บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
กำรสำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2563
ตามที่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
ได้กาหนดสิทธิของประชาชนไว้ โดยมีประเด็นที่สาคัญเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยให้ทุกภาคส่วนมีการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม ต้องเปิดเผย โปร่งใส เท่าเทียม โดยเน้น
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง และให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นในกระบวนการกาหนดนโยบาย ออกกฎหมาย
ที่จะมีผลกระทบต่อส่วนรวม
กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม โดย
สำนักงำนสถิติแห่งชำติ ได้ดาเนินการสารวจความคิดเห็น
ของประชาชนเกี่ ย วกับ การมีส่ ว นร่ ว มตามแผนการปฏิรู ป
ประเทศ พ.ศ. 2563 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของ
ประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง และกิจกรรม
การมีส่วนร่วม รวมทั้งการดาเนินงานของรัฐ ที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วม เพื่อติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน
ของภาครัฐในการบริหารราชการที่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
โดยข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั ฐ บาลและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งน าไปใช้
ในการวางแผนและก าหนดนโยบายส่ งเสริ มการมี ส่ วนร่ ว ม
ของประชาชน การสารวจครั้งนี้เป็นการสารวจด้วยตัวอย่างแบบ
Stratified Three - stage Sampling โดยส่งเจ้าหน้าที่ของ
สานักงานสถิติแห่งชาติ ไปสัมภาษณ์สมาชิกในครัวเรือนที่มี
อายุ 18 ปีขึ้นไปทุกจังหวัด ทั่วประเทศ ครัวเรือนละ 1 ราย
ระหว่ า งวั น ที่ 2-16 มกราคม 2563 มี จ านวนประชาชน
ตัวอย่างทั้งสิ้น 5,800 ราย โดยมีผู้ตอบสั มภาษณ์เป็นหญิง
ร้อยละ 50.3 และชายร้อยละ 49.7 มีอายุ 18–29 ปีร้อยละ
12.9 อายุ 30-39 ปี ร้อยละ 19.0 อายุ 40-49 ปีร้อยละ
24.7 อายุ 50-59 ปีร้อยละ 23.8 และอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
ร้อยละ 19.6 มีการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี ร้ อยละ 84.7
และปริ ญญาตรี ขึ้ น ไปมี ร้ อยละ 15.3 ประกอบอาชี พเป็ น
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของรัฐ /พนักงานรัฐ วิส าหกิจ
ร้อยละ 7.7 พนักงาน/ลูกจ้างเอกชนร้อยละ 19.9 ค้าขาย/
ประกอบธุรกิจส่วนตัวร้อยละ 23.3 เกษตรกรร้อยละ 20.6
รับจ้างทั่วไป/กรรมกรร้อยละ 8.9 นักเรียน/นักศึกษาร้อยละ
3.6 แม่บ้าน/พ่อบ้าน (อยู่บ้านเฉยๆ) ร้อยละ 11.2 สาหรับผู้ที่
ว่า งงาน/ไม่มีง านทา และข้า ราชการบ านาญ/เกษีย ณมี
ร้อยละ 2.3 และ 2.5 ตามลาดับ รายได้ของครัวเรือนเฉลี่ย
ต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาทร้อยละ 29.4 รายได้ฯ 10,001
- 30,000 บาทร้ อยละ 52.5 รายได้ฯ 30,001 - 50,000
บาทร้อยละ 13.4 และรายได้ฯ มากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป
ร้อยละ 4.7 ซึ่งสรุปผลที่สาคัญได้ ดังนี้

1. กำรติดตำมข้อมูลข่ำวสำรทำงกำรเมือง
ประชาชนร้อยละ 77.4 ระบุว่าติดตามข้อมูลข่าวสาร
ทางการเมือง ขณะที่ร้อยละ 22.6 ระบุว่าไม่ติดตาม เนื่องจาก
ไม่สนใจ ไม่มีเวลา/ไม่ว่าง และไม่ชอบ เป็นต้น
สาหรับผู้ที่ติดตามข่าวสารทางการเมืองจะติดตามจาก
สื่อโทรทัศน์มากที่สุด (ร้อยละ 95.5)
แผนภูมิ 1 ร้อยละของประชาชน จาแนกตามการติดตาม
ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง
กำรติดตำมข้อมูลข่ำวสำรทำงกำรเมือง

1. ติดตำม 77.4%

10.2%

19.3%

38.3%

9.6%

ทุกครั้ง

เกือบทุกครั้ง

เป็นบางครั้ง

นานๆครั้ง

แหล่งข้อมูล 1/ ที่ติดตำม 5 อันดับแรก
ร้อยละ

100
50
0

95.5

39.4

25.2

16.8

9.5

โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต เพื่อน/ญาติ/ เจ้าหน้าที่
คนในครอบครัว รัฐ

วิทยุ

2. ไม่ติดตำม 22.6%
เหตุผลที่ไม่ติดตำม

8.8%

8.2%

5.6%

ไม่สนใจ

ไม่มีเวลำ/ไม่วำ่ ง

อื่นๆ เช่น ไม่ชอบ
ชรำภำพ เป็นต้น

หมายเหตุ : 1/ ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ
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2. กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง

2) กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำงกำรเมืองในรอบปีที่ผ่ำนมำ
กิจกรรมทางการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมในรอบปี
1) กำรไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ที่ผ่ำนๆมำในระดับชำติ
ประชาชนร้อ ยละ 74.5 ระบุว่า ไปใช้สิท ธิ เ ลือ กตั้ง ที่ผ ่านมา 3 อันดับ แรก ได้แก่ ชักชวนเพื่อ น/ญาติ/ คนใน
ที่ผ่านๆมาในระดับชาติ ขณะที่มีเพียงร้อยละ 25.5 ระบุว่า ครอบครัว/คนรู้จักไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (ร้อยละ 82.1)
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมืองในกลุ่มเพื่อน/
ไม่ไปใช้สิทธิ
เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า ทุกภาคมีประชาชน ญาติ/ คนในครอบครัว /คนรู ้จ ัก (ร้อ ยละ 81.9) และ
ติดตามผลคะแนนการเลือกตั้ง (ร้อยละ 73.2)
ประมาณร้อยละ 74-77 ไปใช้สิทธิฯ ที่ผ่านๆ มา
แผนภูมิ 2 ร้อยละของประชาชน จาแนกตามการไปใช้สทิ ธิ
เลือกตั้งที่ผ่านๆมาในระดับชาติ เป็นรายภาค
ทั่วประเทศ
74.5%
25.5%
ไปใช้สิทธิ

ไม่ไปใช้สิทธิ

รำยภำค
ร้อยละ
100
80
60

70.2

74.5

75.1

76.2

75.2

40
20
0

29.8

25.5

24.9

23.8

24.8

กทม.

กลำง

เหนือ

ต.อ.น.

ใต้

ไปใช้สิทธิ

ไม่ไปใช้สิทธิ

ภำค

แผนภูมิ 3 ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางการเมืองในรอบปีทผี่ ่านมา จาแนกตาม
กิจกรรมทางการเมือง
1. ชักชวนเพื่อน/ญาติ/คนในครอบครัว/
คนรู้จักไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

82.1%

2. พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการ
เมืองในกลุ่มเพื่อน/ญาติ/คนใน
ครอบครัว/คนรู้จัก

81.9%

3. ติดตามผลคะแนนการเลือกตั้ง

73.2%

4. รับชม/รับฟังการถ่ายทอดการอภิปราย
ในสภา

54.7%

5. เข้าร่วมรับฟังการปราศรัยหาเสียง

43.7%

6. ติดตาม/ตรวจสอบการทางานของ
หน่วยงานภาครัฐ/ผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมือง

23.7%

7. แสดงความคิดเห็นทางการเมือง
ผ่านสื่อต่างๆ

20.9%

8. เข้าร่วมวางแผน/ตัดสินใจเกี่ยวกับ
นโยบายสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ

13.4%

9. เข้าร่วมกิจกรรมของพรรคการเมือง

11.9%

10. บริจาคเงิน/สิ่งของช่วยเหลือพรรค
การเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง

10.5%

11. รวมตัวกับคนอื่นเป็นกลุม่ หรือสมาชิก
กลุ่มเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลจัดทา
นโยบายหรือโครงการที่เป็นประโยชน์
ต่อประเทศ
12. ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตในการ
ดาเนินงานของภาครัฐ/ผูด้ ารงตาแหน่ง
ทางการเมือง

10.1%

9.8%
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3. ควำมพึงพอใจในภำพรวมต่อภำครัฐในกำรเปิดโอกำส 4. ข้อ เสนอแนะต่อ กำรทำงำนของผู้ดำรงตำแหน่ง
ทำงกำรเมือง
ให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศ
ประชาชนร้อยละ 76.2 มีความพึงพอใจในภาพรวม
ต่อภาครัฐ อยู่ในระดับปานกลาง-มากที่สุด ในการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศให้คนไทย
มีความเป็น อยู่ที่ดี แก้ปั ญหาความยากจน และสร้างความ
เท่าเทียมในสังคม ขณะที่มีร้อยละ 18.9 พึงพอใจน้อย และ
ร้อยละ 4.9 พึงพอใจน้อยที่สุด/ไม่พึงพอใจ
แผนภูมิ 4 ร้อยละของประชาชน จาแนกตามระดับ
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อภาครัฐในการ
เปิดโอกาสให้ป ระชาชนเข้ามามี ส่ว นร่ว ม
ในการพัฒนาประเทศ เป็นรายภาค
ทั่วประเทศ

ประชาชนร้อ ยละ 31.1 ได้แ สดงความคิด เห็น ต่อ
การทางานของผู้ดารงตาแหน่งทางเมือง โดยมีข้อเสนอแนะ
5 อัน ดับ แรก ได้แ ก่ ควรแก้ปัญ หาเศรษฐกิจ อย่า งจริง จัง
(ร้อยละ 10.0) ควรทางานเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ
มีความซื่อสัตย์สุจริต (ร้อยละ 9.0) ควรแก้ปัญหาสินค้าอุปโภค
บริโภคราคาแพง (ร้อยละ 7.4) ควรแก้ปัญหาราคาผลผลิต
ทางการเกษตร ภัยแล้ง และที่ดินทากิน (ร้อยละ 4.1) และ
ควรดูแลเรื่องสวัสดิการต่างๆ ให้แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ (ร้อยละ 2.1)
แผนภูมิ 5 ร้อยละของประชาชน จาแนกตามการแสดง
ความคิดเห็นต่อการทางานของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมือง
ทั่วประเทศ

พึงพอใจ
มากที่สุด

พึงพอใจ
มาก

พึงพอใจ
ปานกลาง

(2.1%)

(21.3%)

(52.8%)

พอใจ
น้พึองยที
่สุด/
ไม่พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
(18.9%)
(4.9%)
พึงพอใจ
น้อย

ไม่แสดง
ควำมคิดเห็น
68.9 %
แสดง
ควำมคิดเห็น
31.1 %

76.2%

ผู้แสดงควำมคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะฯ 1/ 5 อันดับแรก
1. ควรแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างจริงจัง

รำยภำค
ร้อยละ
100

1.3
13.3

1.8
20.0

80
60

50.5

65.1

28.5
73.6

51.8

40
20

25.9

0

9.0

22.1
4.3

กทม.

กลำง

มากที่สุด

3.7

มาก

2.4

1.2

22.0

22.0

48.1

81.2
78.8
55.6
56.8

16.3
3.4

13.8
5.0

เหนือ

ต.อ.น.

ปานกลาง

น้อย

80.3

17.8
3.4 ภำค

ใต้
น้อยที่สุด

10.0%

2. ควรทางานเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ 9.0%
มีความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส
3. ควรแก้ปัญหาสินค้าอุปโภค บริโภค
ราคาแพง

7.4%

4. ควรแก้ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตร 4.1%
ภัยแล้ง และที่ดินทากิน
5. ควรดูแลเรื่องสวัสดิการต่างๆ ให้แก่
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ

2.1%

หมำยเหตุ : 1/ ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ

