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เรียน กองบรรณาธิการข่าว                                       จ านวน 2 หนา้ 

                        
ส านกัวิจยั ซูเปอรโ์พล มูลนิธิ สถาบนัวิจยัความสุขชุมชนและความเป็นผูน้ า 

 เปิดเผยผลส ารวจ เรือ่ง 

ประชาชนคิดอย่างไรต่อ ยุทธศาสตรช์าติ กบั อนาคตประชาชน และอนาคตประเทศไทยทีต่อ้งการ 

ดร.นพดล  กรรณิกา ผู้อ านวยการ ส านักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) มูลนิธิ สถาบันวิจัย

ความสุขชุมชนและความเป็นผู้น า เปิดเผยผลส ารวจ เร่ือง ประชาชน คิดอย่างไรต่อ ยุทธศาสตร์ชาติ กับ 

อนาคตของประชาชน และ อนาคตของประเทศไทยที่ต้องการ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ 

จ านวน 1,150 ตัวอย่าง โดยด าเนินโครงการระหว่าง วันที่ 5 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา พบว่า 

 อนาคตของประชาชนกับอนาคตของประเทศไทยที่ต้องการมากที่สุด ได้แก่ ร้อยละ 29.0 ระบุว่า 

ประชาชนคนไทยต้องมีงานท ามั่นคง มีเงินพอค่าครองชีพ ไม่ถูกคนต่างด้าวแย่งอาชีพ รองลงมาคือร้อยละ  

22.6 ระบุ บ้านเมืองสงบสุข ไม่วุ่นวาย อันดับสาม ได้แก่ ร้อยละ 17.3 ระบุ ประชาชนมีระเบียบวินัย มีการ

บังคับใช้กฎหมายจริงจังต่อเน่ือง ควบคุมพฤติกรรมคนได้ อันดับสี่ ได้แก่ ร้อยละ 10.6 ระบุ ประชาชนได้

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวัน อันดับห้า ได้แก่ ร้อยละ 10.3 ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อกัน 

และ อนัดับหก ได้แก่ ร้อยละ 10.2 ระบุ เป็นพลเมืองที่ดีต่อประเทศชาติ 

 จากการสัมภาษณ์เจาะลึกกลุ่มคนไทยวัยท างานถึงเหตุผลว่า ท าไมเร่ือง การมีงานท ามั่นคง จึงขึ้ นมา

เป็นอันดับแรกแซงหน้าความสงบสุขของบ้านเมือง พบว่า คนไทยส่วนใหญ่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อความ

ไม่สงบ แต่ปัญหาคนไทยไม่มีงานท าที่ม่ันคงกระทบต่อคนไทยจ านวนมาก 

คนตอบส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า ทุกวันน้ีคนไทยถูกแย่งอาชีพหลายอย่างที่เคยท าอยู่อย่างม่ันคงต่อเน่ือง

มา บางพ้ืนที่แรงงานต่างด้าวผันตัวเองมาเป็นเจ้าของค้าขายจ านวนมาก เช่น อาชีพค้าขายอิสระ ขายผักขาย

ปลา ขายผลไม้ในตลาดสด อาชีพท าอาหาร ท าครัว ขายก๋วยเต๋ียว ขายส้มต า พนักงานคิดเงินตามร้านอาหาร 

ห้างสรรพสนิค้า มหาวิทยาลัยต่างๆ คนไทยถูกผลักออกไปท าอาชีพอสิระไม่มั่นคง หาเช้ากนิค ่า ไม่พอค่าครอง

ชีพ จ านวนมากหันไปขายของออนไลน์กไ็ม่มีหน่วยงานรัฐใดสนับสนุนส่งเสริม ชีวิตเป็นไปตามยถากรรม บาง

คนจึงไปเล่นพนัน หวังรวยทางลัด ค้ายาเสพติด ก่ออาชญากรรม หลอกลวงต้มตุ๋น ฉ้อโกง ติดคุกมีคดีติดตัว 

ขาดหน่วยงานรัฐดูแลชีวิตการงานของคนไทยให้มั่นคง จึงท าให้อันดับของความต้องการที่จะเหน็คนไทยมีงาน

ท ามั่นคง มีเงินพอค่าครองชีพ ขึ้นมาเป็นอนัดับหน่ึง 

นอกจากน้ี อาจกล่าวได้ว่า แย่แล้ว ที่ผลส ารวจพบว่า คนไทยส่วนใหญ่หรือร้อยละ 64.0 เคยได้ยินค า

ว่า ยุทธศาสตร์ชาติ แต่ เกินคร่ึงหรือร้อยละ 54.9 ไม่รู้ว่า ยุทธศาสตร์ชาติคืออะไร และส่วนใหญ่หรือร้อยละ 

90.2 ระบุ จ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์ชาติ ด้วยภาษาง่ายๆ ชาวบ้านจ าได้ง่าย จะได้ช่วยกันปกป้องผลประโยชน์

ชาติร่วมกนัได้ดีขึ้น 

 ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ที่ผ่านมาคนจัดท ายุทธศาสตร์เขียนยุทธศาสตร์ชาติออกมาเยอะเกนิไป โดยใช้

ภาษาวิชาการห่างไกลตัวประชาชนและขาดกลยุทธ์ในการสื่อสารกับประชาชน ย่ิงไปกว่าน้ันคนออกแบบ

ยุทธศาสตร์มุ่งแต่ใช้อ านาจรัฐ (State Power) ท าให้เกิดการเน้นการใช้กองก าลังปฏบัิติการที่ใช้งบประมาณสงู 

แต่ลงทุนด้านการหาข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย าน้อยมากในการออกแบบยุทธศาสตร์ และให้ความส าคัญน้อย 

เช่นกันกับอ านาจจากภาคประชาชน (Non-State Power) ท าให้ออกแบบยุทธศาสตร์ได้ไม่ดีพอ ขาดพลังจาก

ฐานรากของประชาสงัคมสนับสนุน ประเทศไทยจึงอยู่ในวังวนของปัญหาและเสยีงเรียกร้องเดิมๆ ต่อไป 
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ตารางที่ 1 แสดงค่ารอ้ยละของตวัอย่างที่ระบุ อนาคตของ ประชาชน กบั อนาคตประเทศไทยที่ตอ้งการ

มากทีสุ่ด 

ล าดบัที่ อนาคตของประชาชน กบั อนาคตของประเทศไทย ที่ต้องการมากที่สุด รอ้ยละ 

1 ประชาชนคนไทยต้องมีงานท ามั่นคง มีเงินพอค่าครองชีพ ไม่ถูกคนต่างด้าวแย่งอาชีพ 29.0 

2 บ้านเมืองสงบสขุ ไม่วุ่นวาย 22.6 

3 ประชาชน มรีะเบียบวินัย มีการบังคับใช้กฎหมายจริงจังต่อเน่ือง ควบคุมพฤติกรรมคนได้ 17.3 

4 ประชาชน ได้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวัน 10.6 

5 มีทศันคติที่ดีต่อกนั 10.3 

6 เป็นพลเมืองที่ดี 10.2 

 รวมทั้งสิ้น 100.0 

 

ตารางที ่2 แสดงค่ารอ้ยละของตวัอย่างทีร่ะบุ ประสบการณเ์คยไดย้ิน ค าว่า ยุทธศาสตรช์าติ 

ล าดบัที่ ประสบการณ์ เคยได้ยิน ค าว่า ยุทธศาสตร์ชาติ รอ้ยละ 

1 เคยได้ยิน 64.0 

2 ไม่เคยได้ยิน 36.0 

 รวมทั้งสิ้น 100.0 

 

ตารางที ่3 แสดงค่ารอ้ยละของตวัอย่างทีร่ะบุ การรบัรูว่้า ยุทธศาสตรช์าติคืออะไร 

ล าดบัที่ การรับรู้ว่า ยุทธศาสตร์ชาติ คืออะไร รอ้ยละ 

1 รู้ 45.1 

2 ไม่รู้ว่า ยุทธศาสตร์ชาติคืออะไร 54.9 

 รวมทั้งสิ้น 100.0 

 

ตารางที่ 4 แสดงค่ารอ้ยละของตวัอย่างที่ระบุ ความจ าเป็นตอ้งมียุทธศาสตรช์าติ ดว้ยภาษาง่ายๆ จ าได้

ง่าย จะไดช่้วยกนัปกป้องผลประโยชนช์าติร่วมกนัไดด้ีข้ึน 

ล าดบัที่ ความจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์ชาติ ด้วยภาษาง่ายๆ เข้าใจง่าย รอ้ยละ 

1 
จ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์ชาติ ด้วยภาษาง่ายๆ ชาวบ้านจ าได้ง่าย จะได้ช่วยกนัปกป้อง

ผลประโยชน์ชาติร่วมกนัได้ดีขึ้น 
90.2 

2 ไม่จ าเป็น 9.8 

 รวมทั้งสิ้น 100.0 

ซูเปอร์โพล (SUPER POLL)    โทร 02.051.5928 หรือ 02.064.5928   www.superpollthailand.net 


