บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่
ของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ.
พ 2563 (ครบ 6 เดือน)
ตามที่รัฐบาลนําโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐ มนตรี ได้แถลงนโยบายต่
แถลงนโยบายต่อรัฐ สภาเมื
สภา ่อวัน ที่ 25
กรกฎาคม 2562 ซึ่ ง ได้ กํ า หนดแนวทางการบริ ห าร
ราชการแผ่ น ดิ น เพื่ อ พั ฒ นาประเทศให้ ก้ า วไปข้ า งหน้ า
ด้วยความมั่นคง สังคมไทยมีความสงบสุข สามัคคี คนไทย
มีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น และมี ความพร้อมที่ จะดําเนินชีวิ ต
ในศตวรรษที่ 21 เศรษฐกิ จ ไทยมี ค วามแข็ ง แกร่ ง และ
มี ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น นั้น
กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม โดย
สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ดําเนินการสํารวจความคิดเห็น
ของประชาชนต่อ การบริห ารงานที่ผ่า นมาของรัฐ บาล
โดยครั
ครั้ ง นี้ เ ป็ น การสํ า รวจหลั ง จากที่ รั ฐ บาลได้ บ ริ ห าร
ประเทศมาแล้ ว ครบ 6 เดื อน ในเดื อ นมกราคม 2563
เพื ่ อ ให้ ร ั ฐ บาลมี ข ้ อ มู ล ในการติ ด ตาม ประเมิ น ผล
การขัขั บ เคลื่ อ นนโยบายในด้ า นต่ า งๆ รวมทั้ ง ใช้ ใ นการ
วางแผนและกํ า หนดนโยบายการพั ฒ นาประเทศให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน การสํารวจครั
รว ้งนี้
เป็นการสํารวจด้วยตัวอย่างแบบ Stratified Three - stage
Sampling โดยส่งเจ้าหน้าที่ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ
ไปสัม ภาษณ์ส มาชิก ในครัว เรือ นที ่ม ีอ ายุ 18 ปีขึ ้น ไป
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ครัวเรือนละ 1 ราย ระหว่างวันที่
2-16 มกราคม 2563 มีจํานวนประชาชนตัวอย่
อ างทั้งสิ้น
5,800 ราย โดยมีผู้ตอบสัมภาษณ์เป็นหญิงร้อยละ 50.3
และชายร้อ ยละ 49.7 มีอ ายุ 18–29
29 ปีร ้อ ยละ 12.9
อายุ 30-39 ปีร้อยละ 19.0 อายุ 40--49 ปีร้อยละ 24.7
อายุ 50-59 ปีร้อยละ 23.8 และอายุ
ละอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้น ไป
ร้อยละ 19.6 มีการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรีร้อยละ 84.7
และปริญญาตรีขึ้นไปมีร้อยละ 15.3 ประกอบอาชีพเป็น
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของรัฐ/พนั
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ร้ อ ยละ 7.7 พนั ก งาน/ลูลู ก จ้ า งเอกชนร้ อ ยละ 19.9
ค้า ขาย/ประกอบธุ
ประกอบธุร กิจ ส่ว นตั วร้ อยละ 23.3 เกษตรกร
ร้ อ ยละ 20.6 รั บ จ้ า งทั่ ว ไป/กรร
กรรมกรร้ อ ยละ 8.9
นักเรียน/นักศึกษาร้อยละ 3.6 แม่บ้าน/พ่พ่อบ้าน (อยู่บ้านเฉยๆ)
ร้ อ ยละ 11.2 สํ า หรั บ ผู้ ที่ ว่ า งงาน//ไม่ มี ง านทํ า และ
ข้ า ราชการบํ า นาญ/เกษี
เกษี ย ณมี ร้ อ ยละ 2.3 และ 2.5
ตามลํ า ดั บ รายได้ ข องครั ว เรื อ นเฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นไม่ เ กิ น
10,000 บาทร้ อ ยละ 29.4 รายได้ ฯ 10,001-30,000
บาทร้อยละ 52.5 รายได้ฯ 30,001-50
50,000 บาทร้อยละ
13.4 และรายได้ฯ มากกว่า 50,000 บาทขึ้นไปร้อยละ
4.7 ซึ่งสรุปผลที่สําคัญได้ ดังนี้

1. การติ
ารติดตามข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล
ประชาชนร้อยละ 77.4 ระบุว่าติดตามข้อมูลข่า วสาร
ของรัฐ บาล โดยในจํา นวนนี้ติด ตามข้อ มูล ข่า วสารของ
รัฐบาลจากสื่อโทรทัศน์มากที
มากที่สุด
ขณะที่ มี ร้ อยละ 22..6 ไม่ต ิด ตามข้อ มูล ข่า วสาร
เนื่องจากไม่สนใจ ไม่มีเวลา/ไม่
/ไม่ว่าง และไม่ชอบ เป็นต้น
แผนภูมิ 1 ร้ อยละของประชาชน จํ า แนกตามความถี่
ในการติติดตามข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล

การติดตามข้อมูลข่าวสารฯ
ความถี่ในการติดตามฯ

1. ติดตาม
77.4%

10.2%

ทุกครั้ง

19.3%

เกือบทุกครั้ง

38.3%

เป็นบางครั้ง

9.6%

นานๆครั้ง

แหล่งข้อมูล 1/ ที่ติดตาม 5 อันดับแรก
ร้อยละ
100
50
0

95.5

www

39.4

25.2

16.8

น / เจ้าหน้าที่รัฐ
โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต เพื่อน/ญาติ
คนในครอบครัว

9.5
วิทยุ

เหตุผลที่ไม่ติดตาม

2. ไม่ตดิ ตาม
22.6%

8.8%

ไม่สนใจ

8.2%

ไม่มีเวลา/ไม่วา่ ง

5.6%

อื่นๆ เช่น ไม่ชอบ
ชราภาพ เป็นต้น

หมายเหตุ : 1/ ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ
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2. การทราบเกี่ยวกับนโยบายที่ผ่านมาของรัฐบาล
ตามที่ รั ฐ บาลได้ ดํ า เนิ น นโยบายที่ ผ่ า นมา พบว่ า
นโยบายที่ประชาชนทราบ 3 อันดับแรก ได้แก่ โครงการ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ร้อยละ 96.7) โครงการ “ชิมช้อปใช้”
(ร้อยละ 96.4) และการป้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(ร้อยละ 94.5)
แผนภูมิ 2 ร้อยละของประชาชนที่ทราบเกี
ทราบเกี่ยวกับนโยบาย
ที่ผ่านมาของรัฐบาล 10 อันดับแรก

1. โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

96.7%

2. โครงการ“ชิมช้อปใช้”

96.4%

3. การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

94.5%

4. การแก้ไขปัญหาสินค้า
อุปโภค บริโภคราคาแพง

91.8%

5. การรักษาความสงบเรียบร้อย
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

87.4%

6. การแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน

3. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการดําเนินงานของรัฐบาล
ประชาชนร้อ ยละ 41.7 มีค วามพึง พอใจ
ในภาพรวมต่อการดําเนินงานของรัฐบาลอยู
บาล ่ในระดับมากมากที่สุด และร้อยละ 45.00 พึงพอใจปานกลาง ส่วนผู้ที่
พึง พอใจน้ อ ยและน้
และน้ อ ยที่ สุ ด มี ร้ อ ยละ 9.5 และ 1.3
ตามลําดับ ขณะที่มีร้อยละ 2.5
2 ไม่พึงพอใจเลย
แผนภูมิ 3 ร้ อ ยละของประชาชน
ประชาชน จํา แนกตามระดั บ
ความพึงพอใจในภาพรวมต่
พอใจใน
อการดํ าเนินงาน
ของรัฐบาล เป็นรายภาค
ทั่วประเทศ

พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ ไม่พึงพอใจ
เลย
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
(5.2%) (36.5%) (45.0%
%) (9.5%) (1.3%) (2.5%)

41.7%
รายภาค
ร้อยละ
100

86.9%

80

3.4
27.2 30.6

6.5

7.3
37.7

45..0

4.1

3.0

41.4 40.0 43.0
38.2 44.7 37.3

60

7. การบังคับใช้กฎหมาย เพื่อรักษา
ความสงบ จัดระเบียบสังคม และ
ปราบปรามผู้มีอิทธิพล
8. การนํากัญชามาใช้ทางการแพทย์

85.8%

40
20

84.4%

9. การดูแลความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน

84.3%

10. การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

84.1%

0

49.7

40.3

40.3

50.0

46.5

1.6
5.3

10.3
1.0
3.4

10.1
2.7
2.2

6.8
0.9
0.9

9.1
0.5
0.9

กทม.

กลาง

เหนือ

ต.อ.น.

12.8

ใต้

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

ไม่พึงพอใจเลย

ภาค
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4. ความพึงพอใจต่อนโยบายที่ผ่านมาของรัฐบาล
สํ าหรั บนโยบายที่ ประชาชนมีมี ความพึ งพอใจอยู
พอใจ ่ ใน
ระดับมาก-มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ โครงการเงินอุดหนุน
เพื่ อการเลี้ ยงดู เด็ กแรกเกิ ดถึ งอายุ 6 ปี (ร้อ ยละ 54.6)
โครงการบัต รสวัส ดิก ารแห่ง รัฐ (ร้ร้อ ยละ 54.1) และ
นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน วิกฤตมีสิทธิทุกที่ (UCEP) (ร้อยละ
48.4)

5. ความเชื่ อ มั่ น ต่ อ รั ฐ บาลในการแก้ ไ ขปั ญ หาของ
ประเทศ
ประชาชนร้อยละ 39..1 เชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะสามารถ
แก้ไ ขปัญ หาของประเทศได้
ได้อ ยู ่ใ นระดับ มาก-มากที่สุ ด
และร้อยละ 45.1 เชื่อมั่นปานกลาง ส่ว นที่เ ชื่อมั่น น้อยและ
น้อยที่สุด มีร้อยละ 11.5 และ 1.3 ตามลําดับ ขณะที่มี
ร้อยละ 3.0 ไม่เชื่อมั่นเลย

แผนภูมิ 4 ร้ อยละของประชาชนที่ พึพึ ง พอใจอยู
พอใจ ่ ใ นระดั บ
มาก-มากที่สุดต่อนโยบายที่ผ่านมาของรัฐบาล
10 อันดับแรก

แผนภูมิ 5 ร้ อ ยละของประชาชน
ประชาชน จํา แนกตามระดั บ
ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาของ
ประเทศ เป็นรายภาค

1. โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึงอายุ 6 ปี

54.6%

2. โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

54.1%

3. นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน
วิกฤตมีสิทธิทุกที่ (UCEP)

48.4%

4. โครงการประกันรายได้เกษตรกร

37.8%

5. มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

36.5%

ทั่วประเทศ

เชื่อมั่น เชื่อมั่น เชื่อมั่น เชื่อมั่น เชื่อมั่น ไม่เชื่อมั่น
เลย
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
(5.0%) (34.1%) (45.1%
%) (11.5%) (1.3%) (3.0%)

39.1%
รายภาค
ร้อยละ
100

6. โครงการ“ชิมช้อปใช้”

36.0%

7. การให้บริการของศูนย์ดาํ รงธรรม

34.6%
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6.6

7.3
34.7

42.00

35.8

3.4

2.4

42.4 34.0 37.4 37.5 39.9

60
40
20

45.2

42.8

40.5

49.6

47.0

10.1

12.3

2.4
5.9

1.4
3.7

1.6
3.2

10.9
0.9
1.2

11.0
0.7
1.4

กลาง

เหนือ

ต.อ.น.

ใต้

8. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคม (ถนน-ราง-น้ํา-อากาศ)

34.4%

9. มาตรการช่วยเหลือเยียวยา
ผู้ประสบภัยน้ําท่วม

34.2%

กทม.

10. โครงการชุมชนไม้มีคา่ ทีใ่ ห้ประชาชน
สามารถปลูกและตัดไม้มีค่าในที่ดนิ
กรรมสิทธิ์ของตนเองได้

33.5%

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

ไม่เชื่อมั่นเลย

0

15.2

ภาค

