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ผลสํารวจเรือ่ง  
รัฐบาลกับการพูดคุยสันตภิาพกับกลุมบี อาร เอ็น 

 
 

ดวยวันที่ 13 มิถุนายนที่จะถึงน้ี รัฐบาลจะมีการพูดคุยสันติภาพกับกลุมบี อาร เอ็น เปนครั้งที่ 3 เพ่ือ
สานตอการเดินหนาเชิงนโยบายในการแกปญหาความไมสงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ศูนยวิจัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเรื่อง “รัฐบาลกับการพูดคุย
สันติภาพกับกลุมบี อาร เอ็น” โดยเก็บขอมูลจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูใน 4 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ไดแก จังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส สงขลา เม่ือวันที่ 6-7 มิถุนายน ที่ผาน พบวา  

 

หลังจากที่รัฐบาลไดมีการพูดคุยสันติภาพกับกลุมบี อาร เอ็น มาแลว 2 ครั้ง พี่นองชายแดนใต รอย
ละ 61.0 เห็นวาเหตุการณความไมสงบมีความรุนแรงข้ึนกวาเดิม รอยละ 36.3 เห็นวามีความรุนแรง
เหมือนกับกอนการเจรจา และมีเพียงรอยละ 2.7 เทานั้นที่เห็นวามีความรุนแรงลดลง   

 

ทั้งน้ีในการเจรจาพูดคุยสันติภาพทั้ง 2 ครั้งที่ผานมา พี่นองชายแดนใตรอยละ 78.9 เห็นวากลุม 
บี อาร  เอ็น มีความไดเปรียบในการเจรจามากวา ขณะที่ รอยละ 21.1 เห็นวา รัฐบาลไดเปรียบมากกวา 

 

 เม่ือถามถึงความจริงจังในการแกปญหาเหตุการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตของ
รัฐบาล พี่นองชายแดนใตสวนใหญรอยละ 61.6 ระบุวา รัฐบาลไมจริงจังในการแกปญหา ขณะที่รอยละ 
38.4 ระบุวา รัฐบาลมีความจริงจัง 

 

สําหรับความรูสึกตอการที่รัฐบาลสงตัวแทนมาพูดคุยสันติภาพกับกลุม บี อาร เอ็น พบวา พี่นอง
ชายแดนใตรอยละ รอยละ 72.6 รูสึกกลัวและกังวลวาจะมีเหตุการณรุนแรงมากขึ้น มีเพียงรอยละ 
27.4 ที่รูสึกอุนใจและเห็นสัญญาณความสงบที่ใกลจะเกิดขึ้น 

 

อยางไรก็ตามพี่นองชายแดนใตรอยละ 54.4 ยังคงสนับสนุนใหมีการพูดคุยสันติภาพระหวาง
รัฐบาลไทยกับกลุม บี อาร เอ็น ตอไป ขณะที่รอยละ 45.6 เห็นวาควรยุติการพูดคุย เจรจาไดแลว   

  
รายละเอียดดังตอไปน้ี 
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1. ความคิดเห็นเก่ียวกับเหตุการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตหลังจากที่ไดเจรจามาแลว  
    2 ครั้ง 
 

- มีความรุนแรงเหมือนกับกอนการเจรจา   รอยละ  36.3 
- มีความรุนแรงข้ึนกวาเดิม รอยละ 61.0 
- มีความรุนแรงลดลง     รอยละ   2.7 

 
2. ความเห็นเก่ียวกับความไดเปรียบ เสียเปรียบ จากการเจรจามาแลว 2 ครั้ง 
    

- รัฐบาลไดเปรียบมากกวา รอยละ 21.1 
- กลุม บี อาร เอ็น ไดเปรียบมากกวา รอยละ 78.9 

  
 

3. ความจริงจังในการแกปญหาเหตุการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตของรัฐบาล 
 

- จริงจัง รอยละ 38.4 
- ไมจริงจัง รอยละ 61.6 

 
4. ความรูสึกของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตตอการที่รัฐบาลสงตวัแทนมาพูดคุยสันติภาพ  
    กับกลุม บี อาร เอ็น 
 

- รูสึกอุนใจและเห็นสัญญาณความสงบทีใ่กลจะเกิดขึ้น รอยละ 27.4 
- รูสึกกลัวและกังวลวาจะมีเหตุการณรุนแรงมากขึ้น รอยละ 72.6 

 
5. ความเห็นตอการสนับสนุนใหมีการพูดคุยสันตภิาพระหวางรัฐบาลไทยกบักลุม บี อาร เอ็น ตอไป 
   

- สนับสนุนใหมีการเจรจาตอไป รอยละ 54.4 
- พอ / ยุติการพูดคุย เจรจาไดแลว รอยละ 45.6 
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รายละเอียดในการสํารวจ 

 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 

 เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยูในจังหวัดชายแดนภาคใต เกี่ยวกับการพูดคุย
สันติภาพระหวางรัฐบาลกับกลุมบี อาร เอ็น ความรุนแรงของเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนใต
หลังผานการพูดคุยมาแลว 2 ครั้ง ความจริงจังในการแกปญหาของรัฐบาล ตลอดจนการสนับสนุนใหมีการ
พูดคุยสันติภาพตอไป ทั้งน้ีเพ่ือใหสังคมและผูที่เกี่ยวของไดรับทราบและนําขอมูลไปใชประโยชนตอไป 
 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปจากทุกสาขาอาชีพ ที่อาศัยอยูในจังหวัด
ชายแดนภาตใต ไดแก จังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส และสงขลา ดวยวิธีการสุมสัมภาษณทางโทรศัพท 
ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 409 คน เปนเพศชายรอยละ 49.6 และเพศหญิงรอยละ 50.4 

 
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 5% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

     ใชการสัมภาษณแบบสุมสัมภาษณทางโทรศัพท โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปน
แบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน โดยเปนขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้น
คณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :   6 -7 มิถุนายน 2556 

      
วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :   9 มิถุนายน 2556 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 จํานวน รอยละ 
เพศ    
                       ชาย 203 49.6 
                       หญิง 206 50.4 

รวม 409 100.0 
อายุ    
                      18 - 25 ป 39 9.5 
                      26 - 35 ป 64 15.6 
                      36 - 45 ป 66 16.1 
                      46 ปขึ้นไป 240 58.8 

รวม 409 100.0 
การศึกษา   
               ต่ํากวาปริญญาตรี 263 64.3 
               ปริญญาตรี 128 31.3 
               สูงกวาปริญญาตรี 18 4.4 

รวม 409 100.0 
อาชีพ   
      ขาราชการ / พนักงานรัฐวสิาหกิจ 58 14.2 
      พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 22 5.4 
      คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 142 34.7 
      รับจางทั่วไป 40 9.8 
      พอบาน แมบาน เกษียณอายุ 98 24.0 
      นักศึกษา 20 4.9 
 เกษตรกร 20 4.9 
      อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ วางงาน  เปนตน 9 2.1 

รวม 409 100.0 
ศาสนา   
    พุทธ 319 78.1 
  อิสลาม 86 20.9 
  อ่ืนๆ อาทิ คริสต ฮินดู เปนตน 4 1.0 

รวม 409 100.0 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)  โทร. 02-350-3500 ตอ 1770, 1776  มือถือ 084-699-0580 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th  

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 


