เรียน กองบรรณาธิ การข่าว

จานวน 2 หน้ า

สานักวิ จยั ซูเปอร์โพล นาเสนอผลสารวจภาคสนาม เรื่อง
ความสงบสุขของบ้านเมือง
ดร.นพดล กรรณิ ก า ผู้อ านวยการส านั ก วิจ ัย ซู เ ปอร์โ พล (SUPER POLL) น าเสนอผลส ารวจ
ภาคสนาม เรื่อง ความสงบสุขของบ้านเมือง กรณีศกึ ษาประชาชนคนวัยทางานทุกสาขาอาชีพทัวประเทศ
่
จานวนทัง้ สิน้ 1,059 ตัวอย่าง ดาเนินโครงการทัง้ การวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจยั
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ระหว่าง วันที่ 25 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2562 ทีผ่ ่านมา พบว่า
ส่ ว นใหญ่ ห รือ ร้อ ยละ 82.7 ระบุ ค วรรอผลการนับ คะแนนอย่า งเป็ น ทางการ หลัง 9 พฤษภาคม
ในขณะทีร่ อ้ ยละ 17.3 ระบุควรจัดตัง้ รัฐบาลทันที นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 85.9 ระบุอยากเห็นความ
รัก ความสามัคคีของคนในชาติมากกว่า ในขณะทีร่ อ้ ยละ 14.1 อยากเห็น รัฐบาลใหม่ มากกว่า
ที่น่าพิจารณาคือ ส่ ว นใหญ่ ห รือ ร้อ ยละ 98.2 ต้อ งการรักษาความสงบสุ ขของบ้านเมืองมากกว่า
ในขณะที่เพียงร้อยละ 1.8 เท่านัน้ ที่ต้องการรักษาพรรคการเมืองที่ชอบมากกว่า นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือ
ร้อยละ 74.5 ระบุ คุณลักษณะของผู้บริหารประเทศที่ต้องการ คือ เป็ นคนดี ซื่อสัตย์สุจริต ไม่มปี ระวัตดิ ่าง
พร้อย ไม่หลอกหลวงประชาชน รองลงมาคือร้อยละ 72.7 ระบุ ไม่ก่อความขัดแย้งในสังคม ดูแลบ้า นเมือง
สงบสุข เชื่อมประสานได้ทุกฝ่ าย ร้อยละ 71.8 แก้ปัญหาปากท้องได้ ร้อยละ 69.7 กล้าตัดสินใจ ร้อยละ 53.2
พูดจาดีมหี ลักการ และร้อยละ 27.8 อื่น ๆ เช่น มีความรับผิดชอบ จิตใจดี ช่วยเหลือผูอ้ ่นื การศึกษาดี ร่ารวย
เป็ นต้น
ทีน่ ่ าสนใจคือ เมื่อถามว่า ถ้าคนทีต่ ดั สินใจเลือกไปแล้ว มารูท้ หี ลังว่าเป็ นคนไม่ดี จะยังคงสนับสนุ น
ต่ อ ไปหรือ ไม่ พบว่า ส่ ว นใหญ่ ห รือ ร้อ ยละ 98.5 ระบุว่าไม่ส นับ สนุ น ในขณะที่ร้อ ยละ 1.5 ระบุว่า ยัง คง
สนับสนุน ตามลาดับ
ผอ.สานักวิจยั ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลการสารวจครัง้ นี้ชใ้ี ห้เห็นว่า ประชาชนรอได้ ถ้ารอแล้วจะทาให้
ได้คนดีปกครองบ้านเมืองทาให้ประเทศชาติสงบสุข แต่ในระหว่างนี้ต้องเร่งแก้ปัญหาปากท้อง ลดปั ญหา
อุปสรรคในการทามาหากิน ลดความเดือดร้อนของประชาชน ทาให้ธุรกิจก้าวเดินต่อได้ด ี ทาให้ประชาชนอยู่
ดีกนิ ดี มีมาตรการอะไรดี ๆ ต่อการทามาหากิน รัฐบาลและ คสช. ต้องรีบประกาศออกมา ผลที่ตามมาคือ
โอกาสทีบ่ า้ นเมืองจะวุ่นวายก็ลดน้อยลงเพราะประชาชนส่วนใหญ่ไม่เอาด้วยกับความวุ่นวาย
“ในช่วงเวลานี้จงึ น่ าจะเร่งทาให้ความเป็ นจริงของนักการเมืองทีไ่ ม่ดไี ด้ปรากฏให้เห็นหลักฐานทัวกั
่ น
ว่า พวกเขาเหล่านัน้ ไม่ดจี ริง หลอกลวงประชาชน ไม่ซ่อื สัตย์ตงั ้ แต่ก่อนเข้าไปบริหารประเทศ จะทาให้ฐาน
สนับสนุ นพวกเขาลดลงไปได้มาก ดังนัน้ การประกาศรับรองผลการเลือกตัง้ อย่างเป็ นทางการที่จะยืดยาว
ออกไปเพื่อทาให้ได้ความถูกต้องและได้คนดีเข้าปกครองบ้านเมืองจึงเป็ นเรื่องที่ ประชาชนรอได้” ดร.นพดล
กล่าว
ตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจัดตัง้ รัฐบาล
ลาดับที่
ความคิ ดเห็น
ร้อยละ
1
ควรรอผลการนับคะแนนอย่างเป็ นทางการ หลัง 9 พฤษภาคม
82.7
2
ควรจัดตัง้ รัฐบาลทันที
17.3
รวมทัง้ สิน้
100.0
1

ตารางที่ 2 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ ระบุ ความอยากเห็น ระหว่าง รัฐบาลใหม่ กับ ความรักความ
สามัคคีของคนในชาติ
ลาดับที่
ความคิ ดเห็น
ร้อยละ
1
อยากเห็น ความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ มากกว่า
85.9
2
อยากเห็น รัฐบาลใหม่ มากกว่า
14.1
รวมทัง้ สิน้
100.0
ตารางที่ 3 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ความสงบสุขของบ้านเมือง กับ พรรคการเมืองที่ชอบ
ลาดับที่
ความต้องการ
ร้อยละ
1
ต้องการรักษาความสงบสุขของบ้านเมืองมากกว่า
98.2
2
ต้องการรักษาพรรคทีช่ อบมากกว่า
1.8
รวมทัง้ สิน้
100.0
ตารางที่ 4 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ คุณลักษณะของผูบ้ ริ หารประเทศที่ต้องการ
ลาดับที่
คุณลักษณะของผูบ้ ริ หารประเทศที่ต้องการ
1
เป็ นคนดี ซื่อสัตย์สุจริต ไม่มปี ระวัตดิ ่างพร้อย ไม่หลอกหลวงประชาชน
2
ไม่ก่อความขัดแย้งในสังคม ดูแลบ้านเมืองสงบสุข เชื่อมประสานได้ทุกฝ่ าย
3
แก้ปัญหาปากท้องได้
4
กล้าตัดสินใจ
5
พูดจาดี มีหลักการ
6
อื่น ๆ เช่น มีความรับผิดชอบ จิตใจดี ช่วยเหลือผูอ้ ่นื การศึกษาดี ร่ารวย เป็ นต้น

ร้อยละ
74.5
72.7
71.8
69.7
53.2
27.8

ตารางที่ 5 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ คาตอบต่ อคาถามที่ ว่า ถ้าคนที่ ตดั สิ นใจเลือกไปแล้ว มารู้
ทีหลังว่าเป็ นคนไม่ดี จะยังคงสนับสนุนต่อไปหรือไม่
ลาดับที่
การสนับสนุน
ร้อยละ
1
ไม่สนับสนุนต่อ
98.5
2
ยังคงสนับสนุนต่อไป
1.5
รวมทัง้ สิน้
100.0
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