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เรียน กองบรรณาธิการข่าว       จ านวน 2 หน้า 

          
ส านักวิจยั ซูเปอรโ์พล น าเสนอผลส ารวจภาคสนาม เร่ือง  

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

ภาคสนาม เรื่อง ความสุขของประชาชน กรณีศึกษาประชาชนคนวยัท างานทุกสาขาอาชีพทัว่ประเทศ 
จ านวนทัง้สิน้ 2,875 ตวัอยา่ง ด าเนินโครงการทัง้การวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) และการวจิยั
เชงิคุณภาพ (Qualitative Research) ระหว่าง วนัที ่25 มนีาคม – 6 เมษายน พ.ศ. 2562 ทีผ่่านมา  
 พบประเดน็ที่น่าเป็นห่วงคอื เมื่อถามถงึความสุขของประชาชนวนันี้ พบว่า ประชาชนจ านวนมาก
ทีสุ่ด หรอื รอ้ยละ 46.9 ระบุ สุข กบั ทุกข ์กลาง ๆ แค่ประคองชวีติ ในขณะที ่รอ้ยละ 27.5 ระบุสุขน้อย ถงึ 
ไมม่คีวามสุขเลย ในขณะที ่คนส่วนน้อยของสงัคมหรอืรอ้ยละ 25.6 ระบุ สุขมาก ถงึ มากทีสุ่ด 
 ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 88.8 ระบุการเมืองวันนี้ท าลายความสุขของประชาชน 
ในขณะทีร่อ้ยละ 11.2 ระบุไมท่ าลาย 
 เมื่อถามถึง ความเชื่อมัน่ต่อคุณสมบัติด้านต่าง ๆ ของผู้ที่จะมาเป็นนายกรฐัมนตรีที่จะน าพา
ประเทศชาตกิา้วต่อไปไดด้ ีพบว่า ส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ 96.8 เชื่อมัน่ว่า คนทีไ่มก่่อความขดัแยง้ในสงัคม เก่ง
แก้ปัญหาเศรษฐกจิ จติใจด ีมคีุณธรรม ทนัต่อเกมการเมอืง และปกป้องเทดิทูนสถาบนั เป็นต้น จะน าพา
ประเทศชาตกิา้วต่อไปไดด้ ีในขณะที ่มเีพยีงรอ้ยละ 3.2 ไมเ่ชื่อมัน่ 
 ที่น่าสนใจคอื ถ้าพรรค พลงัประชารฐั เป็นแกนน าจดัตัง้รฐับาล ใครเหมาะสมเป็นนายกรฐัมนตร ี
ระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา กบั นาย อนุทนิ ชาญวรีกูล ผลส ารวจพบว่า ร้อยละ 63.1 ระบุ นาย 
อนุทนิ ชาญวรีกูล ในขณะที ่รอ้ยละ 36.9 ระบุ พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา 
 แต่ ถ้า พรรค เพื่อไทย เป็นแกนน าจดัตัง้รฐับาล ใครเหมาะสมเป็นนายกรฐัมนตร ีผลส ารวจพบว่า 
สูสกีนัระหว่าง คุณหญงิ สุดารตัน์ เกยุราพนัธุ ์กบั นาย ธนาธร จงึรุ่งเรอืงกจิ คอื รอ้ยละ 39.6 ระบุ คุณหญงิ 
สุดารตัน์ เกยุราพนัธุ์ ในขณะที่ ร้อยละ 38.1 ระบุนายธนาธร จงึรุ่งเรอืงกิจ และ ร้อยละ 22.3 ระบุ นาย 
อนุทนิ  ชาญวรีกูล เหมาะสมเป็น นายกรฐัมนตร ี
 ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลส ารวจครัง้นี้ชี้ให้เห็นว่า ความสุขของประชาชนก าลงัถูกลดทอนจาก
สถานการณ์วุ่นวายทางการเมอืง เหตุเพราะความวุ่นวายและความขดัแยง้ในสงัคม ที่นักการเมอืงและทุก
ฝ่ายตอ้งเรง่สรา้งความเชื่อมัน่ของประชาชนดว้ยการหาคนทีเ่หมาะสมเป็นนายกรฐัมนตรทีีม่คีุณสมบตัไิม่ก่อ
ความขดัแย้งในสงัคม เก่งแก้ปัญหาปากท้อง รู้ว่าจะท าให้เศรษฐกิจของประเทศดขีึ้นอย่างไร เป็นคนดมีี
คุณธรรม ปกป้องเทดิทูนสถาบนัหลกัของชาต ิออกมาเป็นรูปธรรมปลูกฝังในทศันคตแิละพฤตกิรรมที่ไม่
ก้าวรา้ว ไม่ก่อความวุ่นวายในสงัคม ช่วยเหลอืเกื้อกูล มไีมตรจีติต่อกนั อนัเป็นลกัษณะเด่นทีป่ระชาชนคน
ไทยส่วนใหญ่อย่างเหน็ในตวัผูท้ีจ่ะมาเป็นนายกรฐัมนตรคีนใหม่ทีใ่นผลส ารวจครัง้นี้ไดพ้บว่า ถ้า พรรคพลงั
ประชารฐั จดัตัง้รฐับาล นายอนุทนิ ชาญวรีกูล เป็นตวัเลอืกส าคญัทีป่ระชาชนส่วนใหญ่เหน็ว่าเหมาะสม แต่
ถา้ พรรคเพื่อไทย จดัตัง้รฐับาล กส็สูกีนัระหว่าง คุณหญงิ สุดารตัน์ฯ กบั นายธนาธรฯ  
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ตารางท่ี 1 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบ ุความสขุของประชาชนวนัน้ี 
ล าดบัท่ี ความสขุของประชาชนวนัน้ี ร้อยละ 

1 สุขน้อย ถงึ ไมม่คีวามสุขเลย 27.5 
2 สุข กบั ทุกข ์กลาง ๆ แค่ประคองชวีติ 46.9 
3 สุขมาก ถงึ มากทีสุ่ด 25.6 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบ ุการเมืองวนัน้ีท าลายความสขุของประชาชน 
ล าดบัท่ี การเมืองท าลายความสขุของประชาชน ร้อยละ 

1 ท าลายความสุขของประชาชน 88.8 
2 ไมท่ าลาย 11.2 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

ตารางท่ี 3 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ความเช่ือมัน่ต่อคุณสมบติัของนายกรฐัมนตรีท่ีจะน าพา
ประเทศชาติก้าวต่อไปได้ดี 
ล าดบัท่ี ความเช่ือมัน่ต่อคณุสมบติัของ คนท่ีจะเป็นนายกรฐัมนตรี ร้อยละ 

1 
เชื่อมัน่ว่า คุณสมบตัต่ิอไปนี้ น าพาประเทศกา้วเดนิต่อได ้ไดแ้ก่ ไมก่่อความ
ขดัแยง้ในสงัคม เก่งแกปั้ญหาเศรษฐกจิ จติใจด ีมคีุณธรรม ทนัต่อเกมการเมอืง 
ปกป้องเทดิทูนสถาบนั เป็นตน้ 

96.8 

2 ไมเ่ชื่อมัน่ 3.2 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

ตารางท่ี 4 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบ ุความเหมาะสมกบัต าแหน่งนายกรฐัมนตรี ระหว่าง พล.อ.
ประยุทธ์ จนัทรโ์อชา กบั นาย อนุทิน ชาญวีรกลู หวัหน้าพรรคภมิูใจไทย ถ้าพรรคพลงัประชารฐัเป็นผู้
จดัตัง้รฐับาล 
ล าดบัท่ี ผูท่ี้เหมาะสมเป็นนายกรฐัมนตรี ถ้า พลงัประชารฐั จดัตัง้รฐับาล ร้อยละ 

1 นาย อนุทนิ  ชาญวรีกูล 63.1 
2 พล.อ.ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 36.9 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

ตารางท่ี 5 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบ ุความเหมาะสมกบัต าแหน่งนายกรฐัมนตรี  
ถ้า พรรคเพ่ือไทย จดัตัง้รฐับาล 
ล าดบัท่ี ผูท่ี้เหมาะสมเป็นนายกรฐัมนตรี ถ้า พรรคเพ่ือไทย จดัตัง้รฐับาล ร้อยละ 

1 คุณหญงิ สุดารตัน์ เกยรุาพนัธุ ์ 39.6 
2 นาย ธนาธร จงึรุง่เรอืงกจิ 38.1 
3 นาย อนุทนิ ชาญวรีกูล 22.3 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 
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