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คํานํา 
 

สืบเนื่องจากความขัดแยงตาง ๆ ในสังคมที่ผานมา ทั้งปญหาความขัดแยงทางการเมือง ปญหา

ความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต กอใหเกิดความเสียหายตอประเทศชาติทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม 

ความมั่นคง และความนาเชื่อถือของประเทศเปนอยางมาก ความสมานฉันทในสังคมจึงมีการพูดถึงกันมากข้ึน   

หลายฝายตระหนักและเห็นความสําคัญของความสมานฉันท พยายามที่สรางความสมานฉันท และพัฒนา

ความสามัคคีของคนในชาติ เพื่อใหเกิดความสงบสุขในสังคม ในการนี้ สํานักงานสถิติแหงชาติ จึงไดดําเนนิการ

สํารวจความตองการสรางความสมานฉันทในสังคม เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับ

สถานการณความขัดแยงในปจจุบัน ผลกระทบที่ไดรับ ตลอดจนแนวคิดการสรางความสมานฉันทในสังคม 

เพื่อใชเปนขอมูลในการจัดทําขอเสนอแนะสนับสนุนนโยบายสรางความสมานฉันทของคนในชาติตอไป  
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บทที่ 2 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 

 

2.1 แผนการสุมตัวอยาง 

แผนการสุมตัวอยางที่ใชเปนแบบ Stratified three-stage sampling โดยมีภาคเปนสตราตัม ซึ่งมี

ทั้งส้ิน 5 สตราตัม คือ กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง (ยกเวน กทม.) ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ

ภาคใต ชุมรุมอาคาร (ในเขตเทศบาล)/หมูบาน (นอกเขตเทศบาล) เปนหนวยตัวอยางขั้นที่หนึ่ง ครัวเรือน

สวนบุคคลเปนหนวยตัวอยางข้ันที่สอง และสมาชิกในครัวเรือนสวนบุคคลที่มีอายุ 18 ปข้ึนไป เปนหนวย

ตัวอยางข้ันที่สาม 

การเลือกหนวยตัวอยางขั้นที่หนึ่ง 

ในแตละภาคทําการเลือกชุมรุมอาคาร/หมูบานตัวอยางอยางอิสระตอกัน โดยใหความนาจะเปน      

ในการเลือกเปนปฏิภาคกับจํานวนครัวเรือนของชุมรุมอาคาร/หมูบานนั้นๆ ไดจํานวนตัวอยางทั้งส้ิน 576 ชุมรุม

อาคาร/หมูบาน จากทั้งส้ิน 109,966 ชุมรุมอาคาร/หมูบาน กระจายไปตามภาค และเขตการปกครอง ดังนี้ 

ภาค รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 

1.กรุงเทพมหานคร 104 104 - 

2. กลาง  (ยกเวน กทม.) 126 44 82 

3. เหนือ 114 24 90 

4. ตะวันออกเฉียงเหนือ 132 24 108 

5. ใต 100 24 76 

รวมทั่วประเทศ 576 220 356 

 
การเลือกหนวยตัวอยางขั้นที่สอง 

ในข้ันนี้เปนการเลือกครัวเรือนตัวอยางที่มีสมาชิกอายุ 18 ปข้ึนไป ดวยวิธีการสุม โดยกําหนดใหเลือก 

10 ครัวเรือนตัวอยางตอชุมรุมอาคาร/หมูบาน ไดจํานวนครัวเรือนตัวอยางทั้งส้ิน จําแนกตามภาค และเขตการ

ปกครอง ดังนี้ 
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ภาค รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 

1.กรุงเทพมหานคร 1,040 1,040 - 

2. กลาง  (ยกเวน กทม.) 1,260 440 820 

3. เหนือ 1,140 240 900 

4. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1,320 240 1,080 

5. ใต 1,000 240 760 

รวมทั่วประเทศ 5,760 2,200 3,560 

 

การเลือกหนวยตัวอยางขั้นที่สาม 

ในแตละครัวเรือนตัวอยาง ไดทําการเลือกสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุ 18 ปข้ึนไป เปนตัวอยางจํานวน 

1 คน  เพื่อทําการสัมภาษณ  ไดจํานวนหนวยตัวอยางทั้งส้ิน  5,760  คน 

2.2 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

ใชวิธีสงเจาหนาที่ของสํานักงานสถิติแหงชาติ ไปทําการสัมภาษณสมาชิกครัวเรือนตัวอยางที่มีอายุ 

18 ปข้ึนไป 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ประชาชนโดยรวมประมาณ รอยละ 46.6 เห็นวาคนไทยมีความรักความสามัคคีทางการเมืองในระดับ    

ปานกลางถึงมาก   ระดับนอย รอยละ 35.9   และเห็นวาคนไทยไมมีความรักความสามัคคีเลย รอยละ 17.5   

เมื่อพิจารณาเปนรายภาค พบวา ประชาชนในภาคเหนือ มีสัดสวนของผูที่เห็นวาคนไทยมีความรักความ

สามัคคีในระดับปานกลางถึงมากสูงสุด คือ รอยละ 53.9  รองลงมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 48.3  

ภาคใต และภาคกลาง มีสัดสวนใกลเคียงกัน คือ รอยละ 44.2  และรอยละ 44.1   และกรุงเทพมหานครตํ่าสุด 

รอยละ 38.4 

 เมื่อใหเปรียบเทียบกับปที่ผานมา ประชาชนเห็นวาคนไทยมีความรักความสามัคคีนอยลง รอยละ 47.2  

เหมือนเดิม  รอยละ 32.4   เพิ่มข้ึน รอยละ 13.7   และไมแนใจ อีกรอยละ 6.7   โดยกรุงเทพมหานครมีสัดสวน

ของผูที่เห็นวาคนไทยมีความรักความสามัคคีนอยลง สูงที่สุด คือ รอยละ 52.5  (ตาราง 1) 

 

 

แผนภูมิ  1  รอยละของประชาชน  จําแนกตามความคิดเห็นเก่ียวกับความรักความสามัคคีทางการเมืองของคนไทย 

                 ท่ัวประเทศ      

ระดับความสามัคค ี

รอยละ 
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มาก ปานกลาง นอย ไมมี 
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ตาราง  1  รอยละของประชาชน จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับความรักความสามัคคีทางการเมืองของคนไทย 

  เปนรายภาค 

ภาค 
ความคิดเห็น 

เรื่องความรักความสามัคคี 
ทั่วประเทศ กรุงเทพ 

มหานคร 
กลาง เหนือ ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ใต 

ในปจจุบัน 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 มาก 7.7 2.9 5.9 8.7 10.4 7.2 

 ปานกลาง 38.9 35.5 38.2 45.2 37.9 37.0 

 นอย 35.9 40.7 35.7 32.4 34.0 41.7 

 ไมมีความรักความสามัคคี 17.5 20.9 20.2 13.7 17.7 14.1 

เมื่อเทียบกับปที่ผานมา 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 เพิ่มขึ้น 13.7 11.0 11.3 13.4 17.3 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 

 

3.2 ผลกระทบจากความขัดแยงทางการเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ไมไดรับผลกระทบ 
ไดรับผลกระทบ 

ไมแสดงความคิดเห็น 

50.3% 
36.1% 

13.6% 

แผนภูมิ  2  รอยละของประชาชน   จําแนกตามการไดรับผลกระทบจากความขัดแยง ทางการเมืองท่ีเกิดขึ้น 

  ในสังคม  ท่ัวประเทศ 

46.6 38.4 43.1 53.9 48.3 44.2 
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 สําหรับการไดรับผลกระทบจากความขัดแยงทางการเมืองที่เกิดข้ึนในสังคม พบวา 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 จําแนกตามการไดรับผลกระทบจากความขัดแยงทางการเมืองที่เกิดข้ึนใน

สังคม   เปนรายภาค 
 

ภาค 
ผลกระทบจาก 

ความขัดแยงที่เกิดขึ้น 
ทั่วประเทศ กรุงเทพ 

มหานคร 
กลาง เหนือ ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ใต 

รวม 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. หนัหนาเขาหากัน พูดคยุกัน เพ่ือใหแตละฝายไดม ี
   โอกาสแลกเปล่ียนความคดิเหน็ 

2. นักการเมอืงควรมคีวามซือ่สัตยสุจริต ตั้งใจทํางานเพ่ือ
ประเทศ แสดงความจริงใจทีจ่ะแกปญหาความขดัแยง 

3. คนไทยตองคาํนึงถึงประโยชนของประเทศชาต ิ
มากกวาสวนตัว 

4. เคารพกติกาและกฎหมายบานเมือง/ยึดหลักประชา- 
ธิปไตยเปนแนวทางในการสรางความสมานฉันท 

5. ยึดถือและปฏิบัติตามกระแสพระราชดํารัสของพระบาท 
สมเด็จพระเจาอยูหัว ความสามัคคี   ความพอเพียง 

 

23.7% 

13.6% 

12.2% 

10.8% 

10.4% 

หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1คําตอบ 
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 เมื่อสอบถามประชาชนถึงแนวคิดที่จะลดความขัดแยงและสรางความสมานฉันททางการเมืองในสังคม          

มีประชาชนทั่วประเทศ 82.2 % ที่เสนอความเห็นในเร่ืองนี้ พบวา 5 อันดับแรกคือ 1. ทุกคนควรหันหนาเขาหา

กัน พูดคุยกัน เพื่อใหแตละฝายไดมีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็น  (รอยละ 23.7) 2. นักการเมืองควรมีความ

ซื่อสัตยสุจริต ต้ังใจทํางาน เพื่อประเทศ และแสดงความจริงใจที่จะแกปญหาความขัดแยง (รอยละ 13.6)       

3. คนไทยตองคํานึงถึงประโยชนของประเทศชาติมากกวาสวนตัว (รอยละ 12.2)  4. ควรเคารพกติกาและ

กฎหมายบานเมือง/ยึดหลักประชาธิปไตยเปนแนวทางในการสรางความสมานฉันท (รอยละ 10.8) 5. ยึดถือ

และปฏิบัติตามกระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เร่ืองความรัก ความสามัคคี ความ

ปรองดอง ความพอเพียง (รอยละ 10.4) สําหรับลําดับอ่ืน ๆ และความคิดเห็นของแตละภาค ปรากฎตามตาราง 3 

ตาราง  3  รอยละของประชาชน จําแนกตามแนวคิดในการสรางความสมานฉันททางการเมือง เปนรายภาค 

ทั่วประเทศ 

แนวคิด1/ รอยละ 

ผูแสดงความคิดเห็น 82.2 

1.  ควรหันหนาเขาหากัน พูดคุยปรึกษาหารือ รวมมือกนัทํางาน เพ่ือใหแตละฝายไดมีโอกาส 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และลดความขัดแยงทางความคิด   23.7 

2.  นักการเมือง/พรรคการเมืองควรมีความซื่อสัตย สุจริต  ตั้งใจทาํงานเพื่อประเทศ และแสดง 

     ความจริงใจทีจ่ะแกปญหาหรือลดปญหาในแบบประสานประโยชนเพ่ือประชาชนสวนใหญ 13.6 

3.  คนไทยตองคาํนึงถึงประโยชนของประเทศชาตมิากกวาสวนตัว 12.2 

4.  ควรเคารพกติกาและกฎหมายบานเมือง/ยึดหลักประชาธิปไตยเปนแนวทาง 

     ในการสรางความสมานฉันท 10.8 

5.  ยึดถือและปฏบัิติตามกระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เรือ่งความรัก 

ความสามัคคี ความปรองดอง  ความพอเพียง 10.4 

6.  เคารพและยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  มีน้ําใจ เอือ้เฟอเผ่ือแผ ชวยเหลือซึ่งกันและกัน  

     ลดทิฐิของตนเอง  ลดความเห็นแกตัว    9.1 

7.  ใชเหตุผลในการแกไขปญหา จดัการความขัดแยงดวยสันติวิธี   4.9 

8.  ไมควรนําพลังมวลชน มาสรางความแตกแยกหรือสรางอํานาจตอรองทางเมือง  4.0 

9.  ใหจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยเร็ว 3.9 

10. รัฐบาลตองบริหารประเทศดวยความเปนธรรมและโปรงใส แกปญหาความขดัแยง 

      ดวยความเปนกลางทางการเมือง  3.3 

11. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม/สงเสริมการศึกษา สรางคนใหมีความรูคูคุณธรรม   2.7 
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ตาราง  3  รอยละของประชาชน จําแนกตามแนวคิดในการสรางความสมานฉันททางการเมือง เปนรายภาค (ตอ) 

ทั่วประเทศ 

แนวคิด 1/ รอยละ 

12. ทุกฝายตองมีความตั้งใจจริงในการสรางความสมานฉันทในสังคม 2.1 

13. เปดพ้ืนที่รับฟงความคิดเห็นของประชาชน ใหประชาชน/กลุมตาง ๆ ในชุมชนมีสวนรวมในการ

 จัดการการแกไขปญหาในพ้ืนที่ของตนเอง       1.8 

14. มีการใหอภัยซึ่งกันและกัน  ไมคิดถึงเรืองในอดีตที่ทําใหเกิดความขัดแยง  ยึดหลักสายกลาง/   

 หลักศาสนาเปนแนวทางในการแกปญหา       1.8 

15. ใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสารสถานการณทางการเมืองที่เปนจริง และสงเสริมความรู             

 ทางการเมืองแกประชาชนใหมากขึ้น 1.7 

16. ใหความสําคญั/เรงแกไขปญหาเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือใหประชาชนมีความสุข มคีวามเปนอยูที่ดขีึน้  1.6 

17. สรางกิจกรรมที่เสริมสรางความสามัคคีในชุมชนใหมากขึน้ มีกจิกรรมที่ปลูกฝงใหทุกคน              

 มีความกระตือรือรนที่จะสรางความสามัคคีภายในชาติ 1.4 

18. เพ่ิมบทลงโทษและเอาจริงเอาจังตอการดําเนินตามกฎหมายกับผูที่สรางความแตกแยกใหสังคม 1.4 

19. ทุกคนควรทาํหนาทีข่องตนเอง/รับผิดชอบในหนาที่ของตนเองใหดีที่สุด มีความซื่อสัตยสุจริต      

 ในการทํางาน 1.3 

20. ตองพัฒนา/เปล่ียนแปลงระบบการเมอืงไทย เปดโอกาสใหคนรุนใหมเขามาทํางานการเมืองมากขึ้น   1.2 

21. ควรมีผูนําทีม่ีความรูความสามารถ และมคีณุธรรมในการลดปญหาความขดัแยง/เลือกคนดี      

 เขามาพัฒนาประเทศ 0.8 

22. ส่ือมวลชนทกุแขนงควรชวยกันประชาสัมพันธ นําเสนอขาว หรอืขอมูลที่สรางสรรค                    

 ไมเสนอขาวที่กอใหเกิดความขัดแยง และตองมีความเปนกลางทางการเมือง 0.8 

23. รัฐตองเขาถึงประชาชนใหมากขึ้น และสรางความเทาเทียมกัน  ความเสมอภาคในสังคม       ให

 ประชาชนเขาถึงประโยชนจากทรพัยากรตาง ๆ อยางเทาเทียมกัน 0.8 

24. จัดตั้งองคกรกลางเพื่อสรางความสมานฉันท/หาบุคคลที่ทุกฝายยอมรับและเปนกลาง               

 มาประสานความขัดแยง  0.7 

25. จัดตั้งรัฐบาลแหงชาติ / รัฐบาลกลาง 0.4 

26. ทหารไมควรยุงเก่ียวกับการเมือง 0.4 

27. เพ่ิมบทบาทหนาทีใ่หขาราชการใหทํางานสรางความสมานฉันทมากขึน้  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 รวมมือกนัทํางาน เพ่ือใหแตละฝายไดมีโอกาส 

     แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และลดความขัดแยงทางความคิด   26.3 

2.  ยึดถือและปฏบัิติตามกระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เรือ่งความรัก 

    ความสามัคคี ความปรองดอง  ความพอเพียง 22.2 

3.  คนไทยตองคาํนึงถึงประโยชนของประเทศชาตมิากกวาสวนตัว 21.6 

4.  นักการเมือง/พรรคการเมืองควรมีความซื่อสัตย สุจริต  ตั้งใจทาํงานเพื่อประเทศ และแสดง 

     ความจริงใจทีจ่ะแกปญหาหรือลดปญหาในแบบประสานประโยชนเพ่ือประชาชนสวนใหญ 19.8 

5.  เคารพและยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  มีน้ําใจ เอือ้เฟอเผ่ือแผ ชวยเหลือซึ่งกันและกัน  

     ลดทิฐิของตนเอง  ลดความเห็นแกตัว    15.7 

6.  ควรเคารพกติกาและกฎหมายบานเมือง/ยึดหลักประชาธิปไตยเปนแนวทาง 

     ในการสรางความสมานฉันท  11.6 

7.  ไมควรนําพลังมวลชน มาสรางความแตกแยกหรือสรางอํานาจตอรองทางเมือง  4.9 

8.  ใชเหตุผลในการแกไขปญหา จดัการความขัดแยงดวยสันติวิธี   4.9 

9.  มีการใหอภัยซึ่งกันและกัน  ไมคิดถึงเรืองในอดีตที่ทําใหเกิดความขัดแยง   

     ยึดหลักสายกลาง/หลักศาสนาเปนแนวทางในการแกปญหา 4.7 

10. ใหจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยเร็ว 4.6 

11. ทุกฝายตองมีความตั้งใจจริงในการสรางความสมานฉันทในสังคม 3.4 

12. ใหความสําคญั/เรงแกไขปญหาเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือใหประชาชนมีความสุข มคีวามเปนอยูที่ดขีึน้  2.8 

13. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม/สงเสริมการศึกษา สรางคนใหมีความรูคูคุณธรรม   2.6 

14. เปดพ้ืนที่รับฟงความคิดเห็นของประชาชน ใหประชาชน/กลุมตาง ๆ ในชุมชน 

      มีสวนรวมในการจัดการการแกไขปญหาในพ้ืนที่ของตนเอง 2.5 

15. ตองพัฒนา/เปล่ียนแปลงระบบการเมอืงไทย เปดโอกาสใหคนรุนใหมเขามาทํางานการเมืองมากขึ้น   2.0 

16. ควรมีผูนําทีม่ีความรูความสามารถ และมคีณุธรรมในการลดปญหาความขดัแยง/เลือกคนด ี

      เขามาพัฒนาประเทศ 1.9 
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ตาราง  3  รอยละของประชาชน จําแนกตามแนวคิดในการสรางความสมานฉันททางการเมือง เปนรายภาค (ตอ) 

กรุงเทพมหานคร 

แนวคิด 1/ รอยละ 

17. สรางกิจกรรมที่เสริมสรางความสามัคคีในชุมชนใหมากขึน้ มีกจิกรรมที่ปลูกฝงใหทุกคน 

       มีความกระตือรือรนที่จะสรางความสามัคคีภายในชาติ 1.8 

18. ทุกคนควรทาํหนาทีข่องตนเอง/รับผิดชอบในหนาที่ของตนเองใหดีที่สุด มีความซื่อสัตยสุจริต 

      ในการทํางาน 1.8 

19. ส่ือมวลชนทกุแขนงควรชวยกันประชาสัมพันธ นําเสนอขาว หรอืขอมูลที่สรางสรรค  

      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 แกปญหาความขดัแยง 

      ดวยความเปนกลางทางการเมือง  0.9 

25. เพ่ิมบทลงโทษและเอาจริงเอาจังตอการดําเนินตามกฎหมายกับผูที่สรางความแตกแยกใหสังคม 0.8 

26. จัดตั้งรัฐบาลแหงชาติ / รัฐบาลกลาง 0.5 

27. ทหารไมควรยุงเก่ียวกับการเมือง 0.5 

28. เพ่ิมบทบาทหนาทีใ่หขาราชการใหทํางานสรางความสมานฉันทมากขึน้  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 รวมมือกนัทํางาน เพ่ือใหแตละฝายไดมีโอกาส 

     แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และลดความขัดแยงทางความคิด   25.1 

2.  คนไทยตองคาํนึงถึงประโยชนของประเทศชาตมิากกวาสวนตัว 11.2 

3.  เคารพและยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  มีน้ําใจ เอือ้เฟอเผ่ือแผ ชวยเหลือซึ่งกันและกัน  

     ลดทิฐิของตนเอง  ลดความเห็นแกตัว    10.5 

4.  ยึดถือและปฏบัิติตามกระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เรือ่งความรัก 

     ความสามัคค ีความปรองดอง  ความพอเพียง 10.1 

5.  นักการเมือง/พรรคการเมืองควรมีความซื่อสัตย สุจริต  ตั้งใจทาํงานเพื่อประเทศ และแสดง 

     ความจริงใจทีจ่ะแกปญหาหรือลดปญหาในแบบประสานประโยชนเพ่ือประชาชนสวนใหญ 9.8 

6.  ใชเหตุผลในการแกไขปญหา จดัการความขัดแยงดวยสันติวิธี   6.6 

7.  ควรเคารพกติกาและกฎหมายบานเมือง/ยึดหลักประชาธิปไตยเปนแนวทาง 

     ในการสรางความสมานฉันท  6.0 

8.  ไมควรนําพลังมวลชน มาสรางความแตกแยกหรือสรางอํานาจตอรองทางเมือง  4.6 

9.  รัฐบาลตองบริหารประเทศดวยความเปนธรรมและโปรงใส แกปญหาความขดัแยง 

    ดวยความเปนกลางทางการเมือง  4.1 

10.  ใหจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยเร็ว 2.9 

11. ใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสารสถานการณทางการเมืองที่เปนจริง และสงเสริมความรู 

      ทางการเมืองแกประชาชนใหมากขึ้น 2.5 

12. มีการใหอภัยซึ่งกันและกัน  ไมคิดถึงเรืองในอดีตที่ทําใหเกิดความขัดแยง   

      ยึดหลักสายกลาง/หลักศาสนาเปนแนวทางในการแกปญหา 1.8 

13. ใหความสําคญั/เรงแกไขปญหาเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือใหประชาชนมีความสุข มคีวามเปนอยูที่ดขีึน้  1.5 

14. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม/สงเสริมการศึกษา สรางคนใหมีความรูคูคุณธรรม   1.4 

15. เปดพ้ืนที่รับฟงความคิดเห็นของประชาชน ใหประชาชน/กลุมตาง ๆ ในชุมชน 

      มีสวนรวมในการจัดการการแกไขปญหาในพ้ืนที่ของตนเอง 1.0 

16. ตองพัฒนา/เปล่ียนแปลงระบบการเมอืงไทย เปดโอกาสใหคนรุนใหมเขามาทํางานการเมืองมากขึ้น   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. เพ่ิมบทลงโทษและเอาจริงเอาจังตอการดําเนินตามกฎหมายกับผูที่สรางความแตกแยกใหสังคม 0.6 

19. ส่ือมวลชนทกุแขนงควรชวยกันประชาสัมพันธ นําเสนอขาว หรอืขอมูลที่สรางสรรค  

      ไมเสนอขาวที่กอใหเกิดความขัดแยง และตองมีความเปนกลางทางการเมือง 0.6 

20. จัดตั้งรัฐบาลแหงชาติ / รัฐบาลกลาง 0.6 

21. ทุกคนควรทาํหนาทีข่องตนเอง/รับผิดชอบในหนาที่ของตนเองใหดีที่สุด มีความซื่อสัตยสุจริต 

      ในการทํางาน 0.5 

22. เพ่ิมบทบาทหนาทีใ่หขาราชการใหทํางานสรางความสมานฉันทมากขึน้  0.5 

23. ทุกฝายตองมีความตั้งใจจริงในการสรางความสมานฉันทในสังคม 0.4 

24. จัดตั้งองคกรกลางเพื่อสรางความสมานฉันท/หาบุคคลที่ทุกฝายยอมรับ และเปนกลาง 

      มาประสานความขัดแยง  0.4 

25. รัฐบาลตองมีความเด็ดขาดตอการแกไขปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นในแตละครั้ง 0.3 

26. ควรมีผูนําทีม่ีความรูความสามารถ และมคีณุธรรมในการลดปญหาความขดัแยง/เลือกคนด ี

      เขามาพัฒนาประเทศ 0.2 

27. ทหารไมควรยุงเก่ียวกับการเมือง 0.2 

28. ใหทหารปกครองประเทศ 0.2 

29. สรางกิจกรรมที่เสริมสรางความสามัคคีในชุมชนใหมากขึน้ มีกจิกรรมที่ปลูกฝงใหทุกคน 

      มีความกระตอืรือรนที่จะสรางความสามัคคีภายในชาต ิ 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 รวมมือกนัทํางาน เพ่ือใหแตละฝายไดมีโอกาส 

     แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และลดความขัดแยงทางความคิด   36.1 

2.  ควรเคารพกติกาและกฎหมายบานเมือง/ยึดหลักประชาธิปไตยเปนแนวทาง 

     ในการสรางความสมานฉันท  14.7 

3.  คนไทยตองคาํนึงถึงประโยชนของประเทศชาตมิากกวาสวนตัว 12.4 

4.  นักการเมือง/พรรคการเมืองควรมีความซื่อสัตย สุจริต  ตั้งใจทาํงานเพื่อประเทศ และแสดง 

      ความจริงใจที่จะแกปญหาหรอืลดปญหาในแบบประสานประโยชนเพ่ือประชาชนสวนใหญ 10.1 

5.  เคารพและยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  มีน้ําใจ เอือ้เฟอเผ่ือแผ ชวยเหลือซึ่งกันและกัน  

     ลดทิฐิของตนเอง  ลดความเห็นแกตัว    6.9 

6.  ยึดถือและปฏบัิติตามกระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เรือ่งความรัก 

    ความสามัคคี ความปรองดอง  ความพอเพียง 6.1 

7.  ใหจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยเร็ว 5.8 

8.  ใชเหตุผลในการแกไขปญหา จดัการความขัดแยงดวยสันติวิธี   4.8 

9.  ไมควรนําพลังมวลชน มาสรางความแตกแยกหรือสรางอํานาจตอรองทางเมือง  4.0 

10. ทุกฝายตองมีความตั้งใจจริงในการสรางความสมานฉันทในสังคม 2.8 

11. เพ่ิมบทลงโทษและเอาจริงเอาจังตอการดําเนินตามกฎหมายกับผูที่สรางความแตกแยกใหสังคม 1.6 

12. มีการใหอภัยซึ่งกันและกัน  ไมคิดถึงเรืองในอดีตที่ทําใหเกิดความขัดแยง   

      ยึดหลักสายกลาง/หลักศาสนาเปนแนวทางในการแกปญหา 1.4 

13. ทุกคนควรทาํหนาทีข่องตนเอง/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 แกปญหาความขดัแยง 

      ดวยความเปนกลางทางการเมือง  0.6 

19. ทหารไมควรยุงเก่ียวกับการเมือง 0.6 

20. เปดพ้ืนที่รับฟงความคิดเห็นของประชาชน ใหประชาชน/กลุมตาง ๆ ในชุมชน 

      มีสวนรวมในการจัดการการแกไขปญหาในพ้ืนที่ของตนเอง 0.5 

21. ควรมีผูนําทีม่ีความรูความสามารถ และมคีณุธรรมในการลดปญหาความขดัแยง/เลือกคนด ี

      เขามาพัฒนาประเทศ 0.5 

22. รัฐตองเขาถึงประชาชนใหมากขึ้น และสรางความเทาเทียมกัน  ความเสมอภาคในสังคม  

      ใหประชาชนเขาถึงประโยชนจากทรัพยากรตาง ๆ อยางเทาเทียมกัน 0.5 

23. ใหความสําคญั/เรงแกไขปญหาเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือใหประชาชนมีความสุข มคีวามเปนอยูที่ดขีึน้  0.3 

24. สรางกิจกรรมที่เสริมสรางความสามัคคีในชุมชนใหมากขึน้ มีกจิกรรมที่ปลูกฝงใหทุกคน 

      มีความกระตอืรือรนที่จะสรางความสามัคคีภายในชาต ิ
 

0.3 

25. ตองพัฒนา/เปล่ียนแปลงระบบการเมอืงไทย เปดโอกาสใหคนรุนใหมเขามาทํางานการเมืองมากขึ้น   0.3 

26. รัฐบาลตองมีความเด็ดขาดตอการแกไขปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นในแตละครั้ง 0.3 

27. ส่ือมวลชนทกุแขนงควรชวยกันประชาสัมพันธ นําเสนอขาว หรอืขอมูลที่สรางสรรค  

      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 รวมมือกนัทํางาน เพ่ือใหแตละฝายไดมีโอกาส 

     แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และลดความขัดแยงทางความคิด   20.7 

2.  นักการเมือง/พรรคการเมืองควรมีความซื่อสัตย สุจริต  ตั้งใจทาํงานเพื่อประเทศ และแสดง 

     ความจริงใจทีจ่ะแกปญหาหรือลดปญหาในแบบประสานประโยชนเพ่ือประชาชนสวนใหญ 15.3 

3.  ควรเคารพกติกาและกฎหมายบานเมือง/ยึดหลักประชาธิปไตยเปนแนวทาง 

     ในการสรางความสมานฉันท  15.1 

4.  คนไทยตองคาํนึงถึงประโยชนของประเทศชาตมิากกวาสวนตัว 10.8 

5.  ยึดถือและปฏบัิติตามกระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เรือ่งความรัก 

     ความสามัคค ีความปรองดอง  ความพอเพียง 10.2 

6.  เคารพและยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  มีน้ําใจ เอือ้เฟอเผ่ือแผ ชวยเหลือซึ่งกันและกัน  

     ลดทิฐิของตนเอง  ลดความเห็นแกตัว    9.2 

7.  ใชเหตุผลในการแกไขปญหา จดัการความขัดแยงดวยสันติวิธี   6.3 

8.  ใหจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยเร็ว 4.3 

9.  สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม/สงเสริมการศึกษา สรางคนใหมีความรูคูคุณธรรม   4.0 

10. ทุกฝายตองมีความตั้งใจจริงในการสรางความสมานฉันทในสังคม 3.0 

11. ไมควรนําพลังมวลชน มาสรางความแตกแยกหรือสรางอํานาจตอรองทางเมือง  2.1 

12. ใหความสําคญั/เรงแกไขปญหาเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือใหประชาชนมีความสุข มคีวามเปนอยูที่ดขีึน้  1.9 

13. รัฐบาลตองบริหารประเทศดวยความเปนธรรมและโปรงใส แกปญหาความขดัแยง 

      ดวยความเปนกลางทางการเมือง  1.5 

14. ตองพัฒนา/เปล่ียนแปลงระบบการเมอืงไทย เปดโอกาสใหคนรุนใหมเขามาทํางานการเมืองมากขึ้น   1.5 

15. ทุกคนควรทาํหนาทีข่องตนเอง/รับผิดชอบในหนาที่ของตนเองใหดีที่สุด มีความซื่อสัตยสุจริต 

      ในการทํางาน 1.4 

16. เพ่ิมบทลงโทษและเอาจริงเอาจังตอการดําเนินตามกฎหมายกับผูที่สรางความแตกแยกใหสังคม 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. เปดพ้ืนที่รับฟงความคิดเห็นของประชาชน ใหประชาชน/กลุมตาง ๆ ในชุมชน 

      มีสวนรวมในการจัดการการแกไขปญหาในพ้ืนที่ของตนเอง 0.9 

20. ควรมีผูนําทีม่ีความรูความสามารถ และมคีณุธรรมในการลดปญหาความขดัแยง/เลือกคนด ี

      เขามาพัฒนาประเทศ 0.8 

21. เพ่ิมบทบาทหนาทีใ่หขาราชการใหทํางานสรางความสมานฉันทมากขึน้  0.7 

22. สรางกิจกรรมที่เสริมสรางความสามัคคีในชุมชนใหมากขึน้ มีกจิกรรมที่ปลูกฝงใหทุกคน 

      มีความกระตอืรือรนที่จะสรางความสามัคคีภายในชาต ิ 0.6 

23. ส่ือมวลชนทกุแขนงควรชวยกันประชาสัมพันธ นําเสนอขาว หรอืขอมูลที่สรางสรรค  

      ไมเสนอขาวที่กอใหเกิดความขัดแยง และตองมีความเปนกลางทางการเมือง 0.6 

24. ทหารไมควรยุงเก่ียวกับการเมือง 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  ตั้งใจทาํงานเพื่อประเทศ และแสดง 

     ความจริงใจทีจ่ะแกปญหาหรือลดปญหาในแบบประสานประโยชนเพ่ือประชาชนสวนใหญ 14.8 

2.  รัฐบาลตองบริหารประเทศดวยความเปนธรรมและโปรงใส แกปญหาความขดัแยง 

    ดวยความเปนกลางทางการเมือง  12.9 

3.  ควรหันหนาเขาหากัน พูดคุยปรึกษาหารือ รวมมือกนัทํางาน เพ่ือใหแตละฝายไดมีโอกาส 

     แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และลดความขัดแยงทางความคิด   8.1 

4.  คนไทยตองคาํนึงถึงประโยชนของประเทศชาตมิากกวาสวนตัว 8.0 

5.  เปดพ้ืนที่รับฟงความคิดเห็นของประชาชน ใหประชาชน/กลุมตาง ๆ ในชุมชน 

     มีสวนรวมในการจัดการการแกไขปญหาในพ้ืนที่ของตนเอง 7.1 

6.  สรางกิจกรรมที่เสริมสรางความสามัคคีในชุมชนใหมากขึน้ มีกิจกรรมที่ปลูกฝงใหทุกคน 

     มีความกระตอืรือรนที่จะสรางความสามัคคีภายในชาต ิ 7.1 

7.  ไมควรนําพลังมวลชน มาสรางความแตกแยกหรือสรางอํานาจตอรองทางเมือง  6.5 

8.  ยึดถือและปฏบัิติตามกระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เรือ่งความรัก 

     ความสามัคค ีความปรองดอง  ความพอเพียง 6.1 

9.  ใชเหตุผลในการแกไขปญหา จดัการความขัดแยงดวยสันติวิธี   4.2 

10. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม/สงเสริมการศึกษา สรางคนใหมีความรูคูคุณธรรม   3.8 

11. ใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสารสถานการณทางการเมืองที่เปนจริง และสงเสริมความรู 

      ทางการเมืองแกประชาชนใหมากขึ้น 3.7 

12. เพ่ิมบทลงโทษและเอาจริงเอาจังตอการดําเนินตามกฎหมายกับผูที่สรางความแตกแยกใหสังคม 3.3 

13. รัฐตองเขาถึงประชาชนใหมากขึ้น และสรางความเทาเทียมกัน  ความเสมอภาคในสังคม  

      ใหประชาชนเขาถึงประโยชนจากทรัพยากรตาง ๆ อยางเทาเทียมกัน 3.1 

14. เคารพและยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  มีน้ําใจ เอือ้เฟอเผ่ือแผ ชวยเหลือซึ่งกันและกัน  

      ลดทิฐิของตนเอง  ลดความเห็นแกตัว    2.6 

15. ใหความสําคญั/เรงแกไขปญหาเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือใหประชาชนมีความสุข มคีวามเปนอยูที่ดขีึน้  1.8 

16. ทุกคนควรทาํหนาทีข่องตนเอง/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/เปล่ียนแปลงระบบการเมอืงไทย เปดโอกาสใหคนรุนใหมเขามาทํางานการเมืองมากขึ้น   1.6 

19. ควรมีผูนําทีม่ีความรูความสามารถ และมคีณุธรรมในการลดปญหาความขดัแยง/เลือกคนด ี

      เขามาพัฒนาประเทศ 1.6 

20. ส่ือมวลชนทกุแขนงควรชวยกันประชาสัมพันธ นําเสนอขาว หรอืขอมูลที่สรางสรรค  

      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. เพ่ิมบทบาทหนาทีใ่หขาราชการใหทํางานสรางความสมานฉันทมากขึน้  0.1 

27. อื่น ๆ 0.8 

หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1คําตอบ 
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3.4 แนวคิดการสรางความสมานฉันทในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 

 

 

 

 

 

 

 

  

 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) สําหรับลําดับอ่ืน ๆ และความคิดเห็น

ของแตละภาคปรากฎตามตาราง 4 

 

 

 

 

แผนภูมิ  4  รอยละของประชาชน   จําแนกตามแนวคิดการสรางความสมานฉันทในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 

                  ท่ัวประเทศ1/ 

1. เสริมสรางความสามัคคีใหกับคนในชาติโดยยึดหลัก
พระราชดํารัสของในหลวง 

2. ทุกฝายตองรวมมือรวมใจกนัและรับฟงความคิดเห็น 
ของคนในพ้ืนที ่

3. ใชมาตรการเด็ดขาดกับผูกระทําความผิดและ
เพ่ิมบทลงโทษเพื่อใหเข็ดหลาบ 

4. มีความเทาเทียมกันในสังคม ทุกชาติ ทุกศาสนา  
ยอมรับซึ่งกันและกัน 

5. เจาหนาที่ของรัฐดูแลเอาใจใสปญหาของประชาชน 
อยางเขาใจ และเขาถึง 

23.7% 

21.0% 

10.7% 

9.8% 

8.0% 

หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1คําตอบ 
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ตาราง  4  รอยละของประชาชน จําแนกตามแนวคิดการสรางความสมานฉันทในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 

 เปนรายภาค  

ทั่วประเทศ 

แนวคิด 1/ รอยละ 

ผูแสดงความคิดเห็น 76.8 

1. เสริมสรางความสามัคคีใหกับคนในชาติโดยยึดหลักพระราชดํารัสของในหลวง 23.7 

2. ทุกฝายตองรวมมือรวมใจกันและรับฟงความคิดเห็นของคนในพ้ืนที ่ 21.0 

3. ใชมาตรการเด็ดขาดกับผูกระทําความผิดและเพิ่มบทลงโทษเพื่อใหเข็ดหลาบ 10.7 

4. มีความเทาเทียมกันในสังคม ทุกชาติ ทุกศาสนา ยอมรับซึ่งกันและกัน 9.8 

5. เจาหนาที่ของรัฐดูแลเอาใจใสปญหาของประชาชนอยางเขาใจ และเขาถึง 8.0 

6. สรางขวัญและกําลังใจแกประชาชนในพ้ืนที ่และสงเสรมิใหเกิดแนวรวมจากภาคประชาชน 7.1 

7. ดูแลความเปนอยูของประชาชนทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดขีึ้น 6.1 

8. สงเสริมการศึกษา  สรางทัศนคตทิี่ดีใหกับเยาวชน เสริมสรางดานคณุธรรม จริยธรรม  6.0 

9. ตั้งหนวยงานกลางซึ่งเปนที่ยอมรบัของคนในพ้ืนทีเ่ขามาดูแล และใหคนในพ้ืนที่ไดมบีทบาทในการ

แกไขปญหา 4.8 

10. รัฐบาลควรมีมาตรการที่ชัดเจนและเปนแบบอยางที่ดีในสรางความสมานฉันทใหเกิดเปนรูปธรรม
ขึ้นในสังคม 3.4 

11. มีหนวยงานที่เขามาแกไขปญหาการคาอาวุธสงคราม ยาเสพตดิ ผูมอีิทธิพล และการคอรปัชัน อยางจริงจัง 2.0 

12. สรางขวัญและกําลังใจใหกับเจาหนาทีท่ี่ปฏิบัติงาน ยกยองเชิดชูผูเสียสละ จัดสรรงบประมาณ

อยางเพียงพอ 1.3 

13. ส่ือมวลชนเผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนจริง เพ่ือใหความรู ความเขาใจที่ถูกตองแกประชาชน 1.2 

14. ผูนําควรมีความกลาหาญ ใหความเปนธรรมกนัทกุฝาย 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. ทุกฝายตองรวมมือรวมใจกันและรับฟงความคิดเห็นของคนในพ้ืนที ่ 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  สรางทัศนคตทิี่ดีใหกับเยาวชน เสริมสรางดานคณุธรรม จริยธรรม  10.0 

8. ดูแลความเปนอยูของประชาชนทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดขีึ้น 9.4 

9. ตั้งหนวยงานกลางซึ่งเปนที่ยอมรบัของคนในพ้ืนทีเ่ขามาดูแล และใหคนในพ้ืนที่ไดมบีทบาทในการ

แกไขปญหา 8.2 

10. สรางขวัญและกําลังใจแกประชาชนในพ้ืนที ่และสงเสริมใหเกิดแนวรวมจากภาคประชาชน 6.4 

11. มีหนวยงานที่เขามาแกไขปญหาการคาอาวุธสงคราม ยาเสพติด ผูมีอิทธิพล และการคอรัปชัน 

อยางจริงจัง 3.2 

12. สรางขวัญและกําลังใจใหกับเจาหนาทีท่ี่ปฏิบัติงาน ยกยองเชิดชูผูเสียสละ จัดสรรงบประมาณ

อยางเพียงพอ 1.5 

13. ส่ือมวลชนเผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนจริง เพ่ือใหความรู ความเขาใจที่ถูกตองแกประชาชน 1.4 

14. นโยบายเดิมที่ปฏิบัติมีความเหมาะสมอยูแลว 0.8 

15. ผูนําควรมีความกลาหาญ ใหความเปนธรรมกนัทกุฝาย 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. ทุกฝายตองรวมมือรวมใจกันและรับฟงความคิดเห็นของคนในพ้ืนที ่ 15.3 

3. ใชมาตรการเด็ดขาดกับผูกระทําความผิดและเพิ่มบทลงโทษเพื่อใหเข็ดหลาบ 10.8 

4. มีความเทาเทียมกันในสังคม ทุกชาติ ทุกศาสนา ยอมรับซึ่งกันและกัน 8.3 

5. ดูแลความเปนอยูของประชาชนทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดขีึ้น 5.8 

6. เจาหนาที่ของรัฐดูแลเอาใจใสปญหาของประชาชนอยางเขาใจ และเขาถึง 5.7 

7. สรางขวัญและกําลังใจแกประชาชนในพ้ืนที ่และสงเสริมใหเกิดแนวรวมจากภาคประชาชน 5.6 

8. สงเสริมการศึกษา  สรางทัศนคตทิี่ดีใหกับเยาวชน เสริมสรางดานคณุธรรม จริยธรรม  5.2 

9. ตั้งหนวยงานกลางซึ่งเปนที่ยอมรบัของคนในพ้ืนทีเ่ขามาดูแล และใหคนในพ้ืนที่ไดมบีทบาทในการ

แกไขปญหา 2.9 

10. สรางขวัญและกําลังใจใหกับเจาหนาทีท่ี่ปฏิบัติงาน ยกยองเชิดชูผูเสียสละ จัดสรรงบประมาณ

อยางเพียงพอ 1.9 

11. รัฐบาลควรมีมาตรการที่ชัดเจนและเปนแบบอยางที่ดีในสรางความสมานฉันทใหเกิดเปนรูปธรรม
ขึ้นในสังคม 1.7 

12. มีหนวยงานที่เขามาแกไขปญหาการคาอาวุธสงคราม ยาเสพติด ผูมีอิทธิพล และการคอรัปชัน 

อยางจริงจัง 1.0 

13. ส่ือมวลชนเผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนจริง เพ่ือใหความรู ความเขาใจที่ถูกตองแกประชาชน 0.9 

14. ผูนําควรมีความกลาหาญ ใหความเปนธรรมกนัทกุฝาย 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. ทุกฝายตองรวมมือรวมใจกันและรับฟงความคิดเห็นของคนในพ้ืนที ่ 22.0 

3. เจาหนาที่ของรัฐดูแลเอาใจใสปญหาของประชาชนอยางเขาใจ และเขาถึง 14.5 

4. ใชมาตรการเด็ดขาดกับผูกระทําความผิดและเพิ่มบทลงโทษเพื่อใหเข็ดหลาบ 11.3 

5. มีความเทาเทียมกันในสังคม ทุกชาติ ทุกศาสนา ยอมรับซึ่งกันและกัน 7.8 

6. สงเสริมการศึกษา  สรางทัศนคตทิี่ดีใหกบัเยาวชน เสริมสรางดานคณุธรรม จริยธรรม  7.5 

7. สรางขวัญและกําลังใจแกประชาชนในพ้ืนที ่และสงเสริมใหเกิดแนวรวมจากภาคประชาชน 5.5 

8. ดูแลความเปนอยูของประชาชนทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดขีึ้น 5.0 

9. มีหนวยงานที่เขามาแกไขปญหาการคาอาวุธสงคราม ยาเสพติด ผูมีอิทธิพล และการคอรัปชัน 

อยางจริงจัง 2.7 

10. ตั้งหนวยงานกลางซึ่งเปนที่ยอมรบัของคนในพ้ืนทีเ่ขามาดูแล และใหคนในพ้ืนที่ไดมบีทบาทในการ

แกไขปญหา 2.5 

11. สรางขวัญและกําลังใจใหกับเจาหนาทีท่ี่ปฏิบัติงาน ยกยองเชิดชูผูเสียสละ จัดสรรงบประมาณ

อยางเพียงพอ 0.6 

12. ส่ือมวลชนเผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนจริง เพ่ือใหความรู ความเขาใจที่ถูกตองแกประชาชน 0.6 

13. รัฐบาลควรมีมาตรการที่ชัดเจนและเปนแบบอยางที่ดีในสรางความสมานฉันทใหเกิดเปนรูปธรรม
ขึ้นในสังคม 0.4 

14. ประสานความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานเพื่อชวยกันแกปญหา 0.4 

15. นโยบายเดิมที่ปฏิบัติมีความเหมาะสมอยูแลว 0.2 

16. ผูนําควรมีความกลาหาญ ใหความเปนธรรมกนัทกุฝาย 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. ทุกฝายตองรวมมือรวมใจกันและรับฟงความคิดเห็นของคนในพ้ืนที ่ 20.2 

3. มีความเทาเทียมกันในสังคม ทุกชาติ ทุกศาสนา ยอมรับซึ่งกันและกัน 11.3 

4. ใชมาตรการเด็ดขาดกับผูกระทําความผิดและเพิ่มบทลงโทษเพื่อใหเข็ดหลาบ 9.9 

5. สรางขวัญและกําลังใจแกประชาชนในพ้ืนที ่และสงเสริมใหเกิดแนวรวมจากภาคประชาชน 8.6 

6. ดูแลความเปนอยูของประชาชนทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดขีึ้น 5.6 

7. ตั้งหนวยงานกลางซึ่งเปนที่ยอมรบัของคนในพ้ืนทีเ่ขามาดูแล และใหคนในพ้ืนที่ไดมบีทบาทในการ

แกไขปญหา 
4.8 

8. สงเสริมการศึกษา  สรางทัศนคตทิี่ดีใหกับเยาวชน เสริมสรางดานคณุธรรม จริยธรรม  4.2 

9. เจาหนาที่ของรัฐดูแลเอาใจใสปญหาของประชาชนอยางเขาใจ และเขาถึง 4.1 

10. ส่ือมวลชนเผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนจริง เพ่ือใหความรู ความเขาใจที่ถูกตองแกประชาชน 1.6 

11. รัฐบาลควรมีมาตรการที่ชัดเจนและเปนแบบอยางที่ดีในสรางความสมานฉันทใหเกิดเปนรูปธรรม
ขึ้นในสังคม 

1.5 

12. มีหนวยงานที่เขามาแกไขปญหาการคาอาวุธสงคราม ยาเสพติด ผูมีอิทธิพล และการคอรัปชัน 

อยางจริงจัง 
1.5 

13. ผูนําควรมีความกลาหาญ ใหความเปนธรรมกนัทกุฝาย มีความเด็ดขาด 1.1 

14. สรางขวัญและกําลังใจใหกับเจาหนาทีท่ี่ปฏิบัติงาน 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. ทุกฝายตองรวมมือรวมใจกันและรับฟงความคิดเห็นของคนในพ้ืนท่ี 16.1 

3. มีความเทาเทียมกันในสังคม ทุกชาติ ทุกศาสนา ยอมรับซึ่งกันและกัน 11.0 

4. ใชมาตรการเด็ดขาดกับผูกระทําความผิดและเพ่ิมบทลงโทษเพ่ือใหเข็ดหลาบ 9.5 

5. สรางขวัญและกําลังใจแกประชาชนในพ้ืนท่ี และสงเสริมใหเกิดแนวรวมจากภาคประชาชน 9.2 

6. รัฐบาลควรมีมาตรการที่ชัดเจนและเปนแบบอยางท่ีดีในสรางความสมานฉันทใหเกิดเปนรูปธรรมขึ้นใน
สังคม 8.9 

7. ต้ังหนวยงานกลางซ่ึงเปนท่ียอมรับของคนในพ้ืนท่ีเขามาดูแล และใหคนในพ้ืนท่ีไดมีบทบาทในการ

แกไขปญหา 8.7 

8. เจาหนาท่ีของรัฐดูแลเอาใจใสปญหาของประชาชนอยางเขาใจ และเขาถึง 6.9 

9. ดูแลความเปนอยูของประชาชนท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น 6.1 

10. สงเสริมการศึกษา  สรางทัศนคติท่ีดีใหกับเยาวชน เสริมสรางดานคุณธรรม จริยธรรม  6.0 

11. มีหนวยงานท่ีเขามาแกไขปญหาการคาอาวุธสงคราม ยาเสพติด ผูมีอทิธิพล และการคอรัปชัน อยาง

จริงจัง 3.0 

12. สรางขวัญและกําลังใจใหกับเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงาน ยกยองเชิดชูผูเสียสละ จัดสรรงบประมาณอยาง

เพียงพอ 1.8 

13. สื่อมวลชนเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเปนจริง เพ่ือใหความรู ความเขาใจท่ีถูกตองแกประชาชน 1.6 

14. ผูนําควรมีความกลาหาญ ใหความเปนธรรมกันทุกฝาย มีความเด็ดขาด 1.4 

15. นโยบายเดิมท่ีปฏิบัติมีความเหมาะสมอยูแลว 0.4 

16. ประสานความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานเพ่ือชวยกันแกปญหา 0.3 

17. อื่น ๆ 2.3 

หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1คําตอบ 
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3.5 ขอมูลทั่วไปของผูตอบสัมภาษณ 

 ผูตอบสัมภาษณ เปนชาย รอยละ 49.3  เปนหญิง รอยละ 50.7  และมีการศึกษาตํ่ากวาระดับ

ปริญญาตรี รอยละ  82.7 ปริญญาตรีข้ึนไป รอยละ  14.3   ที่เหลือเปนผูไมไดรับการศึกษาและอ่ืนๆ 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  และอ่ืนๆ  อีกรอยละ 6.6 

เชน ทหาร ตํารวจ  นักการเมือง ผูส่ือขาว เปนตน    
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