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จานวน 2 หน้ า

สานักวิ จยั ซูเปอร์โพล นาเสนอผลสารวจภาคสนาม เรื่อง
โพล ปี ใหม่ไทย สงกรานต์ 62 กับ ความหวังของคนไทย
ดร.นพดล กรรณิ ก า ผู้อ านวยการส านั ก วิจ ัย ซู เ ปอร์โ พล (SUPER POLL) น าเสนอผลส ารวจ
ภาคสนาม เรือ่ ง โพล ปี ใหม่ไทย สงกรานต์ 62 กับความหวังของคนไทย กรณีศกึ ษาประชาชนคนวัยทางาน
ทุ ก สาขาอาชีพ ทัว่ ประเทศ จ านวนทัง้ สิ้น 1,206 ตัว อย่ า ง ด าเนิ น โครงการทัง้ การวิจ ัย เชิง ปริม าณ
(Quantitative Research) และการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ระหว่าง วันที่ 5 – 11 เมษายน
พ.ศ. 2562 ทีผ่ ่านมา
เมื่อสอบถามประชาชนถึงความหวังที่จะเห็นเกิดขึน้ เพื่อชาติบ้านเมืองในปี ใหม่ไทย สงกรานต์ปีน้ี
พบว่า อันดับแรกหรือร้อยละ 37.4 ระบุ หวังเห็นเศรษฐกิจดี มีกนิ มีใช้ไม่ขดั สน รองลงมาคือร้อยละ 32.6
ระบุ คนไทยรักความสงบ ไม่วุ่นวาย ไม่ขดั แย้งรุนแรง ร้อยละ 26.1 ระบุ มีคนดีมาปกครองบ้านเมือง ร้อยละ
22.9 ระบุ คนไทยรักกัน และร้อยละ 19.2 ระบุหวังว่าจะมีความปลอดภัย
ที่น่ า พิจ ารณาคือ เมื่อ ถามประชาชนถึง ความหวัง ที่จ ะเห็น เกิด ขึ้น กับ ครอบครัว ในปี ใ หม่ไ ทย
สงกรานต์ปีน้ี พบว่า เรื่องปากท้องภายในครอบครัวไม่ได้มาอันดับแรก แต่ทม่ี าอันดับแรกในความหวังที่จะ
เห็นเกิดขึน้ ในครอบครัวอันดับแรก หรือร้อยละ 38.3 คือ มีเวลาอยู่ด้วยกันพร้อมหน้า รองลงมาคือ ร้อยละ
36.3 ระบุ มีความรักกัน ไม่ทะเลาะกัน ร้อยละ 35.5 ระบุ มีกนิ มีใช้ไม่ขดั สน ร้อยละ 31.3 ระบุ ครอบครัว
อบอุ่น และร้อยละ 30.8 ระบุ ครอบครัวปลอดภัย ตามลาดับ
ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 97.9 เห็นด้วยต่อการรณรงค์ให้คนไทยรักสามัคคีกนั เพื่อความ
สงบสุขของบ้านเมือง ในขณะทีเ่ พียงร้อยละ 2.1 ไม่เห็นด้วย
ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลสารวจครัง้ นี้ชใ้ี ห้เห็นว่า ถ้าเป็ นเรื่องของประเทศชาติประชาชนกาลังจด
จ่ออยู่ทเ่ี รื่องของเศรษฐกิจปากท้องการทีป่ ระชาชนมีกนิ มีใช้ไม่ขดั สนเป็ นอันดับแรกและความหวังอยากเห็น
คนไทยรักความสงบไม่วุ่นวาย ไม่ขดั แย้งรุนแรง ในขณะทีค่ วามหวังทีต่ ้องการเห็นเกิด ขึน้ ในครอบครัวที่มา
อันดับแรกกลับเป็ นเรื่องเวลาการอยู่ร่วมกันพร้อมหน้า และความรักกันไม่ทะเลาะกันในครอบครัว ส่วนเรื่อง
มีกนิ มีใช้ไม่ขดั สนตกไปอยูเ่ ป็ นความสาคัญอันดับสาม นอกจากนี้คนไทยส่วนใหญ่ทุกหมู่เหล่า ทุกกลุ่มไม่ว่า
กลุ่มสีใด กลุ่มการเมืองใดเกือบทุกคนเห็นด้วยกับการรณรงค์ให้ชาติบา้ นเมืองสงบสุข
“ดังนัน้ ผูม้ อี านาจอย่ามองคนไทยแบบเหมารวม (Stereotype) อย่าออกมาพูดยัวยุ
่ อย่ามีอคติแบบ
ยกเข่ ง เพราะจะท าให้บ้า นเมือ งเดิน หน้ า ต่ อ ล าบาก การแก้ ปั ญ หาจึง ควรแก้ เ ป็ น ราย ๆ ไป เพื่อ ให้
ประเทศชาติเดินต่อไปได้ด”ี ดร.นพดล กล่าว
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ตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ ระบุ ความหวังที่ จะเห็นเกิ ดขึ้นเพื่อชาติ บ้านเมืองในปี ใหม่ไทย
(สงกรานต์ปีนี้ ) ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
ความหวังที่จะเห็นเกิ ดขึ้นกับชาติ บ้านเมือง
ลาดับที่
ร้อยละ
ในปี ใหม่ไทย (สงกรานต์ปีนี้ )
1
เศรษฐกิจดี มีกนิ มีใช้ ไม่ขดั สน
37.4
2
คนไทยรักความสงบ ไม่วุ่นวาย ไม่ขดั แย้งรุนแรง
32.6
3
มีคนดีมาปกครองบ้านเมือง
26.1
4
คนไทยรักกัน
22.9
5
มีความปลอดภัย
19.2
ตารางที่ 2 แสดงค่ าร้อยละของตัวอย่ างที่ ระบุ ความหวังที่ จะเห็นเกิ ดขึ้นกับครอบครัว ในปี ใหม่ไ ทย
(สงกรานต์ปีนี้ ) ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
ความหวังที่จะเห็นเกิ ดขึ้นกับ ครอบครัว
ลาดับที่
ร้อยละ
ในปี ใหม่ไทย (สงกรานต์ปีนี้ )
1
มีเวลาอยูด่ ว้ ยกันพร้อมหน้า
38.3
2
มีความรักกัน ไม่ทะเลาะกัน
36.3
3
มีกนิ มีใช้ไม่ขดั สน
35.5
4
ครอบครัวอบอุ่น
31.3
5
ครอบครัวปลอดภัย
30.8
ตารางที่ 3 แสดงค่ าร้อยละของตัวอย่ างที่ ระบุ ความเห็นต่ อการรณรงค์ให้ คนไทยรักสามัคคี กนั เพื่ อ
ความสงบสุขของบ้านเมือง
ลาดับที่
ความเห็น
ร้อยละ
1
เห็นด้วย
97.9
2
ไม่เห็นด้วย
2.1
รวมทัง้ สิน้
100.0
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