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เรียน กองบรรณาธิการข่าว       จ านวน 2 หน้า 

          
ส านักวิจยั ซูเปอรโ์พล น าเสนอผลส ารวจภาคสนาม เร่ือง   

ของหา ง่าย ของหา ยาก ไทยแลนด ์4.0 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อ านวยการส านักวิจยัซูเปอร์โพล (SUPER POLL) 

น าเสนอผลส ารวจภาคสนาม เรื่อง ของหา ง่าย ของหา ยาก ไทยแลนด ์4.0 กรณีศกึษาประชาชนทุกสาขา
อาชีพทัว่ประเทศ จ านวนทัง้สิ้น 1,288 ตัวอย่าง ด าเนินโครงการทัง้การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) และการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) ระหว่าง 1 – 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ทีผ่่าน
มา พบประเดน็ทีน่่าพจิารณาหลายประเดน็ ไดแ้ก่ 

เมื่อถามถงึประสบการณ์ที่เคยพบเหน็ แรงงานต่างด้าว ท ากบัขา้วขาย แย่งอาชพีคนไทย พบว่า 
ส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ 76.9 ระบุ หางา่ย ในขณะทีร่อ้ยละ 23.1 ระบุ หายาก อยา่งไรกต็าม ในทางตรงกนัขา้ม 
เมือ่ถามถงึประสบการณ์ทีเ่คยเหน็ งานดมีเีงนิด ีมัน่คงส าหรบัคนไทย พบว่า ส่วนน้อยหรอืรอ้ยละ 16.0 ระบุ 
หางา่ย ในขณะทีส่่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ 84.0 ระบุ หายาก ทีน่่าเป็นห่วงคอื เมือ่ถามว่า คนไทยตกงาน โรงงาน
ใชเ้ทคโนโลยแีทนแรงงาน พบว่า ส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ 81.2 ระบุ หางา่ย ในขณะทีส่่วนน้อยหรอืรอ้ยละ 18.8 
ระบุ หายาก 

นอกจากนี้ เมื่อถามถงึประสบการณ์เคยพบเห็น รฐัมนตรมีคีุณธรรม จติใจด ีท าเพื่อประชาชนทัง้
ประเทศแทจ้รงิ พบว่า ส่วนน้อยหรอืรอ้ยละ 13.6 ระบุ หาง่าย ในขณะที ่ส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ 86.4 ระบุหา
ยาก ในทางตรงกนัขา้ม เมื่อถามถงึประสบการณ์เคยพบเหน็ เจา้หน้าที่รฐั รบัสนิบน วิง่ต าแหน่ง แสวงหา
ผลประโยชน์พบว่า ส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ 88.6 ระบุ หางา่ย ในขณะทีส่่วนน้อย หรอืรอ้ยละ 11.4 ระบุ หายาก  

ทีน่่าพจิารณา คอื เมือ่ถามถงึประสบการณ์ของประชาชนทีเ่คยพบเหน็ อาหารขา้วแกง ราคาถูก กนิ
อิม่ อรอ่ย พบว่า ส่วนน้อย หรอืรอ้ยละ 30.0 ระบุ หางา่ย ในขณะทีร่อ้ยละ 70.0 ระบุ หายาก ยิง่ไปกว่านัน้ ที่
น่าเป็นห่วง คอื เมื่อถามถงึประสบการณ์ของประชาชนในเรื่อง ท ามาหากนิขัดสน กฎระเบยีบของรฐัเป็น
อุปสรรคท ามาหากนิของประชาชน พบว่า ส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ 89.9 ระบุหาง่าย ในขณะที่ส่วนน้อย หรอื
รอ้ยละ 10.1 ระบุ หายาก 

สุดท้าย ด้านการเมอืง เมื่อถามถึงประสบการณ์ของประชาชนที่เคยพบเห็น คนใกล้ชดิแวดล้อม
นายกรฐัมนตร ีเป็นคนด ีมคีุณธรรม พบว่า ส่วนน้อยหรอืรอ้ยละ 20.7 ระบุ หาง่าย ในขณะที ่ส่วนใหญ่หรอื
ร้อยละ 79.3 ระบุ หายาก ในทางตรงกันข้าม นักการเมอืง แย่งชามข้าว แย่งต าแหน่ง หาผลประโยชน์
ส่วนตวั พบว่า ส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ 91.6 หางา่ย ในขณะที ่ส่วนน้อย เพยีงรอ้ยละ 8.4 ระบุ หายาก 

ผอ.ซเูปอรโ์พล กล่าวว่า จากขอ้มลูครัง้นี้เสนอทางออก 3 ประการช่วง “ขาลง” คะแนนนิยมตกต ่าให ้
รฐับาล พล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา คอื 1) รวบรวมทรพัยากรทีก่ระจดักระจายอยู่มาไวใ้นการบรหิารจดัการ
ของรฐับาล 2) ปรบัแก้กฎหมายทีเ่ป็นอุปสรรคการบรหิารจดัการทรพัยากรเพื่อความมัง่คัง่ มัง่คง และยัง่ยนื
ของประเทศชาติและประชาชน และ 3) กระจายทรพัยากรคนืกลบัไปถึงมอืประชาชนทัง้ประเทศโดยเรว็ 
เพราะก าลงัเป็นช่วงเวลา “ขาลง” คะแนนนิยมของรฐับาลตกต ่า โดยท าใหข้องหายากเช่น งานดมีเีงนิดมีัน่คง
ส าหรบัคนไทย รฐัมนตรมีคีุณธรรม ท าเพื่อประโยชน์สุขใหป้ระชาชนทัง้ประเทศ กลายเป็นของหางา่ย 
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 “ความน่าเป็นห่วงอย่างย่ิงคือ ข้อมูลล่าสุดท่ีค้นพบประชาชนประมาณร้อยละ 10 ว่างงาน ไม่ใช่
ตวัเลขร้อยละ 1 ท่ีว่างงาน และประชาชนท่ีถกูศึกษาร้อยละ 35 – 40 ท่ีระบงุานท่ีท าไม่มีความมัน่คง ผลท่ี
ตามมาคือ ฐานสนับสนุนรฐับาลจึงลดต า่ลง ดงันัน้ อย่าไปโทษส่ือมวลชนว่าเสนอข่าวด้านลบ เพราะ
ความเป็นจริงของความเดือดร้อนยากล าบากอยู่ท่ีประชาชนจริง ๆ จึงเสนอให้ ผู้มีอ านาจได้ข้อมูลอีก
ด้านหน่ึงท่ีค้นพบน้ีปรบัปรงุยุทธศาสตร ์นโยบาย แผน ชุดโครงการและโครงการทัง้ระดบัพื้นท่ี (Area 
Base) และระดบัประเทศ (National Base) เพ่ือดึงฐานสนับสนุนของสาธารณชนต่อรฐับาลกลบัคืนมา” 
ผศ.ดร.นพดล กล่าว  
 
ตารางแสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบ ุของหาง่าย ของหายาก ไทยแลนด ์4.0 
ล าดบัท่ี ประสบการณ์ท่ีเคยพบเหน็ หาง่าย หายาก 

1 แรงงานต่างดา้ว ท ากบัขา้วขาย แยง่อาชพีคนไทย 76.9 23.1 
2 งานดมีเีงนิด ีมัน่คงส าหรบัคนไทย 16.0 84.0 
3 คนไทยตกงาน โรงงานใชเ้ทคโนโลยแีทนแรงงาน 81.2 18.8 
4 รฐัมนตรมีคีุณธรรม จติใจด ีท าเพื่อประชาชนทัง้ประเทศแทจ้รงิ 13.6 86.4 
5 เจา้หน้าทีร่ฐั รบัสนิบน วิง่ต าแหน่ง แสวงหาผลประโยชน์ 88.6 11.4 
6 อาหารขา้วแกง ราคาถูก กนิอิม่ อรอ่ย 30.0 70.0 
7 ท ามาหากนิขดัสน กฎระเบยีบเป็นอุปสรรคท ามาหากนิ 89.9 10.1 
8 คนใกลช้ดิแวดลอ้มนายกรฐัมนตร ีเป็นคนด ีมคีุณธรรม 20.7 79.3 

9 นกัการเมอืง แยง่ชามขา้ว แยง่ต าแหน่ง หาผลประโยชน์ส่วนตวั 
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ส านักวจิยั ซเูปอรโ์พล (SUPER POLL)    โทร 02.051.5928   www.superpollthailand.net 


