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เรียน กองบรรณาธิการข่าว       จ านวน 2 หน้า 

          
ส านักวิจยั ซูเปอรโ์พล น าเสนอผลส ารวจภาคสนาม เร่ือง  

ความสงบสขุของบ้านเมือง 
ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อ านวยการส านักวิจ ัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) น าเสนอผลส ารวจ

ภาคสนาม เรื่อง ความสงบสุขของบ้านเมอืง กรณีศกึษาประชาชนคนวยัท างานทุกสาขาอาชพีทัว่ประเทศ 
จ านวนทัง้สิน้ 1,059 ตวัอยา่ง ด าเนินโครงการทัง้การวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) และการวจิยั
เชงิคุณภาพ (Qualitative Research) ระหว่าง วนัที ่25 - 30 มนีาคม พ.ศ. 2562 ทีผ่่านมา พบว่า  
 ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 82.7 ระบุควรรอผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการ หลัง  9 พฤษภาคม 
ในขณะทีร่อ้ยละ 17.3 ระบุควรจดัตัง้รฐับาลทนัท ีนอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ 85.9 ระบุอยากเหน็ความ
รกั ความสามคัคขีองคนในชาตมิากกว่า ในขณะทีร่อ้ยละ 14.1 อยากเหน็ รฐับาลใหม ่มากกว่า  
 ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรอืร้อยละ 98.2 ต้องการรกัษาความสงบสุขของบ้านเมอืงมากกว่า 
ในขณะที่เพยีงรอ้ยละ 1.8 เท่านัน้ที่ต้องการรกัษาพรรคการเมอืงที่ชอบมากกว่า นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรอื
รอ้ยละ 74.5 ระบุ คุณลกัษณะของผู้บรหิารประเทศที่ต้องการ คอื เป็นคนด ีซื่อสตัยส์ุจรติ ไม่มปีระวตัดิ่าง
พรอ้ย ไม่หลอกหลวงประชาชน รองลงมาคอืรอ้ยละ 72.7 ระบุ ไม่ก่อความขดัแยง้ในสงัคม ดูแลบ้านเมอืง
สงบสุข เชื่อมประสานไดทุ้กฝ่าย รอ้ยละ 71.8 แกปั้ญหาปากทอ้งได ้รอ้ยละ 69.7 กลา้ตดัสนิใจ รอ้ยละ 53.2 
พดูจาดมีหีลกัการ และรอ้ยละ 27.8 อื่น ๆ เช่น มคีวามรบัผดิชอบ จติใจด ีช่วยเหลอืผูอ้ื่น การศกึษาด ีร ่ารวย 
เป็นตน้ 
 ทีน่่าสนใจคอื เมื่อถามว่า ถ้าคนทีต่ดัสนิใจเลอืกไปแลว้ มารูท้หีลงัว่าเป็นคนไม่ด ีจะยงัคงสนับสนุน
ต่อไปหรอืไม่ พบว่า ส่วนใหญ่หรอืร้อยละ 98.5 ระบุว่าไม่สนับสนุน ในขณะที่ร้อยละ 1.5 ระบุว่ายงัคง
สนบัสนุน ตามล าดบั 
 ผอ.ส านกัวจิยัซเูปอรโ์พล กล่าวว่า ผลการส ารวจครัง้นี้ชีใ้หเ้หน็ว่า ประชาชนรอได ้ถา้รอแลว้จะท าให้
ได้คนดปีกครองบ้านเมอืงท าให้ประเทศชาติสงบสุข แต่ในระหว่างนี้ต้องเร่งแก้ปัญหาปากท้อง ลดปัญหา
อุปสรรคในการท ามาหากนิ ลดความเดอืดรอ้นของประชาชน ท าใหธุ้รกจิก้าวเดนิต่อได้ด ีท าใหป้ระชาชนอยู่
ดกีนิด ีมมีาตรการอะไรด ีๆ ต่อการท ามาหากนิ รฐับาลและ คสช. ต้องรบีประกาศออกมา ผลที่ตามมาคอื 
โอกาสทีบ่า้นเมอืงจะวุ่นวายกล็ดน้อยลงเพราะประชาชนส่วนใหญ่ไมเ่อาดว้ยกบัความวุ่นวาย  

“ในช่วงเวลานี้จงึน่าจะเร่งท าใหค้วามเป็นจรงิของนักการเมอืงทีไ่ม่ดไีดป้รากฏใหเ้หน็หลกัฐานทัว่กนั
ว่า พวกเขาเหล่านัน้ไม่ดจีรงิ หลอกลวงประชาชน ไม่ซื่อสตัยต์ัง้แต่ก่อนเขา้ไปบรหิารประเทศ จะท าให้ฐาน
สนับสนุนพวกเขาลดลงไปได้มาก ดงันัน้ การประกาศรบัรองผลการเลอืกตัง้อย่างเป็นทางการที่จะยดืยาว
ออกไปเพื่อท าใหไ้ดค้วามถูกต้องและไดค้นดเีขา้ปกครองบา้นเมอืงจงึเป็นเรื่องที่ประชาชนรอได้” ดร.นพดล 
กล่าว 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบ ุช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการจดัตัง้รฐับาล 
ล าดบัท่ี ความคิดเหน็ ร้อยละ 

1 ควรรอผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการ หลงั 9 พฤษภาคม 82.7 
2 ควรจดัตัง้รฐับาลทนัท ี 17.3 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 
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ตารางท่ี 2 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ความอยากเห็น ระหว่าง รฐับาลใหม่ กบั ความรกัความ
สามคัคีของคนในชาติ 
ล าดบัท่ี ความคิดเหน็ ร้อยละ 

1 อยากเหน็ ความรกั ความสามคัคขีองคนในชาต ิมากกว่า 85.9 
2 อยากเหน็ รฐับาลใหม ่มากกว่า 14.1 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

 
ตารางท่ี 3 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบ ุความสงบสขุของบ้านเมือง กบั พรรคการเมืองท่ีชอบ 
ล าดบัท่ี ความต้องการ ร้อยละ 

1 ตอ้งการรกัษาความสงบสุขของบา้นเมอืงมากกว่า 98.2 
2 ตอ้งการรกัษาพรรคทีช่อบมากกว่า 1.8 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

 
ตารางท่ี 4 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบ ุคณุลกัษณะของผูบ้ริหารประเทศท่ีต้องการ 
ล าดบัท่ี คณุลกัษณะของผูบ้ริหารประเทศท่ีต้องการ ร้อยละ 

1 เป็นคนด ีซื่อสตัยส์ุจรติ ไม่มปีระวตัดิ่างพรอ้ย ไมห่ลอกหลวงประชาชน 74.5 
2 ไมก่่อความขดัแยง้ในสงัคม ดแูลบา้นเมอืงสงบสุข เชื่อมประสานไดทุ้กฝ่าย 72.7 
3 แกปั้ญหาปากทอ้งได ้ 71.8 
4 กลา้ตดัสนิใจ 69.7 
5 พดูจาด ีมหีลกัการ 53.2 
6 อื่น ๆ เช่น มคีวามรบัผดิชอบ จติใจด ีช่วยเหลอืผูอ้ื่น การศกึษาด ีร ่ารวย เป็นต้น 27.8 

 
ตารางท่ี 5 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ค าตอบต่อค าถามท่ีว่า ถ้าคนท่ีตดัสินใจเลือกไปแล้ว มารู้
ทีหลงัว่าเป็นคนไม่ดี จะยงัคงสนับสนุนต่อไปหรือไม่ 
ล าดบัท่ี การสนับสนุน ร้อยละ 

1 ไมส่นบัสนุนต่อ 98.5 
2 ยงัคงสนบัสนุนต่อไป 1.5 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

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


