เรียน กองบรรณาธิ การข่าว

จานวน 2 หน้ า

สานักวิ จยั ซูเปอร์โพล นาเสนอผลสารวจภาคสนาม เรื่อง
ความสุขของประชาชน
ดร.นพดล กรรณิ ก า ผู้อ านวยการส านั ก วิจ ัย ซู เ ปอร์โ พล (SUPER POLL) น าเสนอผลส ารวจ
ภาคสนาม เรื่อ ง ความสุ ขของประชาชน กรณีศึกษาประชาชนคนวัยทางานทุกสาขาอาชีพ ทัวประเทศ
่
จานวนทัง้ สิน้ 2,875 ตัวอย่าง ดาเนินโครงการทัง้ การวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจยั
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ระหว่าง วันที่ 25 มีนาคม – 6 เมษายน พ.ศ. 2562 ทีผ่ ่านมา
พบประเด็นที่น่าเป็ นห่วงคือ เมื่อถามถึงความสุขของประชาชนวันนี้ พบว่า ประชาชนจานวนมาก
ทีส่ ุด หรือ ร้อยละ 46.9 ระบุ สุข กับ ทุกข์ กลาง ๆ แค่ประคองชีวติ ในขณะที่ ร้อยละ 27.5 ระบุสุขน้อย ถึง
ไม่มคี วามสุขเลย ในขณะที่ คนส่วนน้อยของสังคมหรือร้อยละ 25.6 ระบุ สุขมาก ถึง มากทีส่ ุด
ที่น่ า พิจ ารณาคือ ส่ ว นใหญ่ ห รือ ร้อ ยละ 88.8 ระบุ ก ารเมือ งวัน นี้ ท าลายความสุ ข ของประชาชน
ในขณะทีร่ อ้ ยละ 11.2 ระบุไม่ทาลาย
เมื่อ ถามถึง ความเชื่อ มันต่
่ อ คุ ณ สมบัติ ด้า นต่ า ง ๆ ของผู้ท่ีจ ะมาเป็ น นายกรัฐ มนตรีท่ีจ ะน าพา
ประเทศชาติกา้ วต่อไปได้ดี พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.8 เชื่อมันว่
่ า คนทีไ่ ม่ก่อความขัดแย้งในสังคม เก่ง
แก้ปัญหาเศรษฐกิจ จิตใจดี มีคุณธรรม ทันต่อเกมการเมือง และปกป้ องเทิดทูนสถาบัน เป็ นต้น จะนาพา
ประเทศชาติกา้ วต่อไปได้ดี ในขณะที่ มีเพียงร้อยละ 3.2 ไม่เชื่อมัน่
ที่น่าสนใจคือ ถ้าพรรค พลังประชารัฐ เป็ นแกนนาจัดตัง้ รัฐบาล ใครเหมาะสมเป็ นนายกรัฐมนตรี
ระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับ นาย อนุ ทนิ ชาญวีรกูล ผลสารวจพบว่า ร้อยละ 63.1 ระบุ นาย
อนุทนิ ชาญวีรกูล ในขณะที่ ร้อยละ 36.9 ระบุ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
แต่ ถ้า พรรค เพื่อไทย เป็ นแกนนาจัดตัง้ รัฐบาล ใครเหมาะสมเป็ นนายกรัฐมนตรี ผลสารวจพบว่า
สูสกี นั ระหว่าง คุณหญิง สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ กับ นาย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ คือ ร้อยละ 39.6 ระบุ คุณหญิง
สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ในขณะที่ ร้อยละ 38.1 ระบุนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และ ร้อยละ 22.3 ระบุ นาย
อนุทนิ ชาญวีรกูล เหมาะสมเป็ น นายกรัฐมนตรี
ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลสารวจครัง้ นี้ช้ใี ห้เห็นว่า ความสุขของประชาชนกาลังถูกลดทอนจาก
สถานการณ์วุ่นวายทางการเมือง เหตุเพราะความวุ่นวายและความขัดแย้งในสังคม ที่นักการเมืองและทุก
ฝ่ ายต้องเร่งสร้างความเชื่อมันของประชาชนด้
่
วยการหาคนทีเ่ หมาะสมเป็ นนายกรัฐมนตรีทม่ี คี ุณสมบัตไิ ม่ก่อ
ความขัดแย้งในสังคม เก่งแก้ปัญหาปากท้ อง รู้ว่าจะทาให้เศรษฐกิจของประเทศดีข้นึ อย่างไร เป็ นคนดีม ี
คุณธรรม ปกป้ องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ออกมาเป็ นรูปธรรมปลูกฝั งในทัศนคติและพฤติกรรมที่ไม่
ก้าวร้าว ไม่ก่อความวุ่นวายในสังคม ช่วยเหลือเกื้อกูล มีไมตรีจติ ต่อกัน อันเป็ นลักษณะเด่นทีป่ ระชาชนคน
ไทยส่วนใหญ่อย่างเห็นในตัวผูท้ จ่ี ะมาเป็ นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ทใ่ี นผลสารวจครัง้ นี้ได้พบว่า ถ้า พรรคพลัง
ประชารัฐ จัดตัง้ รัฐบาล นายอนุ ทนิ ชาญวีรกูล เป็ นตัวเลือกสาคัญทีป่ ระชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าเหมาะสม แต่
ถ้า พรรคเพื่อไทย จัดตัง้ รัฐบาล ก็สสู กี นั ระหว่าง คุณหญิง สุดารัตน์ฯ กับ นายธนาธรฯ
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ตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ความสุขของประชาชนวันนี้
ลาดับที่
ความสุขของประชาชนวันนี้
ร้อยละ
1
สุขน้อย ถึง ไม่มคี วามสุขเลย
27.5
2
สุข กับ ทุกข์ กลาง ๆ แค่ประคองชีวติ
46.9
3
สุขมาก ถึง มากทีส่ ุด
25.6
รวมทัง้ สิน้
100.0
ตารางที่ 2 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ การเมืองวันนี้ ทาลายความสุขของประชาชน
ลาดับที่
การเมืองทาลายความสุขของประชาชน
ร้อยละ
1
ทาลายความสุขของประชาชน
88.8
2
ไม่ทาลาย
11.2
รวมทัง้ สิน้
100.0
ตารางที่ 3 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ ระบุ ความเชื่ อมันต่
่ อคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีที่จะนาพา
ประเทศชาติ ก้าวต่อไปได้ดี
ลาดับที่
ความเชื่อมันต่
่ อคุณสมบัติของ คนที่จะเป็ นนายกรัฐมนตรี
ร้อยละ
เชื่อมันว่
่ า คุณสมบัตติ ่อไปนี้ นาพาประเทศก้าวเดินต่อได้ ได้แก่ ไม่ก่อความ
1
ขัดแย้งในสังคม เก่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ จิตใจดี มีคุณธรรม ทันต่อเกมการเมือง
96.8
ปกป้ องเทิดทูนสถาบัน เป็ นต้น
2
ไม่เชื่อมัน่
3.2
รวมทัง้ สิน้
100.0
ตารางที่ 4 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ความเหมาะสมกับตาแหน่ งนายกรัฐมนตรี ระหว่าง พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับ นาย อนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้ าพรรคภูมิใจไทย ถ้าพรรคพลังประชารัฐเป็ นผู้
จัดตัง้ รัฐบาล
ลาดับที่
ผูท้ ี่เหมาะสมเป็ นนายกรัฐมนตรี ถ้า พลังประชารัฐ จัดตัง้ รัฐบาล
ร้อยละ
1
นาย อนุ ทนิ ชาญวีรกูล
63.1
2
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
36.9
รวมทัง้ สิน้
100.0
ตารางที่ 5 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ความเหมาะสมกับตาแหน่ งนายกรัฐมนตรี
ถ้า พรรคเพื่อไทย จัดตัง้ รัฐบาล
ลาดับที่
ผูท้ ี่เหมาะสมเป็ นนายกรัฐมนตรี ถ้า พรรคเพื่อไทย จัดตัง้ รัฐบาล
ร้อยละ
1
คุณหญิง สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
39.6
2
นาย ธนาธร จึงรุง่ เรืองกิจ
38.1
3
นาย อนุ ทนิ ชาญวีรกูล
22.3
รวมทัง้ สิน้
100.0
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