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คํานํา
สืบเนื่องจากความขัดแยงตาง ๆ ในสังคมที่ผานมา ทั้งปญหาความขัดแยงทางการเมือง ปญหา
ความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต กอใหเกิดความเสียหายตอประเทศชาติทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม
ความมั่นคง และความนาเชื่อถือของประเทศเปนอยางมาก ความสมานฉันทในสังคมจึงมีการพูดถึงกันมากขึ้น
หลายฝายตระหนักและเห็นความสําคัญของความสมานฉันท พยายามที่สรางความสมานฉันท และพัฒนา
ความสามัคคีของคนในชาติ เพื่อใหเกิดความสงบสุขในสังคม ในการนี้ สํานักงานสถิติแหงชาติ จึงไดดาํ เนินการ
สํ า รวจความต อ งการสร า งความสมานฉั น ท ใ นสั ง คม เพื่ อ รวบรวมความคิ ด เห็ น ของประชาชนเกี่ ย วกั บ
สถานการณความขัดแยงในปจจุบัน ผลกระทบที่ไดรับ ตลอดจนแนวคิดการสรางความสมานฉันทในสังคม
เพื่อใชเปนขอมูลในการจัดทําขอเสนอแนะสนับสนุนนโยบายสรางความสมานฉันทของคนในชาติตอไป
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บทที่ 2
ระเบียบวิธีการสํารวจ
2.1 แผนการสุมตัวอยาง
แผนการสุมตัวอยางที่ใชเปนแบบ Stratified three-stage sampling โดยมีภาคเปนสตราตัม ซึ่งมี
ทั้งสิ้น 5 สตราตัม คือ กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง (ยกเวน กทม.) ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคใต ชุมรุมอาคาร (ในเขตเทศบาล)/หมูบาน (นอกเขตเทศบาล) เปนหนวยตัวอยางขั้นที่หนึ่ง ครัวเรือน
สวนบุคคลเปนหนวยตัวอยางขั้นที่สอง และสมาชิกในครัวเรือนสวนบุคคลที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป เปนหนวย
ตัวอยางขั้นที่สาม
การเลือกหนวยตัวอยางขั้นที่หนึ่ง
ในแตละภาคทําการเลือกชุมรุมอาคาร/หมูบานตัวอยางอยางอิสระตอกัน โดยใหความนาจะเปน
ในการเลือกเปนปฏิภาคกับจํานวนครัวเรือนของชุมรุมอาคาร/หมูบานนั้นๆ ไดจํานวนตัวอยางทั้งสิ้น 576 ชุมรุม
อาคาร/หมูบาน จากทั้งสิ้น 109,966 ชุมรุมอาคาร/หมูบาน กระจายไปตามภาค และเขตการปกครอง ดังนี้
ภาค
1.กรุงเทพมหานคร
2. กลาง (ยกเวน กทม.)
3. เหนือ
4. ตะวันออกเฉียงเหนือ
5. ใต
รวมทั่วประเทศ

รวม

ในเขตเทศบาล

นอกเขตเทศบาล

104
126
114
132
100
576

104
44
24
24
24
220

82
90
108
76
356

การเลือกหนวยตัวอยางขั้นที่สอง
ในขั้นนี้เปนการเลือกครัวเรือนตัวอยางที่มีสมาชิกอายุ 18 ปขึ้นไป ดวยวิธีการสุม โดยกําหนดใหเลือก
10 ครัวเรือนตัวอยางตอชุมรุมอาคาร/หมูบาน ไดจํานวนครัวเรือนตัวอยางทั้งสิ้น จําแนกตามภาค และเขตการ
ปกครอง ดังนี้
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ภาค
1.กรุงเทพมหานคร
2. กลาง (ยกเวน กทม.)
3. เหนือ
4. ตะวันออกเฉียงเหนือ
5. ใต
รวมทั่วประเทศ

รวม

ในเขตเทศบาล

นอกเขตเทศบาล

1,040
1,260
1,140
1,320
1,000
5,760

1,040
440
240
240
240
2,200

820
900
1,080
760
3,560

การเลือกหนวยตัวอยางขั้นที่สาม
ในแตละครัวเรือนตัวอยาง ไดทําการเลือกสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป เปนตัวอยางจํานวน
1 คน เพื่อทําการสัมภาษณ ไดจํานวนหนวยตัวอยางทั้งสิ้น 5,760 คน
2.2 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ใชวิธีสงเจาหนาที่ของสํานักงานสถิติแหงชาติ ไปทําการสัมภาษณสมาชิกครัวเรือนตัวอยางที่มีอายุ
18 ปขึ้นไป ครัวเรือนละ 1 คน โดยใหกระจาย ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ปฏิบัติงานเก็บ
รวบรวมขอมูลระหวางวันที่ 9 – 11 มกราคม 2551
2.3 การนําเสนอผลการสํารวจ
เสนอผลในระดับกรุงเทพมหานคร ภาค และทั่วประเทศ ในรูปของรอยละ

บทที่ 3
สรุปผลการสํารวจ
3.1 ความรักความสามัคคีทางการเมืองของคนไทย
แผนภูมิ 1 รอยละของประชาชน จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับความรักความสามัคคีทางการเมืองของคนไทย
ทั่วประเทศ
รอยละ
50

38.9
35.9

40
30

17.5

20
10
0

7.7
ระดับความสามัคคี
มาก

ปานกลาง

นอย

ไมมี
ความสามัคคี

ประชาชนโดยรวมประมาณ รอยละ 46.6 เห็นวาคนไทยมีความรักความสามัคคีทางการเมืองในระดับ
ปานกลางถึงมาก ระดับนอย รอยละ 35.9 และเห็นวาคนไทยไมมีความรักความสามัคคีเลย รอยละ 17.5
เมื่อพิจารณาเปนรายภาค พบวา ประชาชนในภาคเหนือ มี สัดสวนของผูที่เห็นวาคนไทยมีความรักความ
สามัคคีในระดับปานกลางถึงมากสูงสุด คือ รอยละ 53.9 รองลงมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 48.3
ภาคใต และภาคกลาง มีสัดสวนใกลเคียงกัน คือ รอยละ 44.2 และรอยละ 44.1 และกรุงเทพมหานครต่ําสุด
รอยละ 38.4
เมื่อใหเปรียบเทียบกับปที่ผานมา ประชาชนเห็นวาคนไทยมีความรักความสามัคคีนอยลง รอยละ 47.2
เหมือนเดิม รอยละ 32.4 เพิ่มขึ้น รอยละ 13.7 และไมแนใจ อีกรอยละ 6.7 โดยกรุงเทพมหานครมีสัดสวน
ของผูที่เห็นวาคนไทยมีความรักความสามัคคีนอยลง สูงที่สุด คือ รอยละ 52.5 (ตาราง 1)
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ตาราง 1 รอยละของประชาชน จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับความรักความสามัคคีทางการเมืองของคนไทย
เปนรายภาค
ความคิดเห็น
เรื่องความรักความสามัคคี

ในปจจุบัน
มาก

ทั่วประเทศ

กรุงเทพ
มหานคร

100.0
7.7

100.0
2.9

ปานกลาง

38.9

นอย
ไมมีความรักความสามัคคี

46.6

ภาค
เหนือ

กลาง

38.4

100.0
5.9

43.1

100.0
8.7

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

53.9

100.0
10.4

ใต

100.0
7.2

48.3

35.5

38.2

45.2

37.9

37.0

35.9

40.7

35.7

32.4

34.0

41.7

17.5

20.9

20.2

13.7

17.7

14.1

100.0
13.7

100.0
11.0

100.0
11.3

100.0
13.4

100.0
17.3

100.0
12.3

เหมือนเดิม

32.4

29.5

33.8

31.1

32.0

36.0

นอยลง

47.2

52.5

46.3

49.8

45.3

44.3

ไมแนใจ

6.7

7.0

8.6

5.7

5.4

7.4

เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
เพิ่มขึ้น

3.2 ผลกระทบจากความขัดแยงทางการเมือง
แผนภูมิ 2 รอยละของประชาชน จําแนกตามการไดรับผลกระทบจากความขัดแยง ทางการเมืองที่เกิดขึ้น
ในสังคม ทั่วประเทศ
ไมไดรับผลกระทบ

50.3%

36.1%
13.6%

ไมแสดงความคิดเห็น

ไดรับผลกระทบ

44.2
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สํ า หรั บ การได รั บ ผลกระทบจากความขั ด แย ง ทางการเมื อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คม พบว า ประชาชน
ประมาณครึ่งหนึ่ง (รอยละ 50.3) ไมไดรับผลกระทบ สวนผูที่ไดรับผลกระทบ มีรอยละ 36.1 และไมแสดง
ความคิดเห็น รอยละ 13.6 โดยประชาชนในภาคเหนือ ระบุวาไดรับผลกระทบมากที่สุด คือรอยละ 43.1
(ตาราง 2)
ตาราง 2 รอยละของประชาชน จําแนกตามการไดรับผลกระทบจากความขัดแยงทางการเมืองที่เกิดขึ้นใน
สังคม เปนรายภาค
ผลกระทบจาก
ความขัดแยงที่เกิดขึ้น

รวม

ทั่วประเทศ กรุงเทพ
มหานคร

กลาง

ภาค
เหนือ

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ใต

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

ไดรับผลกระทบ

36.1

42.7

34.5

43.1

31.1

34.9

ไมไดรับผลกระทบ

50.3

42.1

49.0

46.6

57.7

47.5

ไมแสดงความคิดเห็น

13.6

15.2

16.5

10.3

11.2

17.6

3.3 แนวคิดการสรางความสมานฉันททางการเมืองเพื่อลดความขัดแยง
แผนภูมิ 3 รอยละของประชาชน จําแนกตามแนวคิดในการสรางความสมานฉันททางการเมือง
5 อันดับแรก ทั่วประเทศ1/
1. หันหนาเขาหากัน พูดคุยกัน เพือ่ ใหแตละฝายไดมี
โอกาสแลกเปลีย่ นความคิดเห็น

23.7%

2. นักการเมืองควรมีความซือ่ สัตยสุจริต ตั้งใจทํางานเพื่อ
ประเทศ แสดงความจริงใจทีจ่ ะแกปญหาความขัดแยง
3. คนไทยตองคํานึงถึงประโยชนของประเทศชาติ
มากกวาสวนตัว

12.2%

4. เคารพกติกาและกฎหมายบานเมือง/ยึดหลักประชาธิปไตยเปนแนวทางในการสรางความสมานฉันท

10.8%

5. ยึดถือและปฏิบัติตามกระแสพระราชดํารัสของพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว ความสามัคคี ความพอเพียง

10.4%

13.6%

หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1คําตอบ
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เมื่อสอบถามประชาชนถึงแนวคิดที่จะลดความขัดแยงและสรางความสมานฉันททางการเมืองในสังคม
มีประชาชนทั่วประเทศ 82.2 % ที่เสนอความเห็นในเรื่องนี้ พบวา 5 อันดับแรกคือ 1. ทุกคนควรหันหนาเขาหา
กัน พูดคุยกัน เพื่อใหแตละฝายไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (รอยละ 23.7) 2. นักการเมืองควรมีความ
ซื่อสัตยสุจริต ตั้งใจทํางาน เพื่อประเทศ และแสดงความจริงใจที่จะแกปญหาความขัดแยง (รอยละ 13.6)
3. คนไทยตองคํานึงถึงประโยชนของประเทศชาติมากกวาสวนตัว (รอยละ 12.2) 4. ควรเคารพกติกาและ
กฎหมายบานเมือง/ยึดหลักประชาธิปไตยเปนแนวทางในการสรางความสมานฉันท (รอยละ 10.8) 5. ยึดถือ
และปฏิบัติตามกระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เรื่องความรัก ความสามัคคี ความ
ปรองดอง ความพอเพียง (รอยละ 10.4) สําหรับลําดับอื่น ๆ และความคิดเห็นของแตละภาค ปรากฎตามตาราง 3
ตาราง 3 รอยละของประชาชน จําแนกตามแนวคิดในการสรางความสมานฉันททางการเมือง เปนรายภาค
ทั่วประเทศ
แนวคิด1/

รอยละ

ผูแสดงความคิดเห็น

82.2

1. ควรหันหนาเขาหากัน พูดคุยปรึกษาหารือ รวมมือกันทํางาน เพื่อใหแตละฝายไดมีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และลดความขัดแยงทางความคิด

23.7

2. นักการเมือง/พรรคการเมืองควรมีความซื่อสัตย สุจริต ตั้งใจทํางานเพื่อประเทศ และแสดง
ความจริงใจทีจ่ ะแกปญหาหรือลดปญหาในแบบประสานประโยชนเพื่อประชาชนสวนใหญ

13.6

3. คนไทยตองคํานึงถึงประโยชนของประเทศชาติมากกวาสวนตัว

12.2

4. ควรเคารพกติกาและกฎหมายบานเมือง/ยึดหลักประชาธิปไตยเปนแนวทาง
ในการสรางความสมานฉันท

10.8

5. ยึดถือและปฏิบัติตามกระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เรือ่ งความรัก
ความสามัคคี ความปรองดอง ความพอเพียง

10.4

6. เคารพและยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีน้ําใจ เอือ้ เฟอเผื่อแผ ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ลดทิฐิของตนเอง ลดความเห็นแกตัว

9.1

7. ใชเหตุผลในการแกไขปญหา จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี

4.9

8. ไมควรนําพลังมวลชน มาสรางความแตกแยกหรือสรางอํานาจตอรองทางเมือง

4.0

9. ใหจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยเร็ว

3.9

10. รัฐบาลตองบริหารประเทศดวยความเปนธรรมและโปรงใส แกปญ
 หาความขัดแยง
ดวยความเปนกลางทางการเมือง

3.3

11. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม/สงเสริมการศึกษา สรางคนใหมีความรูคูคุณธรรม

2.7

8

ตาราง 3 รอยละของประชาชน จําแนกตามแนวคิดในการสรางความสมานฉันททางการเมือง เปนรายภาค (ตอ)
ทั่วประเทศ
แนวคิด 1/

รอยละ

12. ทุกฝายตองมีความตั้งใจจริงในการสรางความสมานฉันทในสังคม

2.1

13. เปดพื้นที่รับฟงความคิดเห็นของประชาชน ใหประชาชน/กลุมตาง ๆ ในชุมชนมีสวนรวมในการ
จัดการการแกไขปญหาในพืน้ ที่ของตนเอง

1.8

14. มีการใหอภัยซึ่งกันและกัน ไมคิดถึงเรืองในอดีตที่ทําใหเกิดความขัดแยง ยึดหลักสายกลาง/
หลักศาสนาเปนแนวทางในการแกปญหา

1.8

15. ใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสารสถานการณทางการเมืองที่เปนจริง และสงเสริมความรู
ทางการเมืองแกประชาชนใหมากขึ้น

1.7

16. ใหความสําคัญ/เรงแกไขปญหาเศรษฐกิจและสังคม เพือ่ ใหประชาชนมีความสุข มีความเปนอยูที่ดขี นึ้

1.6

17. สรางกิจกรรมที่เสริมสรางความสามัคคีในชุมชนใหมากขึน้ มีกจิ กรรมที่ปลูกฝงใหทุกคน
มีความกระตือรือรนที่จะสรางความสามัคคีภายในชาติ

1.4

18. เพิ่มบทลงโทษและเอาจริงเอาจังตอการดําเนินตามกฎหมายกับผูที่สรางความแตกแยกใหสังคม

1.4

19. ทุกคนควรทําหนาทีข่ องตนเอง/รับผิดชอบในหนาที่ของตนเองใหดีที่สุด มีความซื่อสัตยสุจริต
ในการทํางาน

1.3

20. ตองพัฒนา/เปลี่ยนแปลงระบบการเมืองไทย เปดโอกาสใหคนรุน ใหมเขามาทํางานการเมืองมากขึ้น

1.2

21. ควรมีผูนําทีม่ ีความรูความสามารถ และมีคณ
ุ ธรรมในการลดปญหาความขัดแยง/เลือกคนดี
เขามาพัฒนาประเทศ

0.8

22. สื่อมวลชนทุกแขนงควรชวยกันประชาสัมพันธ นําเสนอขาว หรือขอมูลที่สรางสรรค
ไมเสนอขาวที่กอใหเกิดความขัดแยง และตองมีความเปนกลางทางการเมือง

0.8

23. รัฐตองเขาถึงประชาชนใหมากขึ้น และสรางความเทาเทียมกัน ความเสมอภาคในสังคม
ประชาชนเขาถึงประโยชนจากทรัพยากรตาง ๆ อยางเทาเทียมกัน

ให
0.8

24. จัดตั้งองคกรกลางเพื่อสรางความสมานฉันท/หาบุคคลที่ทุกฝายยอมรับและเปนกลาง
มาประสานความขัดแยง

0.7

25. จัดตั้งรัฐบาลแหงชาติ / รัฐบาลกลาง

0.4

26. ทหารไมควรยุงเกี่ยวกับการเมือง

0.4

27. เพิ่มบทบาทหนาทีใ่ หขาราชการใหทํางานสรางความสมานฉันทมากขึน้

0.4

28. รัฐบาลตองมีความเด็ดขาดตอการแกไขปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นในแตละครั้ง

0.3

29. ใหทหารปกครองประเทศ

0.2

30. อื่น ๆ

2.7

หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1คําตอบ
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ตาราง 3 รอยละของประชาชน จําแนกตามแนวคิดในการสรางความสมานฉันททางการเมือง เปนรายภาค (ตอ)
กรุงเทพมหานคร
แนวคิด 1/

รอยละ

ผูแสดงความคิดเห็น

89.7

1. ควรหันหนาเขาหากัน พูดคุยปรึกษาหารือ รวมมือกันทํางาน เพื่อใหแตละฝายไดมีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และลดความขัดแยงทางความคิด

26.3

2. ยึดถือและปฏิบัติตามกระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เรือ่ งความรัก
ความสามัคคี ความปรองดอง ความพอเพียง

22.2

3. คนไทยตองคํานึงถึงประโยชนของประเทศชาติมากกวาสวนตัว

21.6

4. นักการเมือง/พรรคการเมืองควรมีความซื่อสัตย สุจริต ตั้งใจทํางานเพื่อประเทศ และแสดง
ความจริงใจทีจ่ ะแกปญหาหรือลดปญหาในแบบประสานประโยชนเพื่อประชาชนสวนใหญ

19.8

5. เคารพและยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีน้ําใจ เอือ้ เฟอเผื่อแผ ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ลดทิฐิของตนเอง ลดความเห็นแกตัว

15.7

6. ควรเคารพกติกาและกฎหมายบานเมือง/ยึดหลักประชาธิปไตยเปนแนวทาง
ในการสรางความสมานฉันท

11.6

7. ไมควรนําพลังมวลชน มาสรางความแตกแยกหรือสรางอํานาจตอรองทางเมือง

4.9

8. ใชเหตุผลในการแกไขปญหา จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี

4.9

9. มีการใหอภัยซึ่งกันและกัน ไมคิดถึงเรืองในอดีตที่ทําใหเกิดความขัดแยง
ยึดหลักสายกลาง/หลักศาสนาเปนแนวทางในการแกปญหา

4.7

10. ใหจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยเร็ว

4.6

11. ทุกฝายตองมีความตั้งใจจริงในการสรางความสมานฉันทในสังคม

3.4

12. ใหความสําคัญ/เรงแกไขปญหาเศรษฐกิจและสังคม เพือ่ ใหประชาชนมีความสุข มีความเปนอยูที่ดขี นึ้

2.8

13. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม/สงเสริมการศึกษา สรางคนใหมีความรูคูคุณธรรม

2.6

14. เปดพื้นที่รับฟงความคิดเห็นของประชาชน ใหประชาชน/กลุมตาง ๆ ในชุมชน
มีสวนรวมในการจัดการการแกไขปญหาในพืน้ ที่ของตนเอง

2.5

15. ตองพัฒนา/เปลี่ยนแปลงระบบการเมืองไทย เปดโอกาสใหคนรุน ใหมเขามาทํางานการเมืองมากขึ้น

2.0

16. ควรมีผูนําทีม่ ีความรูความสามารถ และมีคณ
ุ ธรรมในการลดปญหาความขัดแยง/เลือกคนดี
เขามาพัฒนาประเทศ

1.9

10

ตาราง 3 รอยละของประชาชน จําแนกตามแนวคิดในการสรางความสมานฉันททางการเมือง เปนรายภาค (ตอ)
กรุงเทพมหานคร
แนวคิด 1/

รอยละ

17. สรางกิจกรรมที่เสริมสรางความสามัคคีในชุมชนใหมากขึน้ มีกจิ กรรมที่ปลูกฝงใหทุกคน
มีความกระตือรือรนที่จะสรางความสามัคคีภายในชาติ

1.8

18. ทุกคนควรทําหนาทีข่ องตนเอง/รับผิดชอบในหนาที่ของตนเองใหดีที่สุด มีความซื่อสัตยสุจริต
ในการทํางาน

1.8

19. สื่อมวลชนทุกแขนงควรชวยกันประชาสัมพันธ นําเสนอขาว หรือขอมูลที่สรางสรรค
ไมเสนอขาวที่กอใหเกิดความขัดแยง และตองมีความเปนกลางทางการเมือง

1.7

20. จัดตั้งองคกรกลางเพื่อสรางความสมานฉันท/หาบุคคลที่ทุกฝายยอมรับ และเปนกลาง
มาประสานความขัดแยง

1.4

21. ใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสารสถานการณทางการเมืองที่เปนจริง และสงเสริมความรู
ทางการเมืองแกประชาชนใหมากขึ้น

1.3

22. รัฐบาลตองมีความเด็ดขาดตอการแกไขปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นในแตละครั้ง

1.3

23. รัฐตองเขาถึงประชาชนใหมากขึ้น และสรางความเทาเทียมกัน ความเสมอภาคในสังคม
ใหประชาชนเขาถึงประโยชนจากทรัพยากรตาง ๆ อยางเทาเทียมกัน

1.0

24. รัฐบาลตองบริหารประเทศดวยความเปนธรรมและโปรงใส แกปญ
 หาความขัดแยง
ดวยความเปนกลางทางการเมือง

0.9

25. เพิ่มบทลงโทษและเอาจริงเอาจังตอการดําเนินตามกฎหมายกับผูที่สรางความแตกแยกใหสังคม

0.8

26. จัดตั้งรัฐบาลแหงชาติ / รัฐบาลกลาง

0.5

27. ทหารไมควรยุงเกี่ยวกับการเมือง

0.5

28. เพิ่มบทบาทหนาทีใ่ หขาราชการใหทํางานสรางความสมานฉันทมากขึน้

0.4

29. ใหทหารปกครองประเทศ

0.2

30. อื่น ๆ

1.6

หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1คําตอบ
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ตาราง 3 รอยละของประชาชน จําแนกตามแนวคิดในการสรางความสมานฉันททางการเมือง เปนรายภาค (ตอ)
ภาคกลาง
แนวคิด 1/

รอยละ

ผูแสดงความคิดเห็น

72.6

1. ควรหันหนาเขาหากัน พูดคุยปรึกษาหารือ รวมมือกันทํางาน เพื่อใหแตละฝายไดมีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และลดความขัดแยงทางความคิด

25.1

2. คนไทยตองคํานึงถึงประโยชนของประเทศชาติมากกวาสวนตัว

11.2

3. เคารพและยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีน้ําใจ เอือ้ เฟอเผื่อแผ ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ลดทิฐิของตนเอง ลดความเห็นแกตัว

10.5

4. ยึดถือและปฏิบัติตามกระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เรือ่ งความรัก
ความสามัคคี ความปรองดอง ความพอเพียง

10.1

5. นักการเมือง/พรรคการเมืองควรมีความซื่อสัตย สุจริต ตั้งใจทํางานเพื่อประเทศ และแสดง
ความจริงใจทีจ่ ะแกปญหาหรือลดปญหาในแบบประสานประโยชนเพื่อประชาชนสวนใหญ

9.8

6. ใชเหตุผลในการแกไขปญหา จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี

6.6

7. ควรเคารพกติกาและกฎหมายบานเมือง/ยึดหลักประชาธิปไตยเปนแนวทาง
ในการสรางความสมานฉันท

6.0

8. ไมควรนําพลังมวลชน มาสรางความแตกแยกหรือสรางอํานาจตอรองทางเมือง

4.6

9. รัฐบาลตองบริหารประเทศดวยความเปนธรรมและโปรงใส แกปญ
 หาความขัดแยง
ดวยความเปนกลางทางการเมือง

4.1

10. ใหจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยเร็ว

2.9

11. ใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสารสถานการณทางการเมืองที่เปนจริง และสงเสริมความรู
ทางการเมืองแกประชาชนใหมากขึ้น

2.5

12. มีการใหอภัยซึ่งกันและกัน ไมคิดถึงเรืองในอดีตที่ทําใหเกิดความขัดแยง
ยึดหลักสายกลาง/หลักศาสนาเปนแนวทางในการแกปญหา

1.8

13. ใหความสําคัญ/เรงแกไขปญหาเศรษฐกิจและสังคม เพือ่ ใหประชาชนมีความสุข มีความเปนอยูที่ดขี นึ้

1.5

14. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม/สงเสริมการศึกษา สรางคนใหมีความรูคูคุณธรรม

1.4

15. เปดพื้นที่รับฟงความคิดเห็นของประชาชน ใหประชาชน/กลุมตาง ๆ ในชุมชน
มีสวนรวมในการจัดการการแกไขปญหาในพืน้ ที่ของตนเอง

1.0

16. ตองพัฒนา/เปลี่ยนแปลงระบบการเมืองไทย เปดโอกาสใหคนรุน ใหมเขามาทํางานการเมืองมากขึ้น

0.7
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ตาราง 3 รอยละของประชาชน จําแนกตามแนวคิดในการสรางความสมานฉันททางการเมือง เปนรายภาค (ตอ)
ภาคกลาง
แนวคิด 1/

รอยละ

17. รัฐตองเขาถึงประชาชนใหมากขึ้น และสรางความเทาเทียมกัน ความเสมอภาคในสังคม
ใหประชาชนเขาถึงประโยชนจากทรัพยากรตาง ๆ อยางเทาเทียมกัน

0.6

18. เพิ่มบทลงโทษและเอาจริงเอาจังตอการดําเนินตามกฎหมายกับผูที่สรางความแตกแยกใหสังคม

0.6

19. สื่อมวลชนทุกแขนงควรชวยกันประชาสัมพันธ นําเสนอขาว หรือขอมูลที่สรางสรรค
ไมเสนอขาวที่กอใหเกิดความขัดแยง และตองมีความเปนกลางทางการเมือง

0.6

20. จัดตั้งรัฐบาลแหงชาติ / รัฐบาลกลาง

0.6

21. ทุกคนควรทําหนาทีข่ องตนเอง/รับผิดชอบในหนาที่ของตนเองใหดีที่สุด มีความซื่อสัตยสุจริต
ในการทํางาน

0.5

22. เพิ่มบทบาทหนาทีใ่ หขาราชการใหทํางานสรางความสมานฉันทมากขึน้

0.5

23. ทุกฝายตองมีความตั้งใจจริงในการสรางความสมานฉันทในสังคม

0.4

24. จัดตั้งองคกรกลางเพื่อสรางความสมานฉันท/หาบุคคลที่ทุกฝายยอมรับ และเปนกลาง
มาประสานความขัดแยง

0.4

25. รัฐบาลตองมีความเด็ดขาดตอการแกไขปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นในแตละครั้ง

0.3

26. ควรมีผูนําทีม่ ีความรูความสามารถ และมีคณ
ุ ธรรมในการลดปญหาความขัดแยง/เลือกคนดี
เขามาพัฒนาประเทศ

0.2

27. ทหารไมควรยุงเกี่ยวกับการเมือง

0.2

28. ใหทหารปกครองประเทศ

0.2

29. สรางกิจกรรมที่เสริมสรางความสามัคคีในชุมชนใหมากขึน้ มีกจิ กรรมที่ปลูกฝงใหทุกคน
มีความกระตือรือรนที่จะสรางความสามัคคีภายในชาติ

0.1

30. อื่น ๆ

0.2

หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1คําตอบ
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ตาราง 3 รอยละของประชาชน จําแนกตามแนวคิดในการสรางความสมานฉันททางการเมือง เปนรายภาค (ตอ)
ภาคเหนือ
แนวคิด 1/

รอยละ

ผูแสดงความคิดเห็น

90.2

1. ควรหันหนาเขาหากัน พูดคุยปรึกษาหารือ รวมมือกันทํางาน เพื่อใหแตละฝายไดมีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และลดความขัดแยงทางความคิด

36.1

2. ควรเคารพกติกาและกฎหมายบานเมือง/ยึดหลักประชาธิปไตยเปนแนวทาง
ในการสรางความสมานฉันท

14.7

3. คนไทยตองคํานึงถึงประโยชนของประเทศชาติมากกวาสวนตัว

12.4

4. นักการเมือง/พรรคการเมืองควรมีความซื่อสัตย สุจริต ตั้งใจทํางานเพื่อประเทศ และแสดง
ความจริงใจที่จะแกปญหาหรือลดปญหาในแบบประสานประโยชนเพื่อประชาชนสวนใหญ

10.1

5. เคารพและยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีน้ําใจ เอือ้ เฟอเผื่อแผ ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ลดทิฐิของตนเอง ลดความเห็นแกตัว

6.9

6. ยึดถือและปฏิบัติตามกระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เรือ่ งความรัก
ความสามัคคี ความปรองดอง ความพอเพียง

6.1

7. ใหจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยเร็ว

5.8

8. ใชเหตุผลในการแกไขปญหา จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี

4.8

9. ไมควรนําพลังมวลชน มาสรางความแตกแยกหรือสรางอํานาจตอรองทางเมือง

4.0

10. ทุกฝายตองมีความตั้งใจจริงในการสรางความสมานฉันทในสังคม

2.8

11. เพิ่มบทลงโทษและเอาจริงเอาจังตอการดําเนินตามกฎหมายกับผูที่สรางความแตกแยกใหสังคม

1.6

12. มีการใหอภัยซึ่งกันและกัน ไมคิดถึงเรืองในอดีตที่ทําใหเกิดความขัดแยง
ยึดหลักสายกลาง/หลักศาสนาเปนแนวทางในการแกปญหา

1.4

13. ทุกคนควรทําหนาทีข่ องตนเอง/รับผิดชอบในหนาที่ของตนเองใหดีที่สุด มีความซื่อสัตยสุจริต
ในการทํางาน

1.3

14. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม/สงเสริมการศึกษา สรางคนใหมีความรูคูคุณธรรม

1.2

15. ใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสารสถานการณทางการเมืองที่เปนจริง และสงเสริมความรู
ทางการเมืองแกประชาชนใหมากขึ้น

1.1

16. ใหทหารปกครองประเทศ

1.0
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ตาราง 3 รอยละของประชาชน จําแนกตามแนวคิดในการสรางความสมานฉันททางการเมือง เปนรายภาค (ตอ)
ภาคเหนือ
แนวคิด 1/

รอยละ

17. จัดตั้งองคกรกลางเพื่อสรางความสมานฉันท/หาบุคคลที่ทุกฝายยอมรับ และเปนกลาง
มาประสานความขัดแยง

0.8

18. รัฐบาลตองบริหารประเทศดวยความเปนธรรมและโปรงใส แกปญ
 หาความขัดแยง
ดวยความเปนกลางทางการเมือง

0.6

19. ทหารไมควรยุงเกี่ยวกับการเมือง

0.6

20. เปดพื้นที่รับฟงความคิดเห็นของประชาชน ใหประชาชน/กลุมตาง ๆ ในชุมชน
มีสวนรวมในการจัดการการแกไขปญหาในพืน้ ที่ของตนเอง

0.5

21. ควรมีผูนําทีม่ ีความรูความสามารถ และมีคณ
ุ ธรรมในการลดปญหาความขัดแยง/เลือกคนดี
เขามาพัฒนาประเทศ

0.5

22. รัฐตองเขาถึงประชาชนใหมากขึ้น และสรางความเทาเทียมกัน ความเสมอภาคในสังคม
ใหประชาชนเขาถึงประโยชนจากทรัพยากรตาง ๆ อยางเทาเทียมกัน

0.5

23. ใหความสําคัญ/เรงแกไขปญหาเศรษฐกิจและสังคม เพือ่ ใหประชาชนมีความสุข มีความเปนอยูที่ดขี นึ้

0.3

24. สรางกิจกรรมที่เสริมสรางความสามัคคีในชุมชนใหมากขึน้ มีกจิ กรรมที่ปลูกฝงใหทุกคน
มีความกระตือรือรนที่จะสรางความสามัคคีภายในชาติ

0.3

25. ตองพัฒนา/เปลี่ยนแปลงระบบการเมืองไทย เปดโอกาสใหคนรุน ใหมเขามาทํางานการเมืองมากขึ้น

0.3

26. รัฐบาลตองมีความเด็ดขาดตอการแกไขปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นในแตละครั้ง

0.3

27. สื่อมวลชนทุกแขนงควรชวยกันประชาสัมพันธ นําเสนอขาว หรือขอมูลที่สรางสรรค
ไมเสนอขาวที่กอใหเกิดความขัดแยง และตองมีความเปนกลางทางการเมือง

0.3

28. จัดตั้งรัฐบาลแหงชาติ / รัฐบาลกลาง

0.2

29. อื่น ๆ

2.5

หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1คําตอบ
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ตาราง 3 รอยละของประชาชน จําแนกตามแนวคิดในการสรางความสมานฉันททางการเมือง เปนรายภาค (ตอ)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แนวคิด 1/

รอยละ

ผูแสดงความคิดเห็น

84.3

1. ควรหันหนาเขาหากัน พูดคุยปรึกษาหารือ รวมมือกันทํางาน เพื่อใหแตละฝายไดมีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และลดความขัดแยงทางความคิด

20.7

2. นักการเมือง/พรรคการเมืองควรมีความซื่อสัตย สุจริต ตั้งใจทํางานเพื่อประเทศ และแสดง
ความจริงใจทีจ่ ะแกปญหาหรือลดปญหาในแบบประสานประโยชนเพื่อประชาชนสวนใหญ

15.3

3. ควรเคารพกติกาและกฎหมายบานเมือง/ยึดหลักประชาธิปไตยเปนแนวทาง
ในการสรางความสมานฉันท

15.1

4. คนไทยตองคํานึงถึงประโยชนของประเทศชาติมากกวาสวนตัว

10.8

5. ยึดถือและปฏิบัติตามกระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เรือ่ งความรัก
ความสามัคคี ความปรองดอง ความพอเพียง

10.2

6. เคารพและยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีน้ําใจ เอือ้ เฟอเผื่อแผ ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ลดทิฐิของตนเอง ลดความเห็นแกตัว

9.2

7. ใชเหตุผลในการแกไขปญหา จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี

6.3

8. ใหจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยเร็ว

4.3

9. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม/สงเสริมการศึกษา สรางคนใหมีความรูคูคุณธรรม

4.0

10. ทุกฝายตองมีความตั้งใจจริงในการสรางความสมานฉันทในสังคม

3.0

11. ไมควรนําพลังมวลชน มาสรางความแตกแยกหรือสรางอํานาจตอรองทางเมือง

2.1

12. ใหความสําคัญ/เรงแกไขปญหาเศรษฐกิจและสังคม เพือ่ ใหประชาชนมีความสุข มีความเปนอยูที่ดขี นึ้

1.9

13. รัฐบาลตองบริหารประเทศดวยความเปนธรรมและโปรงใส แกปญ
 หาความขัดแยง
ดวยความเปนกลางทางการเมือง

1.5

14. ตองพัฒนา/เปลี่ยนแปลงระบบการเมืองไทย เปดโอกาสใหคนรุน ใหมเขามาทํางานการเมืองมากขึ้น

1.5

15. ทุกคนควรทําหนาทีข่ องตนเอง/รับผิดชอบในหนาที่ของตนเองใหดีที่สุด มีความซื่อสัตยสุจริต
ในการทํางาน

1.4

16. เพิ่มบทลงโทษและเอาจริงเอาจังตอการดําเนินตามกฎหมายกับผูที่สรางความแตกแยกใหสังคม

1.3

17. มีการใหอภัยซึ่งกันและกัน ไมคิดถึงเรืองในอดีตที่ทําใหเกิดความขัดแยง
ยึดหลักสายกลาง/หลักศาสนาเปนแนวทางในการแกปญหา

1.1
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ตาราง 3 รอยละของประชาชน จําแนกตามแนวคิดในการสรางความสมานฉันททางการเมือง เปนรายภาค (ตอ)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แนวคิด 1/

รอยละ

18. ใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสารสถานการณทางการเมืองที่เปนจริง และสงเสริมความรู
ทางการเมืองแกประชาชนใหมากขึ้น

1.0

19. เปดพื้นที่รับฟงความคิดเห็นของประชาชน ใหประชาชน/กลุมตาง ๆ ในชุมชน
มีสวนรวมในการจัดการการแกไขปญหาในพืน้ ที่ของตนเอง

0.9

20. ควรมีผูนําทีม่ ีความรูความสามารถ และมีคณ
ุ ธรรมในการลดปญหาความขัดแยง/เลือกคนดี
เขามาพัฒนาประเทศ

0.8

21. เพิ่มบทบาทหนาทีใ่ หขาราชการใหทํางานสรางความสมานฉันทมากขึน้

0.7

22. สรางกิจกรรมที่เสริมสรางความสามัคคีในชุมชนใหมากขึน้ มีกจิ กรรมที่ปลูกฝงใหทุกคน
มีความกระตือรือรนที่จะสรางความสามัคคีภายในชาติ

0.6

23. สื่อมวลชนทุกแขนงควรชวยกันประชาสัมพันธ นําเสนอขาว หรือขอมูลที่สรางสรรค
ไมเสนอขาวที่กอใหเกิดความขัดแยง และตองมีความเปนกลางทางการเมือง

0.6

24. ทหารไมควรยุงเกี่ยวกับการเมือง

0.6

25. จัดตั้งองคกรกลางเพื่อสรางความสมานฉันท/หาบุคคลที่ทุกฝายยอมรับ และเปนกลาง
มาประสานความขัดแยง

0.5

25. จัดตั้งรัฐบาลแหงชาติ / รัฐบาลกลาง

0.4

26. รัฐตองเขาถึงประชาชนใหมากขึ้น และสรางความเทาเทียมกัน ความเสมอภาคในสังคม
ใหประชาชนเขาถึงประโยชนจากทรัพยากรตาง ๆ อยางเทาเทียมกัน

0.1

27. อื่น ๆ

5.7

หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1คําตอบ
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ตาราง 3 รอยละของประชาชน จําแนกตามแนวคิดในการสรางความสมานฉันททางการเมือง เปนรายภาค (ตอ)
ภาคใต
แนวคิด 1/

รอยละ

ผูแสดงความคิดเห็น

75.4

1. นักการเมือง/พรรคการเมืองควรมีความซื่อสัตย สุจริต ตั้งใจทํางานเพื่อประเทศ และแสดง
ความจริงใจทีจ่ ะแกปญหาหรือลดปญหาในแบบประสานประโยชนเพื่อประชาชนสวนใหญ

14.8

2. รัฐบาลตองบริหารประเทศดวยความเปนธรรมและโปรงใส แกปญ
 หาความขัดแยง
ดวยความเปนกลางทางการเมือง

12.9

3. ควรหันหนาเขาหากัน พูดคุยปรึกษาหารือ รวมมือกันทํางาน เพื่อใหแตละฝายไดมีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และลดความขัดแยงทางความคิด

8.1

4. คนไทยตองคํานึงถึงประโยชนของประเทศชาติมากกวาสวนตัว

8.0

5. เปดพื้นที่รับฟงความคิดเห็นของประชาชน ใหประชาชน/กลุมตาง ๆ ในชุมชน
มีสวนรวมในการจัดการการแกไขปญหาในพืน้ ที่ของตนเอง

7.1

6. สรางกิจกรรมที่เสริมสรางความสามัคคีในชุมชนใหมากขึน้ มีกิจกรรมที่ปลูกฝงใหทุกคน
มีความกระตือรือรนที่จะสรางความสามัคคีภายในชาติ

7.1

7. ไมควรนําพลังมวลชน มาสรางความแตกแยกหรือสรางอํานาจตอรองทางเมือง

6.5

8. ยึดถือและปฏิบัติตามกระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เรือ่ งความรัก
ความสามัคคี ความปรองดอง ความพอเพียง

6.1

9. ใชเหตุผลในการแกไขปญหา จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี

4.2

10. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม/สงเสริมการศึกษา สรางคนใหมีความรูคูคุณธรรม

3.8

11. ใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสารสถานการณทางการเมืองที่เปนจริง และสงเสริมความรู
ทางการเมืองแกประชาชนใหมากขึ้น

3.7

12. เพิ่มบทลงโทษและเอาจริงเอาจังตอการดําเนินตามกฎหมายกับผูที่สรางความแตกแยกใหสังคม

3.3

13. รัฐตองเขาถึงประชาชนใหมากขึ้น และสรางความเทาเทียมกัน ความเสมอภาคในสังคม
ใหประชาชนเขาถึงประโยชนจากทรัพยากรตาง ๆ อยางเทาเทียมกัน

3.1

14. เคารพและยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีน้ําใจ เอือ้ เฟอเผื่อแผ ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ลดทิฐิของตนเอง ลดความเห็นแกตัว

2.6

15. ใหความสําคัญ/เรงแกไขปญหาเศรษฐกิจและสังคม เพือ่ ใหประชาชนมีความสุข มีความเปนอยูที่ดขี นึ้

1.8

16. ทุกคนควรทําหนาทีข่ องตนเอง/รับผิดชอบในหนาที่ของตนเองใหดีที่สุด มีความซื่อสัตยสุจริต
ในการทํางาน

1.8
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ตาราง 3 รอยละของประชาชน จําแนกตามแนวคิดในการสรางความสมานฉันททางการเมือง เปนรายภาค (ตอ)
ภาคใต
แนวคิด 1/

รอยละ

17. ควรเคารพกติกาและกฎหมายบานเมือง/ยึดหลักประชาธิปไตยเปนแนวทาง
ในการสรางความสมานฉันท

1.7

18. ตองพัฒนา/เปลี่ยนแปลงระบบการเมืองไทย เปดโอกาสใหคนรุน ใหมเขามาทํางานการเมืองมากขึ้น

1.6

19. ควรมีผูนําทีม่ ีความรูความสามารถ และมีคณ
ุ ธรรมในการลดปญหาความขัดแยง/เลือกคนดี
เขามาพัฒนาประเทศ

1.6

20. สื่อมวลชนทุกแขนงควรชวยกันประชาสัมพันธ นําเสนอขาว หรือขอมูลที่สรางสรรค
ไมเสนอขาวที่กอใหเกิดความขัดแยง และตองมีความเปนกลางทางการเมือง

1.6

21. ใหจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยเร็ว

1.2

22. จัดตั้งองคกรกลางเพื่อสรางความสมานฉันท/หาบุคคลที่ทุกฝายยอมรับ และเปนกลาง
มาประสานความขัดแยง

1.1

23. ทุกฝายตองมีความตั้งใจจริงในการสรางความสมานฉันทในสังคม

1.0

24. มีการใหอภัยซึ่งกันและกัน ไมคิดถึงเรืองในอดีตที่ทําใหเกิดความขัดแยง
ยึดหลักสายกลาง/หลักศาสนาเปนแนวทางในการแกปญหา

0.9

25. จัดตั้งรัฐบาลแหงชาติ / รัฐบาลกลาง

0.8

26. เพิ่มบทบาทหนาทีใ่ หขาราชการใหทํางานสรางความสมานฉันทมากขึน้

0.1

27. อื่น ๆ

0.8

หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1คําตอบ
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3.4 แนวคิดการสรางความสมานฉันทในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
แผนภูมิ 4 รอยละของประชาชน จําแนกตามแนวคิดการสรางความสมานฉันทในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
ทั่วประเทศ1/
1. เสริมสรางความสามัคคีใหกับคนในชาติโดยยึดหลัก
พระราชดํารัสของในหลวง

23.7%

2. ทุกฝายตองรวมมือรวมใจกันและรับฟงความคิดเห็น
ของคนในพื้นที่
3. ใชมาตรการเด็ดขาดกับผูกระทําความผิดและ
เพิ่มบทลงโทษเพื่อใหเข็ดหลาบ
4. มีความเทาเทียมกันในสังคม ทุกชาติ ทุกศาสนา
ยอมรับซึ่งกันและกัน
5. เจาหนาที่ของรัฐดูแลเอาใจใสปญหาของประชาชน
อยางเขาใจ และเขาถึง

21.0%
10.7%
9.8%
8.0%

หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1คําตอบ

จากการสอบถามถึงแนวคิดตอการสรางความสมานฉันทในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ประชาชน
ทั่วประเทศ 76.8 % แสดงความคิดเห็นดังนี้ 1. เสริมสรางความสามัคคีใหกับคนในชาติโดยยึดหลักพระราช
ดํารัสของในหลวง (รอยละ 23.7) 2. ทุกฝายตองรวมมือรวมใจกันและรับฟงความคิดเห็นของคนในพื้นที่
(รอยละ 21.0) 3. ใชมาตรการเด็ดขาดกับผูกระทําความผิดและเพิ่มบทลงโทษเพื่อใหเข็ดหลาบ (รอยละ 10.7)
4. มีความเทาเทียมกันในสังคม ทุกชาติ ทุกศาสนา ยอมรับซึ่งกันและกัน (รอยละ 9.8) 5. เจาหนาที่ของรัฐ
ดูแลเอาใจใสปญหาของประชาชนอยางเขาใจ และเขาถึง (รอยละ 8.0) สําหรับลําดับอื่น ๆ และความคิดเห็น
ของแตละภาคปรากฎตามตาราง 4

20

ตาราง 4 รอยละของประชาชน จําแนกตามแนวคิดการสรางความสมานฉันทในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
เปนรายภาค
ทั่วประเทศ
แนวคิด 1/

รอยละ

ผูแสดงความคิดเห็น

76.8

1. เสริมสรางความสามัคคีใหกับคนในชาติโดยยึดหลักพระราชดํารัสของในหลวง

23.7

2. ทุกฝายตองรวมมือรวมใจกันและรับฟงความคิดเห็นของคนในพืน้ ที่

21.0

3. ใชมาตรการเด็ดขาดกับผูกระทําความผิดและเพิ่มบทลงโทษเพื่อใหเข็ดหลาบ

10.7

4. มีความเทาเทียมกันในสังคม ทุกชาติ ทุกศาสนา ยอมรับซึ่งกันและกัน

9.8

5. เจาหนาที่ของรัฐดูแลเอาใจใสปญหาของประชาชนอยางเขาใจ และเขาถึง

8.0

6. สรางขวัญและกําลังใจแกประชาชนในพืน้ ที่ และสงเสริมใหเกิดแนวรวมจากภาคประชาชน

7.1

7. ดูแลความเปนอยูข องประชาชนทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดขี ึ้น

6.1

8. สงเสริมการศึกษา สรางทัศนคติที่ดีใหกับเยาวชน เสริมสรางดานคุณธรรม จริยธรรม

6.0

9. ตั้งหนวยงานกลางซึ่งเปนที่ยอมรับของคนในพื้นทีเ่ ขามาดูแล และใหคนในพื้นที่ไดมบี ทบาทในการ
แกไขปญหา

4.8

10. รัฐบาลควรมีมาตรการที่ชัดเจนและเปนแบบอยางที่ดีในสรางความสมานฉันทใหเกิดเปนรูปธรรม
ขึ้นในสังคม

3.4

11. มีหนวยงานที่เขามาแกไขปญหาการคาอาวุธสงคราม ยาเสพติด ผูมอี ิทธิพล และการคอรัปชัน อยางจริงจัง

2.0

12. สรางขวัญและกําลังใจใหกับเจาหนาทีท่ ี่ปฏิบัติงาน ยกยองเชิดชูผูเสียสละ จัดสรรงบประมาณ
อยางเพียงพอ

1.3

13. สื่อมวลชนเผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนจริง เพื่อใหความรู ความเขาใจที่ถูกตองแกประชาชน

1.2

14. ผูนําควรมีความกลาหาญ ใหความเปนธรรมกันทุกฝาย มีความเด็ดขาด

0.7

15. ประสานความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานเพื่อชวยกันแกปญหา

0.3

16. ไมควรใหทหารเขามาเกี่ยวของ/การเมืองควรนําทหาร

0.2

17. นโยบายเดิมที่ปฏิบัติมีความเหมาะสมอยูแลว

0.2

18. อื่น ๆ

4.1

หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1คําตอบ
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ตาราง 4 รอยละของประชาชน จําแนกตามแนวคิดการสรางความสมานฉันทในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
เปนรายภาค (ตอ)
กรุงเทพมหานคร
แนวคิด 1/

รอยละ

ผูแสดงความคิดเห็น

85.2

1. ทุกฝายตองรวมมือรวมใจกันและรับฟงความคิดเห็นของคนในพืน้ ที่

36.7

2. เสริมสรางความสามัคคีใหกับคนในชาติโดยยึดหลักพระราชดํารัสของในหลวง

33.7

3. เจาหนาที่ของรัฐดูแลเอาใจใสปญหาของประชาชนอยางเขาใจ และเขาถึง

13.8

4. ใชมาตรการเด็ดขาดกับผูกระทําความผิดและเพิ่มบทลงโทษเพื่อใหเข็ดหลาบ

12.6

5. มีความเทาเทียมกันในสังคม ทุกชาติ ทุกศาสนา ยอมรับซึ่งกันและกัน

10.5

6. รัฐบาลควรมีมาตรการที่ชัดเจนและเปนแบบอยางที่ดีในสรางความสมานฉันทใหเกิดเปนรูปธรรม
ขึ้นในสังคม

10.3

7. สงเสริมการศึกษา สรางทัศนคติที่ดีใหกับเยาวชน เสริมสรางดานคุณธรรม จริยธรรม

10.0

8. ดูแลความเปนอยูข องประชาชนทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดขี ึ้น

9.4

9. ตั้งหนวยงานกลางซึ่งเปนที่ยอมรับของคนในพื้นทีเ่ ขามาดูแล และใหคนในพื้นที่ไดมบี ทบาทในการ
แกไขปญหา

8.2

10. สรางขวัญและกําลังใจแกประชาชนในพืน้ ที่ และสงเสริมใหเกิดแนวรวมจากภาคประชาชน

6.4

11. มีหนวยงานที่เขามาแกไขปญหาการคาอาวุธสงคราม ยาเสพติด ผูมีอิทธิพล และการคอรัปชัน
อยางจริงจัง

3.2

12. สรางขวัญและกําลังใจใหกับเจาหนาทีท่ ี่ปฏิบัติงาน ยกยองเชิดชูผูเสียสละ จัดสรรงบประมาณ
อยางเพียงพอ

1.5

13. สื่อมวลชนเผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนจริง เพื่อใหความรู ความเขาใจที่ถูกตองแกประชาชน

1.4

14. นโยบายเดิมที่ปฏิบัติมีความเหมาะสมอยูแลว

0.8

15. ผูนําควรมีความกลาหาญ ใหความเปนธรรมกันทุกฝาย มีความเด็ดขาด

0.3

16. อื่น ๆ

2.9

หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1คําตอบ
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ตาราง 4 รอยละของประชาชน จําแนกตามแนวคิดการสรางความสมานฉันทในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
เปนรายภาค (ตอ)
ภาคกลาง
แนวคิด1/

รอยละ

ผูแสดงความคิดเห็น

64.6

1. เสริมสรางความสามัคคีใหกับคนในชาติโดยยึดหลักพระราชดํารัสของในหลวง

17.8

2. ทุกฝายตองรวมมือรวมใจกันและรับฟงความคิดเห็นของคนในพืน้ ที่

15.3

3. ใชมาตรการเด็ดขาดกับผูกระทําความผิดและเพิ่มบทลงโทษเพื่อใหเข็ดหลาบ

10.8

4. มีความเทาเทียมกันในสังคม ทุกชาติ ทุกศาสนา ยอมรับซึ่งกันและกัน

8.3

5. ดูแลความเปนอยูข องประชาชนทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดขี ึ้น

5.8

6. เจาหนาที่ของรัฐดูแลเอาใจใสปญหาของประชาชนอยางเขาใจ และเขาถึง

5.7

7. สรางขวัญและกําลังใจแกประชาชนในพืน้ ที่ และสงเสริมใหเกิดแนวรวมจากภาคประชาชน

5.6

8. สงเสริมการศึกษา สรางทัศนคติที่ดีใหกับเยาวชน เสริมสรางดานคุณธรรม จริยธรรม

5.2

9. ตั้งหนวยงานกลางซึ่งเปนที่ยอมรับของคนในพื้นทีเ่ ขามาดูแล และใหคนในพื้นที่ไดมบี ทบาทในการ
แกไขปญหา

2.9

10. สรางขวัญและกําลังใจใหกับเจาหนาทีท่ ี่ปฏิบัติงาน ยกยองเชิดชูผูเสียสละ จัดสรรงบประมาณ
อยางเพียงพอ

1.9

11. รัฐบาลควรมีมาตรการที่ชัดเจนและเปนแบบอยางที่ดีในสรางความสมานฉันทใหเกิดเปนรูปธรรม
ขึ้นในสังคม

1.7

12. มีหนวยงานที่เขามาแกไขปญหาการคาอาวุธสงคราม ยาเสพติด ผูมีอิทธิพล และการคอรัปชัน
อยางจริงจัง

1.0

13. สื่อมวลชนเผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนจริง เพื่อใหความรู ความเขาใจที่ถูกตองแกประชาชน

0.9

14. ผูนําควรมีความกลาหาญ ใหความเปนธรรมกันทุกฝาย มีความเด็ดขาด

0.6

15. ประสานความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานเพื่อชวยกันแกปญหา

0.4

16. อื่น ๆ

1.7

หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1คําตอบ
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ตาราง 4 รอยละของประชาชน จําแนกตามแนวคิดการสรางความสมานฉันทในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
เปนรายภาค (ตอ)
ภาคเหนือ
แนวคิด1/

รอยละ

ผูแสดงความคิดเห็น

84.4

1. เสริมสรางความสามัคคีใหกับคนในชาติโดยยึดหลักพระราชดํารัสของในหลวง

27.0

2. ทุกฝายตองรวมมือรวมใจกันและรับฟงความคิดเห็นของคนในพืน้ ที่

22.0

3. เจาหนาที่ของรัฐดูแลเอาใจใสปญหาของประชาชนอยางเขาใจ และเขาถึง

14.5

4. ใชมาตรการเด็ดขาดกับผูกระทําความผิดและเพิ่มบทลงโทษเพื่อใหเข็ดหลาบ

11.3

5. มีความเทาเทียมกันในสังคม ทุกชาติ ทุกศาสนา ยอมรับซึ่งกันและกัน

7.8

6. สงเสริมการศึกษา สรางทัศนคติที่ดีใหกบั เยาวชน เสริมสรางดานคุณธรรม จริยธรรม

7.5

7. สรางขวัญและกําลังใจแกประชาชนในพืน้ ที่ และสงเสริมใหเกิดแนวรวมจากภาคประชาชน

5.5

8. ดูแลความเปนอยูข องประชาชนทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดขี ึ้น

5.0

9. มีหนวยงานที่เขามาแกไขปญหาการคาอาวุธสงคราม ยาเสพติด ผูมีอิทธิพล และการคอรัปชัน
อยางจริงจัง

2.7

10. ตั้งหนวยงานกลางซึ่งเปนที่ยอมรับของคนในพื้นทีเ่ ขามาดูแล และใหคนในพื้นที่ไดมบี ทบาทในการ
แกไขปญหา

2.5

11. สรางขวัญและกําลังใจใหกับเจาหนาทีท่ ี่ปฏิบัติงาน ยกยองเชิดชูผูเสียสละ จัดสรรงบประมาณ
อยางเพียงพอ

0.6

12. สื่อมวลชนเผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนจริง เพื่อใหความรู ความเขาใจที่ถูกตองแกประชาชน

0.6

13. รัฐบาลควรมีมาตรการที่ชัดเจนและเปนแบบอยางที่ดีในสรางความสมานฉันทใหเกิดเปนรูปธรรม
ขึ้นในสังคม

0.4

14. ประสานความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานเพื่อชวยกันแกปญหา

0.4

15. นโยบายเดิมที่ปฏิบัติมีความเหมาะสมอยูแลว

0.2

16. ผูนําควรมีความกลาหาญ ใหความเปนธรรมกันทุกฝาย มีความเด็ดขาด

0.1

17. อื่น ๆ

2.9

หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1คําตอบ
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ตาราง 4 รอยละของประชาชน จําแนกตามแนวคิดการสรางความสมานฉันทในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
เปนรายภาค (ตอ)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แนวคิด1/

รอยละ

ผูแสดงความคิดเห็น

79.3

1. เสริมสรางความสามัคคีใหกับคนในชาติโดยยึดหลักพระราชดํารัสของในหลวง

24.9

2. ทุกฝายตองรวมมือรวมใจกันและรับฟงความคิดเห็นของคนในพืน้ ที่

20.2

3. มีความเทาเทียมกันในสังคม ทุกชาติ ทุกศาสนา ยอมรับซึ่งกันและกัน

11.3

4. ใชมาตรการเด็ดขาดกับผูกระทําความผิดและเพิ่มบทลงโทษเพื่อใหเข็ดหลาบ

9.9

5. สรางขวัญและกําลังใจแกประชาชนในพืน้ ที่ และสงเสริมใหเกิดแนวรวมจากภาคประชาชน

8.6

6. ดูแลความเปนอยูข องประชาชนทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดขี ึ้น

5.6

7. ตั้งหนวยงานกลางซึ่งเปนที่ยอมรับของคนในพื้นทีเ่ ขามาดูแล และใหคนในพื้นที่ไดมบี ทบาทในการ
แกไขปญหา

4.8

8. สงเสริมการศึกษา สรางทัศนคติที่ดีใหกับเยาวชน เสริมสรางดานคุณธรรม จริยธรรม

4.2

9. เจาหนาที่ของรัฐดูแลเอาใจใสปญหาของประชาชนอยางเขาใจ และเขาถึง

4.1

10. สื่อมวลชนเผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนจริง เพื่อใหความรู ความเขาใจที่ถูกตองแกประชาชน

1.6

11. รัฐบาลควรมีมาตรการที่ชัดเจนและเปนแบบอยางที่ดีในสรางความสมานฉันทใหเกิดเปนรูปธรรม
ขึ้นในสังคม

1.5

12. มีหนวยงานที่เขามาแกไขปญหาการคาอาวุธสงคราม ยาเสพติด ผูมีอิทธิพล และการคอรัปชัน
อยางจริงจัง

1.5

13. ผูนําควรมีความกลาหาญ ใหความเปนธรรมกันทุกฝาย มีความเด็ดขาด

1.1

14. สรางขวัญและกําลังใจใหกับเจาหนาทีท่ ี่ปฏิบัติงาน ยกยองเชิดชูผูเสียสละ จัดสรรงบประมาณ
อยางเพียงพอ

1.0

15. ไมควรใหทหารเขามาเกี่ยวของ/การเมืองควรนําทหาร

0.8

16. ประสานความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานเพื่อชวยกันแกปญหา

0.2

17. นโยบายเดิมที่ปฏิบัติมีความเหมาะสมอยูแลว

0.2

18. อื่น ๆ

7.8

หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1คําตอบ
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ตาราง 4 รอยละของประชาชน จําแนกตามแนวคิดการสรางความสมานฉันทในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
เปนรายภาค (ตอ)
ภาคใต
แนวคิด1/

รอยละ

ผูแสดงความคิดเห็น

75.3

1. เสริมสรางความสามัคคีใหกับคนในชาติโดยยึดหลักพระราชดํารัสของในหลวง

16.7

2. ทุกฝายตองรวมมือรวมใจกันและรับฟงความคิดเห็นของคนในพื้นที่

16.1

3. มีความเทาเทียมกันในสังคม ทุกชาติ ทุกศาสนา ยอมรับซึ่งกันและกัน

11.0

4. ใชมาตรการเด็ดขาดกับผูกระทําความผิดและเพิ่มบทลงโทษเพือ่ ใหเข็ดหลาบ

9.5

5. สรางขวัญและกําลังใจแกประชาชนในพื้นที่ และสงเสริมใหเกิดแนวรวมจากภาคประชาชน

9.2

6. รัฐบาลควรมีมาตรการที่ชัดเจนและเปนแบบอยางทีด่ ีในสรางความสมานฉันทใหเกิดเปนรูปธรรมขึ้นใน
สังคม

8.9

7. ตั้งหนวยงานกลางซึ่งเปนทีย่ อมรับของคนในพื้นที่เขามาดูแล และใหคนในพื้นที่ไดมีบทบาทในการ
แกไขปญหา

8.7

8. เจาหนาที่ของรัฐดูแลเอาใจใสปญ
 หาของประชาชนอยางเขาใจ และเขาถึง

6.9

9. ดูแลความเปนอยูข องประชาชนทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น

6.1

10. สงเสริมการศึกษา สรางทัศนคติที่ดีใหกับเยาวชน เสริมสรางดานคุณธรรม จริยธรรม

6.0

11. มีหนวยงานที่เขามาแกไขปญหาการคาอาวุธสงคราม ยาเสพติด ผูมีอทิ ธิพล และการคอรัปชัน อยาง
จริงจัง

3.0

12. สรางขวัญและกําลังใจใหกับเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน ยกยองเชิดชูผูเสียสละ จัดสรรงบประมาณอยาง
เพียงพอ

1.8

13. สื่อมวลชนเผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนจริง เพือ่ ใหความรู ความเขาใจที่ถูกตองแกประชาชน

1.6

14. ผูนําควรมีความกลาหาญ ใหความเปนธรรมกันทุกฝาย มีความเด็ดขาด

1.4

15. นโยบายเดิมที่ปฏิบัติมีความเหมาะสมอยูแ ลว

0.4

16. ประสานความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานเพื่อชวยกันแกปญหา

0.3

17. อื่น ๆ

2.3

หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1คําตอบ
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3.5 ขอมูลทั่วไปของผูตอบสัมภาษณ
ผู ต อบสั ม ภาษณ เป น ชาย ร อ ยละ 49.3 เป น หญิ ง ร อ ยละ 50.7 และมี ก ารศึ ก ษาต่ํ า กว า ระดั บ
ปริญญาตรี รอยละ 82.7 ปริญญาตรีขึ้นไป รอยละ 14.3 ที่เหลือเปนผูไมไดรับการศึกษาและอื่นๆ รอยละ 3.0
สําหรับอาชีพของผูตอบสัมภาษณเปนผูที่คาขาย/ประกอบธุรกิจสวนตัว รอยละ 26.4 เกษตรกร รอยละ 21.8
พนักงาน/ลูกจางเอกชน รอยละ 12.4 เปนแมบาน/ไมไดประกอบอาชีพ/ขาราชการบํานาญ รอยละ 12.4
รับจางทั่วไป/กรรมกร รอยละ 12.2 ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 8.2 และอื่นๆ อีกรอยละ 6.6
เชน ทหาร ตํารวจ นักการเมือง ผูสื่อขาว เปนตน

