผลส ารวจ
ภาคสนาม เรื่อ ง การเมือ งแบบเดิม กับ ความสงบสุ ข กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพ ทัวประเทศ
่
จานวนทัง้ สิ้น 3,661 ตัวอย่าง ดาเนินโครงการครอบคลุมทัง้ การวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research)
และการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ช่วงวันที่ 26 มีนาคม – 15 เมษายน พ.ศ. 2562 ทีผ่ ่านมา
เมื่อสอบถามถึงคณะกรรมการการเลือกตัง้ จัดการเลือกตัง้ ที่ผ่านมา คิดว่าสอบได้หรือสอบตก ผลสารวจ
พบว่า ประชาชนทีถ่ ูกศึกษาส่วนใหญ่หรือร้อยละ 80.1 ระบุว่า สอบตก ในขณะทีร่ อ้ ยละ 19.9 ระบุว่า สอบได้
ที่น่าพิจารณาคือ ส่ วนใหญ่ห รือ ร้อยละ 74.0 ระบุการเมืองแบบเดิม นายกรัฐมนตรีค นเดิม หรือ
นายกรัฐมนตรีคนนอก จะนาปั ญหาขัดแย้งให้กบั คนในสังคมค่อนข้างมาก ถึง มากทีส่ ุด ในขณะทีร่ อ้ ยละ 26
ระบุ ว่ า ค่ อ นข้า งน้ อ ย ถึง น้ อ ยที่สุ ด นอกจากนี้ ส่ ว นใหญ่ ห รือ ร้อ ยละ 76.5 ระบุ การเมือ งแบบเดิม
นายกรัฐมนตรีคนเดิม หรือ นายกรัฐมนตรีคนนอก จะได้รบั การยอมรับจากการเมืองฝ่ ายต่าง ๆ ค่อนข้าง
น้อย ถึง ไม่ยอมรับเลย ในขณะทีร่ อ้ ยละ 23.5 ระบุได้รบั ความยอมรับค่อนข้างมาก ถึง มากทีส่ ุด
อย่างไรก็ตาม ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.9 อยากเห็นบ้านเมืองสงบสุข และส่วนใหญ่หรือ
ร้อยละ 75.9 เห็นด้วยต่อการนาความขัดแย้งต่าง ๆ ไปคุยกันในแกนนาฝ่ ายการเมือง มากกว่า นาความ
ขัดแย้งมาสู่กลุ่มประชาชน และทีน่ ่าสนใจคือ เมือ่ ถามถึง ความเชื่อมันต่
่ อ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ในการ
ดูแลความสงบ ความมันคงของประเทศที
่
่ผ่ านมา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 83.5 ค่อนข้างเชื่อมัน่ ถึง
เชื่อมันมากที
่
ส่ ุด ในขณะทีร่ อ้ ยละ 16.5 ไม่ค่อยเชื่อมันถึ
่ งไม่เชื่อมันเลย
่
ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลสารวจครัง้ นี้ชใ้ี ห้เห็นว่า ประชาชนเกือบทุกคนอยากเห็นบ้านเมืองสงบ
สุขไม่อยากเห็นความขัดแย้งรุนแรงบานปลายเกิดขึน้ แนวทางการป้ องกันเหตุไม่พงึ ประสงค์มอี ย่างน้อย 3
ประการ คือ
1) ช่วยกันนาความขัดแย้งเชิงอานาจการเมือง เช่น การจัดตัง้ รัฐบาล การเสนอผูเ้ ป็ นนายกรัฐมนตรี
และอื่นๆ หาทางออกภายในกลุ่มแกนนาการเมืองเสมือนเป็ น สภาแบบไม่เป็ นทางการ มากกว่าปล่อยความ
ขัดแย้งมาใส่ในกลุ่มประชาชน เพราะจะควบคุมทิศทางได้ยาก
2) ทุกฝ่ ายน่ าจะหยุดการเติมเชื้อเพลิงเข้ากองไฟแห่งความขัดแย้ง หยุดข่าวลือ (Stop Rumours)
แต่หนั มารณรงค์ขบั เคลื่อนประเทศเชิงสร้างสรรค์ ด้วยการใช้ถอ้ ยคาทัศนคติทด่ี ีต่อกันและหน้าทีพ่ ลเมืองทีด่ ี
ผ่านการพูดคุยบอกต่อและการพูดคุยในโลกโซเชียล
3) หยุดการกระทาทีฝ่ ่ าฝืนคุณธรรมจริยธรรมทางการเมืองและหยุดฝ่ าฝืนเจตจานงค์ของสาธารณชน
ถ้าเป้ าหมายหนึ่ง (Goal) อยู่ท่คี วามสงบมันคงของประเทศ
่
วิธกี ารต่าง ๆ (Means) ต้องไม่นาไปสู่ความ
ขัดแย้งในหมู่ประชาชนเหมือนที่ฝ่ายต่าง ๆ กาลังพยายามทากันอยู่ตอนนี้ ถ้าหากฝืนทาต่อไป อาจจะต้อง
เหนื่อยกันอีกหลายเท่าตัวและบ้านเมืองก็จะถอยหลังเพราะต้องใช้งบประมาณแผ่นดินจานวนมหาศาลในการ
บูรณะฟื้ นฟูและเยียวยาประชาชน

1

ตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ คณะกรรมการการเลือกตัง้ สอบได้ หรือ สอบตก
ลาดับที่
ความคิ ดเห็น
ร้อยละ
1
สอบได้
19.9
2
สอบตก
80.1
รวมทัง้ สิน้
100.0
ตารางที่ 2 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ ระบุ การเมืองแบบเดิ ม นายกรัฐมนตรีคนเดิ ม นายกรัฐมนตรีคนนอก กับ
ความขัดแย้งของประชาชนในสังคม
ลาดับที่
ความคิ ดเห็น
ร้อยละ
1
จะขัดแย้งกันค่อนข้างมาก ถึง มากทีส่ ดุ
74.0
2
ค่อนข้างน้อย ถึง น้อยทีส่ ดุ
26.0
รวมทัง้ สิน้
100.0
ตารางที่ 3 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ ระบุ การเมืองแบบเดิ ม นายกรัฐมนตรีคนเดิ ม หรือ นายกรัฐมนตรีคนนอก
กับ การยอมรับของพรรคการเมืองฝ่ ายต่าง ๆ
ลาดับที่
ความคิ ดเห็น
ร้อยละ
1
ยอมรับค่อนข้างมาก ถึง มากทีส่ ดุ
23.5
2
ยอมรับ ค่อนข้างน้อย ถึง ไม่ยอมรับเลย
76.5
รวมทัง้ สิน้
100.0
ตารางที่ 4 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ความอยากเห็นบ้านเมืองสงบสุข
ลาดับที่
ความคิ ดเห็น
ร้อยละ
1
อยากเห็นบ้านเมืองสงบสุข
96.9
2
เฉย ๆ
3.1
รวมทัง้ สิน้
100.0
ตารางที่ 5 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ความเห็นต่อการนาความขัดแย้งต่างๆ ไปคุยกันในแกนนาฝ่ ายการเมือง
มากกว่า นาความขัดแย้งมาสู่กลุ่มประชาชน
ลาดับที่
ความคิ ดเห็น
ร้อยละ
1
เห็นด้วย
75.9
2
ไม่เห็นด้วย
24.1
รวมทัง้ สิน้
100.0
ตารางที่ 6 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ความเชื่อมัน่ ต่อ พล.ต.อ.จักรทิ พย์ ชัยจิ นดา ดูแลความสงบ ความมันคง
่
ของประเทศ
ลาดับที่
ความเชื่อมัน่
ร้อยละ
1
ค่อนข้างเชื่อมัน่ ถึง เชื่อมันมากที
่
ส่ ดุ
83.5
2
ไม่ค่อยเชื่อมัน่ ถึง ไม่เชื่อมันเลย
่
16.5
รวมทัง้ สิน้
100.0
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