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ประชาชนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 88.2) ระบุว่าติดตามข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล    ประชาชนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 88.2) ระบุว่าติดตามข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล    
ซึ่งในจํานวนน้ีระบุว่าติดตามจากสื่อโทรทัศน์มากที่สุด (ร้อยละ 86.5)  

รองลงมาได้แก่ - เพ่ือน/ญาติ/คนในครอบครัว (ร้อยละ 14.7)

-  หนังสือพิมพ์/สื่อสิ่งพิมพ์ (ร้อยละ 14.5)

-  เจ้าหน้าที่รัฐ เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ           
   (ร้อยละ 10.8)

 -  อินเทอร์เน็ต (ร้อยละ10.1)

-  เป็นต้น

สําหรับผู้ที่ติดตามจากสื่อโทรทัศน์ พบว่า มีประมาณ 1 ใน 3 ระบุว่าติดตามจาก
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7  และช่อง 3 (คือ ร้อยละ 39.9 และ 34.3 ตามลําดับ)  นอกจากน้ัน
ยังติดตามช่อง/สถานีอ่ืน ซึ่งมีไม่มากนัก เช่น ช่อง 9 ช่อง 5 เป็นต้น

ขณะที่ผู้ที่ติดตามจากหนังสือพิมพ์/สื่อสิ่งพิมพ์ ระบุว่าติดตามจากหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ มากกว่าหนังสือพิมพ์/สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทอ่ืน 

ส่วนที่ติดตามจากอินเทอร์เน็ต ระบุว่าติดตามเว็บไซต์ข่าวไทยรัฐออนไลน์มากกว่า
เวบไซต์อ่ืน

และผู้ที่ติดตามจากวิทยุ ระบุว่าติดตามจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยมากกว่า
คลื่น/สถานีอ่ืน
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 ประชาชนส่วนใหญ่สูงกว่าร้อยละ 80 ติดตามรายการ/ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล   ประชาชนส่วนใหญ่สูงกว่าร้อยละ 80 ติดตามรายการ/ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล  
โดยรายการ/ข้อมูลข่าวสารที่ติดตามมากที่สุด คือ รายการคืนความสุขให้คนในชาติ        
ที่ออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา 20.00 น. (ร้อยละ 85.2) 

รองลงมาได้แก่  -  ข่าวสารของรัฐบาล เช่น  รายการข่าวทางโทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์  อินเทอร์เน็ต ฯลฯ (ร้อยละ 84.8)  

-  รายการเดินหน้าประเทศไทย ที่ออกอากาศทุกวัน 
เวลา 18.00 น. (ร้อยละ 83.4)

 เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า ประชาชนในทุกภาคติดตามรายการคืนความสุขให้
คนในชาติ และข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล ในสัดส่วนที่สูงกว่าการติดตามรายการเดินหน้า
ประเทศไทย เช่นเดียวกัน
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ประชาชนสูงกว่าร้อยละ 90  ระบุว่าทราบเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐบาล   ประชาชนสูงกว่าร้อยละ 90  ระบุว่าทราบเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐบาล   
โดยเร่ืองที่ระบุว่าทราบฯ ได้แก่ การควบคุมสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคา 80 บาท (ร้อยละ 
98.1) ซึ่งมีสัดส่วนที่สูงกว่าเร่ืองอ่ืน

รองลงมาได้แก่ -  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ร้อยละ 96.9)
-  การแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ัน (ร้อยละ 92.7)
-  โครงการจัดสวัสดิการเพ่ือพ่ีน้องประชาชน            

(ร้อยละ 92.3)  
-  การจัดระเบียบสังคม เพ่ือทําให้สังคมน่าอยู่         

(ร้อยละ 91.8) 
-  การปราบปรามผู้มีอิทธิพล (ร้อยละ 91.5)
-  และการป้องกัน/แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์              

(ร้อยละ 91.1)

ในขณะที่การดําเนินงานของรัฐบาลเร่ืองอ่ืน ประชาชนระบุว่าทราบน้อยกว่า  
ร้อยละ 90 เช่น การดูแลความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สินของประชาชน (ร้อยละ 89.2)  
เป็นต้น
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ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานในภาพรวมของรัฐบาล    ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานในภาพรวมของรัฐบาล    

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อยู่ที่ 7.81 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน และเมื่อ

พิจารณาถึงสัดส่วนของประชาชน ร้อยละ 99.3 ระบุว่ามีความพึงพอใจมากที่สุด มาก 

ปานกลาง และน้อย  (ซึ่งในจํานวนน้ีมีความพึงพอใจมากที่สุดร้อยละ 10.6  มากร้อยละ 53.3  

ปานกลางร้อยละ 30.7  และน้อยร้อยละ 4.7) ส่วนสัดส่วนผู้ที่ระบุว่าพึงพอใจน้อยที่สุด และ        

ไม่พึงพอใจเลย มีร้อยละ 0.5 และร้อยละ 0.2 ตามลําดับ

8



ประชาชนให้คะแนนความเ ช่ือมั่ นต่ อ รัฐบาลในการแก้ ไขปัญหาต่ างๆ             ประชาชนให้คะแนนความเ ช่ือมั่ นต่ อ รัฐบาลในการแก้ ไขปัญหาต่ างๆ             
ของประเทศ อยู่ที่ 7.72 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน และเมื่อพิจารณาถึง   
สัดส่วนของประชาชน ร้อยละ 98.9 ระบุว่ามีความเช่ือมั่นมากที่สุด  มาก ปานกลาง    
และน้อย  (ซึ ่งในจํานวนนี้มีความเชื่อมั่นมากที่สุดร้อยละ 10.8  มากร้อยละ 49.4  
ปานกลางร้อยละ 32.9 และน้อยร้อยละ 5.8) ส่วนสัดส่วนผู้ที่ระบุว่าเช่ือมั่นน้อยที่สุด และ           
ไม่เช่ือมั่นเลย มีร้อยละ 0.8 และร้อยละ 0.3 ตามลําดับ
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เมื่อสอบถามประชาชนเกี่ยวกับการกําหนดให้ทุกคนต้องย่ืนแบบแสดงรายการ   เมื่อสอบถามประชาชนเกี่ยวกับการกําหนดให้ทุกคนต้องย่ืนแบบแสดงรายการ   
ภาษีเงินได้ต่อรัฐ  เพ่ือจัดทําฐานข้อมูลในการวางแผนจัดสวัสดิการให้กับประชาชน      
พบว่า ประชาชนร้อยละ 52.2 ระบุว่าเห็นด้วย และร้อยละ 26.0 ที่ไม่เห็นด้วย ขณะที่มี
ร้อยละ 21.8 ที่ยังไม่แน่ใจ

 สําหรับผู้ที่เห็นด้วยกับการกําหนดให้ทุกคนต้องย่ืนแบบแสดงรายการ   
ภาษีเงินได้ต่อรัฐ ฯ  ได้ให้เหตุผลว่า  ควรกําหนดให้เป็นหน้าที่ของประชาชนที่จะต้องเสีย
ภาษี ควรมีการนําเงินภาษีมาพัฒนาประเทศ และควรจัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับผู้มีรายได้น้อย  
เป็นต้น

ขณะเดียวกันผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการกําหนดให้ทุกคนต้องย่ืนแบบแสดง  
รายการภาษีเงินได้ต่อรัฐ ฯ ได้ให้เหตุผลว่า  ไม่มีความจําเป็นสําหรับผู้มีรายได้น้อย        
เป็นการเอารัดเอาเปรียบคนจน  และเป็นการเพ่ิมภาระให้กับประชาชน เป็นต้น 

เป็นที่สังเกตุว่า  ผู้ที่มีอายุน้อยเห็นด้วยกับการกําหนดให้ทุกคนต้องย่ืนแบบ     
แสดงรายการภาษีเงินได้ต่อรัฐ ฯ ในสัดส่วนที่สูงกว่าผู้ที่มีอายุมาก  ขณะเดียวกัน ผู้ที่มี
การศึกษาสูงกว่าหรือครัวเรือนที่มีรายได้สูงก็เห็นด้วยเช่นเดียวกัน
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เร่ืองที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลดําเนินการอย่างเร่งด่วนในขณะน้ี ได้แก่     

11

การควบคุมสินค้าอุปโภค บริโภคไม่ให้มีราคาแพง (ร้อยละ 53.2) ซึ่งมีสัดส่วนที่สูงกว่า
เร่ืองอ่ืน

รองลงมาได้แก่ -  การแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ํา           
(ร้อยละ 35.7)

-  การแก้ปัญหายาเสพติด (ร้อยละ 29.5)

-  การแก้ปัญหาหน้ีสิน (ร้อยละ 25.8)

-  การปรับข้ึนค่าแรงให้เพียงพอกับค่าครองชีพ           
(ร้อยละ 18.1)

-  การแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ัน (ร้อยละ 17.2)

-  เป็นต้น



 เ ม่ื อ พิจารณา เ ป็นรายภาค  พบว่ า  ประชาชนเกื อบ ทุกภาค ( ยก เว้ นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) ต้องการให้รัฐบาลดําเนินการอย่างเร่งด่วน ในเรื่องการควบคุมราคา
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ตะวันออกเฉียงเหนือ) ต้องการให้รัฐบาลดําเนินการอย่างเร่งด่วน ในเรื่องการควบคุมราคา
สินค้าอุปโภค บริโภคไม่ให้มีราคาแพง ในสัดส่วนท่ีสูงกว่าเรื่องอ่ืน   

ขณะท่ีประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 54.4 ต้องการให้รัฐบาลดําเนินการ
อย่างเร่งด่วน ในเรื่องการแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ํา  ในสัดส่วนท่ีสูงกว่าเรื่องอ่ืน 

รองลงมาของกรุงเทพมหานคร คือ การแก้ปัญหายาเสพติด (ร้อยละ  32.8) และ    
การแก้ปัญหาโจรผู้ร้ายชุกชุม (ร้อยละ 25.0)

รองลงมาของภาคกลาง คือ การแก้ปัญหายาเสพติด (ร้อยละ 31.0)   และการปรับ
ข้ึนค่าแรงให้เพียงพอกับค่าครองชีพ (ร้อยละ 23.5)

รองลงมาของภาคเหนือ คือ การแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ํา      
(ร้อยละ 42.4)  และการแก้ปัญหาหน้ีสิน (ร้อยละ 29.0)

รองลงมาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  คือ การควบคุมราคาสินค้าอุปโภค บริโภค 
ไม่ให้มีราคาแพง (ร้อยละ 43.0)  และการแก้ปัญหาหน้ีสิน (ร้อยละ 33.7)

รองลงมาของภาคใต้  คือ การแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ํา (ร้อยละ 
56.8)  และการแก้ปัญหายาเสพติด (ร้อยละ 32.9)


