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เรียน กองบรรณาธิการข่าว       จ านวน 2 หน้า 

          
ส านักวิจยั ซูเปอรโ์พล น าเสนอผลส ารวจภาคสนาม เร่ือง การเมืองแบบเดิม กบั ความสงบสขุ 

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อ านวยการส านักวิจ ัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) น าเสนอผลส ารวจ
ภาคสนาม เรื่อง การเมอืงแบบเดิม กับ ความสงบสุข กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทัว่ประเทศ 
จ านวนทัง้สิ้น 3,661 ตวัอย่าง ด าเนินโครงการครอบคลุมทัง้การวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) 
และการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) ช่วงวนัที ่26 มนีาคม – 15 เมษายน พ.ศ. 2562 ทีผ่่านมา 
เมื่อสอบถามถึงคณะกรรมการการเลอืกตัง้จดัการเลอืกตัง้ที่ผ่านมา คดิว่าสอบได้หรอืสอบตก ผลส ารวจ
พบว่า ประชาชนทีถู่กศกึษาส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ 80.1 ระบุว่า สอบตก ในขณะทีร่อ้ยละ 19.9 ระบุว่า สอบได ้

ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรอืร้อยละ 74.0 ระบุการเมอืงแบบเดิม นายกรฐัมนตรคีนเดมิ หรอื
นายกรฐัมนตรคีนนอก จะน าปัญหาขดัแยง้ใหก้บัคนในสงัคมค่อนขา้งมาก ถงึ มากทีสุ่ด ในขณะทีร่อ้ยละ  26 
ระบุว่า ค่อนข้างน้อย ถึง น้อยที่สุด  นอกจากนี้  ส่วนใหญ่หรือร้อยละ  76.5 ระบุ การเมืองแบบเดิม 
นายกรฐัมนตรคีนเดมิ หรอื นายกรฐัมนตรคีนนอก จะได้รบัการยอมรบัจากการเมอืงฝ่ายต่าง ๆ ค่อนขา้ง
น้อย ถงึ ไมย่อมรบัเลย ในขณะทีร่อ้ยละ 23.5 ระบุไดร้บัความยอมรบัค่อนขา้งมาก ถงึ มากทีสุ่ด 

อย่างไรก็ตาม ประชาชนส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ 96.9 อยากเหน็บ้านเมอืงสงบสุข และส่วนใหญ่หรอื
รอ้ยละ 75.9 เหน็ด้วยต่อการน าความขดัแย้งต่าง ๆ ไปคุยกนัในแกนน าฝ่ายการเมอืง มากกว่า น าความ
ขดัแยง้มาสู่กลุ่มประชาชน และทีน่่าสนใจคอื เมือ่ถามถงึ ความเชื่อมัน่ต่อ พล.ต.อ.จกัรทพิย ์ชยัจนิดา ในการ
ดูแลความสงบ ความมัน่คงของประเทศที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่หรอืร้อยละ 83.5 ค่อนข้างเชื่อมัน่ ถึง 
เชื่อมัน่มากทีสุ่ด ในขณะทีร่อ้ยละ 16.5 ไมค่่อยเชื่อมัน่ถงึไมเ่ชื่อมัน่เลย 

ผอ.ซูเปอรโ์พล กล่าวว่า ผลส ารวจครัง้นี้ชีใ้หเ้หน็ว่า ประชาชนเกอืบทุกคนอยากเหน็บ้านเมอืงสงบ
สุขไม่อยากเหน็ความขดัแยง้รุนแรงบานปลายเกดิขึน้ แนวทางการป้องกนัเหตุไม่พงึประสงค์มอีย่างน้อย 3 
ประการ คอื  

1) ช่วยกนัน าความขดัแยง้เชงิอ านาจการเมอืง เช่น การจดัตัง้รฐับาล การเสนอผูเ้ป็นนายกรฐัมนตร ี
และอื่นๆ หาทางออกภายในกลุ่มแกนน าการเมอืงเสมอืนเป็น สภาแบบไม่เป็นทางการ มากกว่าปล่อยความ
ขดัแยง้มาใส่ในกลุ่มประชาชน เพราะจะควบคุมทศิทางไดย้าก  

2) ทุกฝ่ายน่าจะหยุดการเตมิเชื้อเพลงิเข้ากองไฟแห่งความขดัแยง้ หยุดข่าวลอื (Stop Rumours) 
แต่หนัมารณรงคข์บัเคลื่อนประเทศเชงิสรา้งสรรค ์ดว้ยการใชถ้อ้ยค าทศันคตทิีด่ ีต่อกนัและหน้าทีพ่ลเมอืงทีด่ี
ผ่านการพดูคุยบอกต่อและการพดูคุยในโลกโซเชยีล 

3) หยดุการกระท าทีฝ่่าฝืนคุณธรรมจรยิธรรมทางการเมอืงและหยดุฝ่าฝืนเจตจ านงคข์องสาธารณชน 
ถ้าเป้าหมายหนึ่ง (Goal) อยู่ที่ความสงบมัน่คงของประเทศ วธิกีารต่าง ๆ (Means) ต้องไม่น าไปสู่ความ
ขดัแยง้ในหมู่ประชาชนเหมอืนที่ฝ่ายต่าง ๆ ก าลงัพยายามท ากนัอยู่ตอนนี้ ถ้าหากฝืนท าต่อไป อาจจะต้อง
เหนื่อยกนัอกีหลายเท่าตวัและบา้นเมอืงกจ็ะถอยหลงัเพราะตอ้งใชง้บประมาณแผ่นดนิจ านวนมหาศาลในการ
บรูณะฟ้ืนฟูและเยยีวยาประชาชน 
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ตารางท่ี 1 แสดงค่ารอ้ยละของตวัอย่างท่ีระบุ คณะกรรมการการเลือกตัง้ สอบได้ หรอื สอบตก 

ล าดบัท่ี ความคิดเหน็ รอ้ยละ 
1 สอบได ้ 19.9 
2 สอบตก 80.1 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ การเมืองแบบเดิม นายกรฐัมนตรีคนเดิม นายกรฐัมนตรีคนนอก กบั 
ความขดัแย้งของประชาชนในสงัคม 

ล าดบัท่ี ความคิดเหน็ รอ้ยละ 
1 จะขดัแยง้กนัค่อนขา้งมาก ถงึ มากทีส่ดุ 74.0 
2 ค่อนขา้งน้อย ถงึ น้อยทีส่ดุ 26.0 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

ตารางท่ี 3 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ การเมืองแบบเดิม นายกรฐัมนตรีคนเดิม หรือ นายกรฐัมนตรีคนนอก 
กบั การยอมรบัของพรรคการเมืองฝ่ายต่าง ๆ 

ล าดบัท่ี ความคิดเหน็ รอ้ยละ 
1 ยอมรบัค่อนขา้งมาก ถงึ มากทีส่ดุ 23.5 
2 ยอมรบั ค่อนขา้งน้อย ถงึ ไม่ยอมรบัเลย 76.5 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

ตารางท่ี 4 แสดงค่ารอ้ยละของตวัอย่างท่ีระบุ ความอยากเหน็บ้านเมืองสงบสุข 
ล าดบัท่ี ความคิดเหน็ รอ้ยละ 

1 อยากเหน็บา้นเมอืงสงบสขุ 96.9 
2 เฉย ๆ 3.1 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

ตารางท่ี 5 แสดงค่ารอ้ยละของตวัอย่างท่ีระบุ ความเหน็ต่อการน าความขดัแยง้ต่างๆ ไปคยุกนัในแกนน าฝ่ายการเมอืง 
มากกว่า น าความขดัแย้งมาสู่กลุ่มประชาชน 

ล าดบัท่ี ความคิดเหน็ รอ้ยละ 
1 เหน็ดว้ย 75.9 
2 ไม่เหน็ดว้ย 24.1 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

ตารางท่ี 6 แสดงค่ารอ้ยละของตวัอย่างท่ีระบุ ความเช่ือมัน่ ต่อ พล.ต.อ.จกัรทิพย ์ชยัจินดา ดแูลความสงบ ความมัน่คง
ของประเทศ 

ล าดบัท่ี ความเช่ือมัน่ รอ้ยละ 
1 ค่อนขา้งเชื่อมัน่ ถงึ เชื่อมัน่มากทีส่ดุ 83.5 
2 ไม่ค่อยเชื่อมัน่ ถงึ ไม่เชื่อมัน่เลย 16.5 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

ส านกัวจิยั ซเูปอรโ์พล (SUPER POLL)    โทร 02.051.5928   www.superpollthailand.net 


