เรียน กองบรรณาธิการข่าว

จานวน 2 หน้า

สานักวิจยั ซู เปอร์โพล มูลนิธิ สถาบันวิจยั ความสุขชุมชนและความเป็ นผูน้ า
เปิ ดเผยผลสารวจ เรือ่ ง
ประชาชนคิดอย่างไรต่อ ยุทธศาสตร์ชาติ กับ อนาคตประชาชน และอนาคตประเทศไทยทีต่ อ้ งการ
ดร.นพดล กรรณิ ก า ผู้ อ านวยการ ส านั ก วิ จั ย ซู เ ปอร์ โ พล (SUPER POLL) มู ล นิ ธิ สถาบั น วิ จั ย
ความสุขชุ มชนและความเป็ นผู้นา เปิ ดเผยผลสารวจ เรื่ อง ประชาชน คิดอย่างไรต่อ ยุทธศาสตร์ ชาติ กับ
อนาคตของประชาชน และ อนาคตของประเทศไทยที่ต้องการ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ
จานวน 1,150 ตัวอย่าง โดยดาเนินโครงการระหว่าง วันที่ 5 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา พบว่า
อนาคตของประชาชนกับอนาคตของประเทศไทยที่ต้อ งการมากที่สุด ได้ แก่ ร้ อยละ 29.0 ระบุว่า
ประชาชนคนไทยต้ องมีงานทามั่นคง มีเงินพอค่าครองชีพ ไม่ถูกคนต่างด้ าวแย่งอาชีพ รองลงมาคือร้ อยละ
22.6 ระบุ บ้ านเมืองสงบสุข ไม่วุ่นวาย อันดับสาม ได้ แก่ ร้ อยละ 17.3 ระบุ ประชาชนมีระเบียบวินัย มีการ
บังคับใช้ กฎหมายจริ งจังต่อเนื่อง ควบคุม พฤติกรรมคนได้ อันดับสี่ ได้ แก่ ร้ อยละ 10.6 ระบุ ประชาชนได้
ข้ อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ต่อชีวิตประจาวัน อันดับห้ า ได้ แก่ ร้ อยละ 10.3 ประชาชนมีทัศนคติท่ดี ีต่อกัน
และ อันดับหก ได้ แก่ ร้ อยละ 10.2 ระบุ เป็ นพลเมืองที่ดตี ่อประเทศชาติ
จากการสัมภาษณ์เจาะลึก กลุ่มคนไทยวัยทางานถึงเหตุผลว่า ทาไมเรื่อง การมีงานทามั่นคง จึงขึ้นมา
เป็ นอันดับแรกแซงหน้ าความสงบสุขของบ้ านเมือง พบว่า คนไทยส่วนใหญ่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการก่อความ
ไม่สงบ แต่ปัญหาคนไทยไม่มีงานทาที่ม่นั คงกระทบต่อคนไทยจานวนมาก
คนตอบส่วนใหญ่ให้ เหตุผลว่า ทุกวันนี้คนไทยถูกแย่งอาชีพหลายอย่างที่เคยทาอยู่อย่างมั่นคงต่อเนื่อง
มา บางพื้ นที่แรงงานต่างด้ าวผันตัวเองมาเป็ นเจ้ าของค้ าขายจานวนมาก เช่น อาชีพค้ าขายอิสระ ขายผักขาย
ปลา ขายผลไม้ ในตลาดสด อาชีพทาอาหาร ทาครัว ขายก๋วยเตี๋ยว ขายส้ มตา พนักงานคิดเงินตามร้ านอาหาร
ห้ างสรรพสินค้ า มหาวิทยาลัยต่างๆ คนไทยถูกผลักออกไปทาอาชีพอิสระไม่ม่นั คง หาเช้ ากินค่า ไม่พอค่าครอง
ชีพ จานวนมากหันไปขายของออนไลน์กไ็ ม่มีหน่วยงานรัฐใดสนับสนุนส่งเสริม ชีวิตเป็ นไปตามยถากรรม บาง
คนจึงไปเล่นพนัน หวังรวยทางลัด ค้ ายาเสพติด ก่ออาชญากรรม หลอกลวงต้ มตุ๋น ฉ้ อโกง ติดคุกมีคดีติดตัว
ขาดหน่วยงานรัฐดูแลชีวิตการงานของคนไทยให้ ม่ันคง จึงทาให้ อันดับของความต้ องการที่จะเห็นคนไทยมีงาน
ทามั่นคง มีเงินพอค่าครองชีพ ขึ้นมาเป็ นอันดับหนึ่ง
นอกจากนี้ อาจกล่าวได้ ว่า แย่แล้ ว ที่ผลสารวจพบว่า คนไทยส่วนใหญ่หรือร้ อยละ 64.0 เคยได้ ยินคา
ว่า ยุทธศาสตร์ชาติ แต่ เกินครึ่งหรือร้ อยละ 54.9 ไม่ร้ ูว่า ยุทธศาสตร์ชาติคืออะไร และส่วนใหญ่หรือร้ อยละ
90.2 ระบุ จาเป็ นต้ องมียุทธศาสตร์ชาติ ด้ วยภาษาง่ายๆ ชาวบ้ านจาได้ ง่าย จะได้ ช่วยกันปกป้ องผลประโยชน์
ชาติร่วมกันได้ ดีข้ นึ
ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ที่ผ่านมาคนจัดทายุทธศาสตร์เขียนยุทธศาสตร์ชาติออกมาเยอะเกินไป โดยใช้
ภาษาวิ ชาการห่ า งไกลตัวประชาชนและขาดกลยุ ทธ์ในการสื่อสารกับประชาชน ยิ่งไปกว่ า นั้ น คนออกแบบ
ยุทธศาสตร์ มุ่งแต่ใช้ อานาจรัฐ (State Power) ทาให้ เกิดการเน้ นการใช้ กองกาลังปฏิบัติการที่ใช้ งบประมาณสูง
แต่ ลงทุ นด้ านการหาข้ อมู ลที่ถูกต้ อ งแม่ น ยาน้ อ ยมากในการออกแบบยุ ทธศาสตร์ และให้ ความสาคัญ น้ อย
เช่นกันกับอานาจจากภาคประชาชน (Non-State Power) ทาให้ ออกแบบยุทธศาสตร์ได้ ไม่ดีพอ ขาดพลังจาก
ฐานรากของประชาสังคมสนับสนุน ประเทศไทยจึงอยู่ในวังวนของปัญหาและเสียงเรียกร้ องเดิมๆ ต่อไป
1

ตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ อนาคตของ ประชาชน กับ อนาคตประเทศไทยที่ตอ้ งการ
มากทีส่ ุด
ลาดับที่
ร้อยละ
อนาคตของประชาชน กับ อนาคตของประเทศไทย ที่ต้องการมากที่สุด
1
ประชาชนคนไทยต้ องมีงานทามั่นคง มีเงินพอค่าครองชีพ ไม่ถูกคนต่างด้ าวแย่งอาชีพ
29.0
2
บ้ านเมืองสงบสุข ไม่วุ่นวาย
22.6
3
ประชาชน มีระเบียบวินัย มีการบังคับใช้ กฎหมายจริงจังต่อเนื่อง ควบคุมพฤติกรรมคนได้
17.3
4
ประชาชน ได้ ข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ต่อชีวิตประจาวัน
10.6
5
มีทศั นคติท่ดี ีต่อกัน
10.3
6
เป็ นพลเมืองที่ดี
10.2
รวมทั้งสิ้น
100.0
ตารางที่ 2 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างทีร่ ะบุ ประสบการณ์เคยได้ยิน คาว่า ยุทธศาสตร์ชาติ
ลาดับที่
ประสบการณ์ เคยได้ ยิน คาว่า ยุทธศาสตร์ชาติ
1
เคยได้ ยิน
2
ไม่เคยได้ ยิน
รวมทั้งสิ้น

ร้อยละ
64.0
36.0
100.0

ตารางที่ 3 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างทีร่ ะบุ การรับรูว้ ่า ยุทธศาสตร์ชาติคืออะไร
ลาดับที่
การรับรู้ว่า ยุทธศาสตร์ชาติ คืออะไร
1
รู้
2
ไม่ร้ ูว่า ยุทธศาสตร์ชาติคืออะไร
รวมทั้งสิ้น

ร้อยละ
45.1
54.9
100.0

ตารางที่ 4 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ความจาเป็ นต้องมียุทธศาสตร์ชาติ ด้วยภาษาง่ายๆ จาได้
ง่าย จะได้ช่วยกันปกป้องผลประโยชน์ชาติร่วมกันได้ดีขึ้น
ลาดับที่
ร้อยละ
ความจาเป็ นต้ องมียุทธศาสตร์ชาติ ด้ วยภาษาง่ายๆ เข้ าใจง่าย
จาเป็ นต้ องมียุทธศาสตร์ชาติ ด้ วยภาษาง่ายๆ ชาวบ้ านจาได้ ง่าย จะได้ ช่วยกันปกป้ อง
1
90.2
ผลประโยชน์ชาติร่วมกันได้ ดีข้ นึ
2
ไม่จาเป็ น
9.8
รวมทั้งสิ้น
100.0
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