
'โพลล'ชี้ปชช.สวนใหญไมมีความคิดเหน็ชําระประวติัศาสตร'6ตุลาฯ' 
   

"เอแบคโพลล"เผยประชาชนเกินครึ่งไมมีความคิดเห็น การชําระประวตัิศาสตร6ตุลาฯ เปนเรื่องไกลตัว 
หวงัรัฐบาลแกปญหาปากทองมากกวา "อภิสิทธิ์"ควบคมุอารมณไดดี ขอมูลชัดเจน นาเชื่อถือ สอบผาน ขณะที"่
สมัคร"ไดคะแนนสงสาร ตอบตรงประเด็นจากกลุมสูงอายุ 

ศูนยวิจยัเอแบคนวัตกรรมทางสังคม การจดัการและธุรกจิ มหาวทิยาลยัอัสสัมชัญ(The ABAC Social 
Innovation in Management and Business Analysis)เสนอผลสํารวจภาคสนาม เร่ืองความพงึพอใจของ
ประชาชนตอการอภิปรายนโยบายรัฐบาลของนายสมัคร สุนทรเวช และนายอภิสิทธิ ์เวชชาชวีะ:กรณีตัวอยาง
ประชาชนผูมสิีทธิเลือกตัง้ทีพ่ักอาศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

ดร.นพดล กรรณิกา ผูอํานวยการศูนยวิจยัเอแบคนวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ (The ABAC Social Innovation in Management and Business Analysis) เปดเผย
ผลสํารวจเรื่อง ความพงึพอใจของประชาชนตอการอภิปรายนโยบายรัฐบาลของนายสมัคร สุนทรเวช และนาย
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กรณีตัวอยางประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งทีพ่ักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
จํานวนทั้งสิน้ 1,404 ตัวอยาง เกบ็รวบรวมขอมูลวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 ประเด็นสําคัญที่คนพบคือ  

ประชาชนที่ถกูศึกษาสวนใหญหรือรอยละ 76.4 ติดตามขาวการอภิปรายนโยบายรัฐบาลบาง ในขณะที่ 
รอยละ 6.7 ตดิตามอยางละเอียดและรอยละ 16.9 ไมไดติดตามเลย แตที่นาเปนหวงคือประชาชนในยุคนีเ้กนิ
คร่ึงกลับไมมีความคิดเห็น เมื่อถูกถามถงึแนวคิดการชาํระประวัติศาสตรเหตุการณนองเลือด6ตุลาคม 2519 และ
ยิ่งไปกวานั้นประมาณ 1 ใน 3 หรือรอยละ 33.1 ระบุไมเห็นดวย มีผูเหน็ดวยเพียงรอยละ 14.3 เทานั้น  

ดร.นพดล กลาววาไมแนใจวา ผูตอบแบบสอบถามอาจตอบประเด็นนี้ เพราะยังไมเห็นความชัดเจนใน
เร่ืองการชาํระประวัติศาสตร หรือเพราะไมสนใจตอแนวคิดเรื่องนี้ หรืออาจเหน็วาเปนเรื่องไกลตัวพวกเขาในเวลา
นี้ที่ตองการใหรัฐบาลเรงเขามาแกไขปญหาทางเศรษฐกจิ สังคมและปญหาการเมืองในเวลาปจจุบนั ถาหากเปน
เชนนี้ก็นาเปนหวงที่ประชาชนใหความสาํคัญกับประวัตศิาสตรนอยเกนิไปหรือไม สังคมคงตองชวยกันพิจารณา
เร่ืองนี้เชนกนั  

เมื่อสอบถามถึงความพึงพอใจของประชาชนตอกลุมผูมีสวนอภิปรายนโยบายรัฐบาลสามฝาย ไดแก 
ฝายรัฐบาล ฝายคาน และฝาย สนช. โดยคะแนนเต็ม 10 คะแนน ผลสํารวจพบวา คาคะแนนเฉลีย่ของความพงึ
พอใจโดยภาพรวมตอกลุมบคุคลทั้งสามฝายไดไมถึงครึง่  

คือ รัฐบาลได 4.83 คะแนน ฝายคานได 4.25 คะแนน และฝาย สนช. ได 4.43 คะแนน สําหรับเหตุผลที่
พอใจ พบวา รอยละ 35.2 ระบุมีการวางแผนการทํางาน มีแนวคิดใหมๆ  ในการทํางาน ในขณะที่รอยละ 25.5 
ระบุเปนนโยบายที่ด ีรอยละ 10.9 ระบุเปนการเตือนใหรัฐบาลทาํงานดวยความซื่อสัตยสุจริต รอยละ 10.0 ระบุ



แตละฝายตั้งใจทํางานเพื่อประชาชน รอยละ 9.5 ระบพุอใจเพราะเหน็ความจริงใจ ตรงไปตรงมา นาเชื่อถือ 
อยางไรก็ตาม รอยละ 38.8 ระบุไมพอใจเพราะเหน็วาเปนการอภิปรายทีผิ่ดเวททีําใหคิดวาเปนการอภิปรายไม
ไววางใจรัฐบาล และเหน็วามัวแตทะเลาะกัน ในขณะที่รอยละ 37.9 ระบุไมพอใจเพราะไมชอบพรรคการเมือง
บางพรรค รอยละ 9.6 ระบผูุอภิปรายนึกถึงแตเร่ืองสวนตัวไมคิดแกปญหาบานเมอืง และรอยละ 8.0 ระบุเหน็วา
ไมสรางสรรค และนาเบื่อ ตามลําดับ  

ดร.นพดล กลาววา ส่ิงที่ทาํใหประชาชนทีถู่กศึกษามีความรูสึกนกึคิดเชนนีน้าจะมาจากบรรยากาศทั้ง
ภายในและภายนอกรัฐสภา เพราะบรรยากาศทางสงัคม เศรษฐกิจและการเมืองภายนอกนัน้ ประชาชนกําลงัอยู
ในสภาวะที่ตองการเห็นรัฐบาลเร่ิมทาํงานแกไขปญหาความเดือดรอนโดยเร็ว ในขณะที่บรรยากาศภายในรัฐสภา
ที่เผยแพรตอสาธารณชนเต็มไปดวยวิวาทะระหวางฝายรฐับาลและฝายคานที่ดุเดือดในประเด็นทีห่างไกลตัว
ประชาชนในหวงเวลาปจจุบนันี ้อยางไรกต็าม ประชาชนจํานวนมากก็ไดมีโอกาสเรยีนรูแงมุมตางๆ ของการ
อภิปรายในรัฐสภาครั้งนี้ทัง้เหตุการณสําคญัในประวัติศาสตรของการตอสูเพื่อประชาธิปไตยและบคุลิกภาพของ
นักการเมืองแตละคนที่ดูเหมือนเปนการฉายหนงัเกาที่เคยเกิดขึ้นในอดีตของการอภิปรายในรัฐสภาไทย  

ประเด็นทีน่าพจิารณาคือการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนตอการอภิปรายของนายสมคัร 
สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี กบั นายอภิสิทธิ ์เวชชาชีวะ ผูนําฝายคาน เมื่อคะแนนเตม็ 10 คะแนน ผลการวิเคราะห
พบวา ดานการควบคุมอารมณ ผูนําฝายคานได 5.19 นายกรัฐมนตรีได 4.47 ดานความนาเชื่อถือในขอมูล ผูนาํ
ฝายคานได 5.02 นายกรัฐมนตรีได 4.98 ดานการตั้งประเด็นไดตรงเปาและตอบไดตรงประเด็น ผูนาํฝายคานได 
4.94 นายกรัฐมนตรีได 5.13 ดานความชัดเจนในการพูด ผูนําฝายคานได 5.69 นายกรัฐมนตรีได 5.47 ในขณะที่
ดานความเห็นใจ ความเขาใจ ผูนาํฝายคานได 5.47 แตนายกรัฐมนตรีได 5.60 โดยคะแนนความพอใจภาพรวม 
พบวา ผูนําฝายคานได 5.30 ซึ่งนอยกวา นายกรัฐมนตรีที่ได 5.41 คะแนน  

ดร.นพดล กลาววาภาพลักษณของนายกรัฐมนตรีจะยงัคงมีจุดออนในการควบคุมอารมณ แตจุดแข็งที่
ไดใจจากสาธารณชนคือ ความเห็นใจและความเขาใจตอนายกรัฐมนตรีเปนสําคัญ อยางไรก็ตาม เมื่อจําแนก
ตามลักษณะทั่วไปของตัวอยางพบประเดน็ทีน่าพิจารณาหลายประการคือ ผูที่พอใจตอนายกรัฐมนตรีเปนชาย
มากกวาหญงิ ในขณะที่ผูที่พอใจตอผูนําฝายคานเปนหญงิมากกวาชาย และทีน่าพิจารณาคือ นายกรัฐมนตรีมี
กลุมผูสูงอายตุั้งแต 50 ปข้ึนเปนฐานเสียงสําคัญมากกวาผูนําฝายคาน ดวยคาคะแนน 5.97 ตอ 5.18 คะแนน 
ในขณะที่ผูนําฝายคานไดจากกลุมวยัรุนอายุไมถงึ 20 ป และผูนาํฝายคานมีจุดออนในกลุมประชาชนที่อายุ
ระหวาง 40 - 49 ปและ 50 ปข้ึนไป ในขณะทีน่ายกรัฐมนตรีจะไดกําลงัใจจากกลุมผูมีรายไดไมเกนิ 10,000 บาท
ตอเดือนและการศึกษานอยกวาปริญญาตรี มากกวาผูนาํฝายคาน ดวยคาคะแนน 5.70 ตอ 5.19 คะแนน แต
ผูนําฝายคานไดรับความพงึพอใจจากผูทีสํ่าเร็จการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีข้ึนไปมากกวานายกรัฐมนตรี ดวย
คาคะแนน 5.85 ตอ 4.20 คะแนน  



ผอ.ศูนยวิจัยเอแบคฯ กลาววา ผลวิจัยชิน้นี้ชี้ใหเหน็วา การแขงขันทางการเมืองดูจะยังไมจบลงได
โดยงายแมจะผานการเลือกตั้งมาแลว เพราะการสนับสนุนของสาธารณชนในการวจิัยครั้งนี้สะทอนใหเห็นวาไม
มีฝายใดฝายหนึง่ประสบชยัชนะอยางแทจริง และปมเงือ่นไขทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจในชวงกอนและ
หลังการเลือกตั้งยังคงมีอยู เพราะโอกาสทีจ่ะมีการเลือกตั้งใหมหากมพีรรคการเมืองบางพรรคถูกยุบ ปญหา
สังคมและความเดือดรอนเรื่องปากทองของประชาชนยงัไมเห็นเคารางวาจะไดรับการแกไขดวยความรวดเร็วฉับ
ไว ความหวังของฝายการเมอืงที่ไมสามารถจัดตั้งรัฐบาลไดยังคงมีอยูในการพลิกกลบัมาครอบครองอํานาจรัฐ 
บรรยากาศทางการเมืองจงึรอนแรงเชนนี้จงึทาํใหรัฐบาลมีอาการแกวงตัวตั้งแตแรก ส่ิงเดียวตอนนีท้ี่จะทําให
รัฐบาลมีเสถยีรภาพไดคือเรงทาํงานแบบติดจรวดแกปญหาความเดอืดรอนของประชาชน มีผลงานเปนรูปธรรม
จับตองได ควบคูไปกับความซื่อสัตยสุจริต ไมแทรกแซงสื่อมวลชนและปลอยใหคดีความทางการเมืองเปนไป
ตามวิถทีางโดยอิสระในกระบวนการยุติธรรม 
  
 


