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--------------------------------บทคัดย่ อ
งานวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ทัศนคติของประชาชนต่อการดาเนิ นงานตามนโยบายเร่ งด่วน
ของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา พ.ศ. 2562 (2) เปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีต่อทัศนคติของประชาชน
ต่อการดาเนิ นงานตามนโยบายเร่ งด่วนของรั ฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา พ.ศ. 2562 โดยการศึกษาครั้ งนี้ เป็ น
การวิจยั เชิ งปริ มาณ โดยใช้เครื่ องมื อแบบสอบถาม สาหรั บประชาชนในเขตเทศบาลเมื องสระบุรี จังหวัดสระบุ รี
จานวน 400 คน
ผลการวิจยั พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระบุรีมีระดับทัศนคติต่อการดาเนิ นงานตามนโยบาย
เร่ งด่วนของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา พ.ศ. 2562 ภาพรวมอยูใ่ นระดับน้อย ( X = 2.31) และรายด้าน
ทั้ง 4 ด้านอยูใ่ นระดับน้อย ได้แก่ ด้านการแก้ไขปั ญหาในการดารงชีวิตของประชาชน ( X = 2.31) ด้านการปรับปรุ ง
ระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ( X = 2.44) ด้านมาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวน
ของเศรษฐกิจ โลก ( X = 2.40) และด้านการแก้ไขปั ญหาทุจริ ตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝ่ ายการเมือง
และฝ่ ายราชการประจา ( X = 2.11)
จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ แตกต่างกัน มีทศั นคติต่อการดาเนิ นงาน ตาม
นโยบายเร่ งด่วนของรั ฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา พ.ศ. 2562 ไม่แตกต่างกันสาหรั บประชาชนที่ มีระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีทศั นคติต่อการดาเนิ นงานตามนโยบายเร่ งด่วนของรัฐบาล พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา พ.ศ. 2562 แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: ทัศนคติ, นโยบายเร่ งด่วน, รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา
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ABSTRACT
This research aimed to investigate the public attitudes towards the implementation of the urgent policy
of the government led by Prayuth Chan-ocha in 2019 and to explore factors affecting the public opinions. The
research applied quantitative methods. The instrument was a questionnaire completed by 400 samples living in
Saraburi City Municipality, Saraburi Province.
The result revealed that the public attitudes were low ( X = 2.31) in four areas including the resolution
of problems of quality of life ( X = 2.31), the improvement of welfare and live quality ( X = 2.44), economic
measures against global economic fluctuations ( X = 2.40) , and the resolution of corruption and frauds among
government officials and politicians ( X = 2.11) .
The hypothesis testing result showed that age and gender did not affect the public attitudes whereas
education, career, and monthly income affected the public attitudes with a significance level of 0.05.
Keywords: Attitude, Urgent Policy, Prayuth Chan-ocha’s Government
1. บทนา
นโยบายรัฐบาลถือเป็ นกิจกรรมที่แต่ละรัฐบาลกาหนดแนวทางไว้เพื่อปฏิบตั ิพฒั นาและแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ
ให้แก่ ป ระชาชน ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว โดยนโยบายของรั ฐบาลที่ ดีน้ ัน ควรสอดคล้องกับค่ านิ ย มและ
ความต้องการของประชาชน (คณะมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุ รี, 2562) หากแต่
นโยบายรัฐบาลที่มาจากการทารัฐประหาร มักมีการออกแบบนโยบายแบบเป็ นไปตามความแนวคิดของผูน้ าคัดค้าน
ไม่ ได้ ส่ วนนโยบายรั ฐบาลที่ มาจากการเลื อกตั้งนั้น ประชาชนและฐานเสี ยงจะมี บทบาทในการกาหนดนโยบาย
มากกว่า
รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา ช่วงแรกมาจากการรัฐประหาร พ.ศ. 2557 บางครั้งจึงถูกเรี ยกว่า รัฐบาล
ทหารหรื อรัฐบาลเผด็จการ ซึ่ งขณะนั้นพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา เป็ นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.)
โดยมีเหตุผลหลักของการทารัฐประหาร คือ ลดความขัดแย้งความคิดทางการเมือง และการสร้างความโปร่ งใสแก้ไข
ปั ญ หาเรื่ อ งการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น จนกระทั่ง เดื อ นมี น าคม พ.ศ. 2562 ได้มี ก ารเลื อ กตั้ง เกิ ด ขึ้ น พลเอกประยุท ธ์
จันทร์ โอชา เป็ นผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อและได้รับผลโหวตให้ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี
จากคาแถลงนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา ที่แถลงต่อรัฐสภา แบ่งออกเป็ น นโยบายหลัก
ซึ่ งเป็ นทิศทางการบริ หารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในช่วง 4 ปี ข้างหน้า จานวน 12 ด้าน และนโยบายเร่ งด่วน
จานวน 12 เรื่ อง ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่รัฐบาลต้องดาเนิ นการเร่ งด่วนภายใน 1 ปี มุ่งเน้นการแก้ไขปั ญหาปากท้อง ลดความ
เหลื่ อ มล้ าทางสั งคม และปั ญ หาทุ จ ริ ตคอร์ รั ป ชั่น เพื่ อ บรรเทาปั ญ หาและลดผลกระทบกับ ประชาชนและระบบ
เศรษฐกิจ (คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี , 2562)
เทศบาลเมื องสระบุ รี เป็ นตัวแทนของประชาชนคนเมื องที่ อยู่ต่างจังหวัด มี ความคุ น้ เคยกับการเมื อง
การปกครองท้องถิ่นและการเมืองระดับประเทศ อีกทั้ง มีความหลากหลายทางอาชี พ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมี เขตพื้นที่
ทหาร ที่คาดว่าเป็ นฐานเสี ยงให้แก่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา (เทศบาลเมืองสระบุรี, 2563)
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ดังนั้น จากนโยบายของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติจากการทารัฐประหารนาไปสู่ นโยบายรัฐบาล
จากการเลื อกตั้งตามระบอบประชาธิ ปไตย ท่ามกลางความคาดหวังของประชาชนที่ มุ่งหวังให้ประเทศไทยมี การ
พัฒ นาในด้า นต่ า ง ๆ ไปในทิ ศ ทางที่ ดีข้ ึ น หลังจากการเลื อ กตั้ง พลเอกประยุท ธ์ จันทร์ โ อชาเป็ นนายกรั ฐมนตรี
ซึ่ งขณะนี้รัฐบาลได้ดาเนินการตามนโยบายเร่ งด่วนมาเป็ นระยะเวลา 7-8 เดือนแล้ว ทัศนคติของประชาชนเป็ นอย่างไร
และรัฐบาลได้ดาเนินการตามนโยบายเร่ งด่วนมากน้อยเพียงใด จึงเป็ นกรณี ศึกษาที่มีความน่าสนใจยิง่
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาทัศ นคติ ข องประชาชนต่ อ การด าเนิ น งานตามนโยบายเร่ ง ด่ ว นของรั ฐ บาลของพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา พ.ศ. 2562: กรณี ศึกษาเขตเทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
2.2 เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีต่อทัศนคติของประชาชนต่อการดาเนิ นงานตามนโยบาย
เร่ งด่วนของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พ.ศ. 2562: กรณี ศึกษาเขตเทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
3. การดาเนินการวิจัย
การศึกษาเรื่ อง ทัศนคติของประชาชนต่อการดาเนิ นงานตามนโยบายเร่ งด่วนของรั ฐบาลพลเอกประยุทธ์
จันทร์ โอชา พ.ศ. 2562: กรณี ศึกษาเขตเทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เป็ นการศึกษาเชิงปริ มาณ (Quantitative
Research) โดยศึกษาจากการค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องและใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี รวมจานวนทั้งหมด
60,646 คน และกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตร Yamane ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ดังนั้น กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ 400 คน
ตัวแปรต้น (Independent Variables) คื อ ปั จจัย ส่ วนบุ คคลของประชาชนในเขตเทศบาลเมื องสระบุ รี
จังหวัดสระบุรี ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ทัศนคติของประชาชนต่อการดาเนิ นงานตามนโยบายเร่ งด่วนของ
รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา พ.ศ. 2562: กรณี ศึกษาเขตเทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 4 ด้าน ได้แก่
1) การแก้ไขปั ญหาในการดารงชีวิตของประชาชน 2) การปรับปรุ งระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 3) มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 4) การแก้ไขปั ญหาทุจริ ตและประพฤติ
มิชอบในวงราชการ ทั้งฝ่ ายการเมืองและฝ่ ายราชการประจา
ลักษณะแบบสอบถาม เป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) คือ ระดับทัศนคติของประชาชน
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูลได้แก่ 1. อธิ บายลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติเชิ งพรรณนา
(Descriptive Statistics) โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) 2. อธิ บายระดับทัศนคติของประชาชนต่อการดาเนิ นงานตาม
นโยบายเร่ งด่วนฯ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) คือค่าเฉลี่ย ( X ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) 3. ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) คือ T-Test และ One – Way ANOVA
(F - test), Linear Regression ในการวิเคราะห์ความแตกต่างด้านปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ
รายได้ต่อเดือน และทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธี LSD ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
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4. ผลการวิจัย
ผลการวิจยั เรื่ อง ทัศนคติของประชาชนต่อการดาเนิ นงานตามนโยบายเร่ งด่วนของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา พ.ศ. 2562: กรณี ศึกษาเขตเทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี มีดงั นี้
4.1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนบุคคล
กลุ่มตัวอย่างของประชาชนในเขตเทศบาลเมื องสระบุ รี เป็ นเพศหญิ งมากกว่าเพศชาย เพศหญิ งคิ ดเป็ น
ร้อยละ 53.25 และเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 46.75 ตามลาดับ
อายุระหว่าง 18-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 29.5 รองลงมา คือ อายุระหว่าง 31 - 40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 26.5 และอายุ
ระหว่าง 51-60 ปี คิดเป็ นร้อยละ 19.8 และอายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็ นร้อยละ 19.3 และอายุ 61 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ
5.0 ตามลาดับ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 32.8 รองลงมา คือ การศึกษาระดับปวส./อนุปริ ญญา คิดเป็ นร้อยละ
25.0 และการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเป็ นร้อยละ 20.8 และการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
คิดเป็ นร้อยละ 12.8 และการศึกษาระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 5.5 และการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็ น
ร้อยละ 3.3 ตามลาดับ
อาชีพรับจ้างทัว่ ไป คิดเป็ นร้อยละ 27.8 รองลงมา คือ อาชีพเจ้าของกิจการ/ค้าขาย คิดเป็ นร้อยละ 21.5 และ
อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน คิดเป็ นร้อยละ 16.0 และอาชีพทหาร/ครอบครัวทหาร คิดเป็ นร้อยละ 15.3 และข้าราชการ/
พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้อยละ 9.8 และอาชีพอื่น ๆ ได้แก่ นักเรี ยนและว่างงาน คิดเป็ นร้อยละ 5.0
และเกษตรกร คิดเป็ น ร้อยละ 4.8 ตามลาดับ ดังตารางที่ 4
รายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001-15,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 30.3 รองลงมามีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 15,00120,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 24.3 และมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 19.5 และมีรายได้
ต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ10,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 15.0 และมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 20,001-25,000 บาท คิด
เป็ นร้อยละ 11.0 ตามลาดับ
4.2 ผลการวิเคราะห์ เกีย่ วกับทัศนคติของประชาชนต่ อการดาเนินงานตามนโยบายเร่ งด่ วนของรัฐบาลพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์ โอชา พ.ศ. 2562: กรณีศึกษาเขตเทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
จากการศึ ก ษาพบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งของเขตเทศบาลเมื อ งสระบุ รี จัง หวัด สระบุ รี มี ร ะดับ ทัศ นคติ ต่ อ
การดาเนิ นงานตามนโยบายเร่ งด่ วนของรั ฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา พ.ศ. 2562 ในภาพรวม อยู่ในเกณฑ์
เห็นด้วยน้อย ( X = 2.31) และเมื่อแยกเป็ นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีทศั นคติต่อด้านการปรับปรุ งระบบ
สวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อยูใ่ นเกณฑ์เห็นด้วยน้อย ( X = 2.44) รองลงมาคือ ด้านมาตรการ
เศรษฐกิจ เพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก อยูใ่ นเกณฑ์เห็นด้วยน้อย ( X = 2.40) ด้านการแก้ไขปั ญหาใน
การดารงชีวิตของประชาชน อยูใ่ นเกณฑ์เห็นด้วยน้อย ( X = 2.31) และ และทัศนคติดา้ นการแก้ไขปั ญหาทุจริ ตและ
ประพฤติ มิชอบในวงราชการ ทั้งฝ่ ายการเมืองและฝ่ ายราชการประจา อยูใ่ นเกณฑ์เห็นด้วยน้อย ( X = 2.11)
ระดับทัศนคติ ต่อการดาเนิ นงานตามนโยบายเร่ งด่วนของรั ฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา พ.ศ. 2562
ด้านการแก้ไขปั ญหาในการดารงชีวิตของประชาชน อยูใ่ นเกณฑ์เห็นด้วยน้อย ( X = 2.31) และเมื่อแยกเป็ นรายข้อ
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มี ทศั นคติ ต่อการปรั บปรุ งการจัดการระบบขนส่ งสาธารณะ อยู่ในเกณฑ์เห็ นด้วยน้อย
( X = 2.44) รองลงมาคือ การช่วยลดข้อจากัดในการประกอบอาชีพของคนไทย อยูใ่ นเกณฑ์เห็นด้วยน้อย ( X =
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2.41) การแก้ไขปั ญหาฉ้อโกงหลอกลวงประชาชน อยูใ่ นเกณฑ์เห็นด้วยน้อย ( X = 2.23) และการแก้ไขปั ญหาหนี้ สิน
และลดภาระหนี้สิน อยูใ่ นเกณฑ์เห็นด้วยน้อย ( X = 2.16) ตามลาดับ
ระดับทัศนคติ ต่อการดาเนิ นงานตามนโยบายเร่ งด่วนของรั ฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา พ.ศ. 2562
ด้านการปรับปรุ งระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อยูใ่ นเกณฑ์เห็นด้วยน้อย ( X = 2.44) และ
เมื่อแยกเป็ นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีทศั นคติต่อการปรับปรุ งระบบบัตรสวัสดิการแห่ งรัฐและเบี้ยยังชีพ
ของประชาชน เช่น ผูส้ ู งอายุและคนพิการที่มีรายได้นอ้ ย ผูย้ ากไร้ ผูด้ อ้ ยโอกาส อยูใ่ นเกณฑ์เห็นด้วยปานกลาง ( X = 2.71)
รองลงมาคื อ การเร่ งรั ดการพัฒนาระบบบริ การสุ ขภาพ เพื่อลดความเหลื่ อมล้ าของคุ ณภาพการบริ การด้านสุ ขภาพ
อยูใ่ นเกณฑ์เห็นด้วยน้อย ( X = 2.45) การช่วยลดภาระการเดินทางไปสถานพยาบาลของประชาชน อยูใ่ นเกณฑ์
เห็นด้วยน้อย ( X = 2.36) และการช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ อยูใ่ นเกณฑ์เห็นด้วยน้อย ( X = 2.22)
ตามลาดับ
ระดับทัศนคติ ต่อการดาเนิ นงานตามนโยบายเร่ งด่วนของรั ฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา พ.ศ. 2562
เรื่ องมาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก อยูใ่ นเกณฑ์เห็นด้วยน้อย ( X = 2.40) และ
เมื่ อแยกเป็ นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มี ทศั นคติต่อการช่วยส่ งเสริ มการท่องเที่ ยวภายในประเทศ ทั้งใน
ส่ วนของเมืองหลัก เมืองรอง และการท่องเที่ยวชุมชน อยูใ่ นเกณฑ์เห็นด้วยน้อย ( X = 2.54) รองลงมาคือ การช่วย
ส่ งเสริ มผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยน้อย ( X = 2.43) การขยายความร่ วมมื อ
ทางการค้าและเศรษฐกิจกับประเทศที่มีศกั ยภาพ อยูใ่ นเกณฑ์เห็ นด้วยน้อย ( X = 2.35) และการปรับปรุ ง
ประสิ ทธิ ภาพการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ ว อยูใ่ นเกณฑ์เห็นด้วยน้อย
( X = 2.28) ตามลาดับ
ระดับทัศนคติ ต่อการดาเนิ นงานตามนโยบายเร่ งด่วนของรั ฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา พ.ศ. 2562
ด้านการแก้ไขปั ญหาทุจริ ตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝ่ ายการเมืองและฝ่ ายราชการประจา อยูใ่ นเกณฑ์
เห็นด้วยน้อย ( X = 2.11) และเมื่อแยกเป็ นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีทศั นคติต่อการเร่ งรัดดาเนิ นการ
ตามขั้นตอนของกฎหมาย เมื่ อพบผูก้ ระทาผิดอย่างเคร่ งครั ดและการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเฝ้ าระวัง
การทุจริ ตประพฤติมิชอบอย่างจริ งจังและเข้มงวด อยูใ่ นเกณฑ์เห็นด้วยน้อย ( X = 2.15) รองลงมาคือ การปราบปราม
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และการเปิ ดโอกาสให้ภาคสังคม ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการป้ องกันและ
เฝ้ าระวังการทุจริ ตประพฤติมิชอบ อยูใ่ นเกณฑ์เห็นด้วยน้อย ( X = 2.06) ตามลาดับ
4.3 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่ างของระดับความคิดเห็นของประชาชนเกีย่ วกับทัศนคติของประชาชน
ต่ อการดาเนินงานตามนโยบายเร่ งด่ วนของรั ฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา พ.ศ. 2562: กรณีศึกษาเขตเทศบาล
เมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี จาแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ ต่อเดือน
เมื่อจาแนกตามเพศและอายุพบว่า ประชาชนที่ มีเพศต่างกันมี ระดับความคิดเห็ นทั้งภาพรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน (Sig > 0.05 ) อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
เมื่อจาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับความคิดเห็นด้านการ
แก้ไขปั ญหาในการดารงชีวิตของประชาชน (Sig = 0.015) แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 จึงได้ทดสอบ
ความแตกต่างเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธี LSD พบว่า ระดับปริ ญญาตรี มีทศั นคติแตกต่างกับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
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ระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี มีทศั นคติแตกต่างกับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. อนุปริ ญญา/ปวส. และ
ปริ ญญาตรี
เมื่อจาแนกตามอาชีพ พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีระดับความคิดเห็นในภาพรวม และด้านการแก้ไข
ปัญหาในการดารงชีวิตของประชาชน และด้านการปรับปรุ งระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และ
ด้านมาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก และด้านการแก้ไขปั ญหาทุจริ ตและประพฤติมิชอบ
ในวงราชการ ทั้งฝ่ ายการเมืองและฝ่ ายราชการประจา (Sig = 0.000) แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 จึงได้
ทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธี LSD ผลปรากฏดังนี้
ด้านการแก้ไขปั ญหาในการดารงชี วิตของประชาชน พบว่า กลุ่มอาชี พต่าง ๆ มี ทศั นคติ แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ กลุ่มอาชี พทหาร/ครอบครัวทหาร มีทศั นคติแตกต่างจากกลุ่มอาชี พเกษตรกร
รับจ้างทัว่ ไป เจ้าของกิจการ/ค้าขาย พนักงานบริ ษทั เอกชน ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และอาชีพ
อื่น ๆ
ด้านการปรั บปรุ งระบบสวัสดิ การและพัฒนาคุณภาพชี วิตของประชาชน พบว่า กลุ่มอาชี พต่าง ๆ มี ทศั นคติ
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ กลุ่มอาชีพทหาร/ครอบครัวทหาร มีความทัศนคติแตกต่าง
จากกลุ่มอาชี พเกษตรกร รับจ้างทัว่ ไป เจ้าของกิจการ/ค้าขาย พนักงานบริ ษทั เอกชน ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ และอาชีพอื่น ๆ
ด้านมาตรการเศรษฐกิ จเพื่อ รองรั บความผันผวนของเศรษฐกิ จ โลก พบว่า กลุ่ม อาชี พต่าง ๆ มี ทศั นคติ
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ กลุ่มอาชี พทหาร/ครอบครัวทหาร มีความคิดเห็นแตกต่าง
จากกลุ่มอาชี พเกษตรกร รับจ้างทัว่ ไป เจ้าของกิจการ/ค้าขาย พนักงานบริ ษทั เอกชน ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ และอาชีพอื่น ๆ
ด้านการแก้ไขปั ญหาทุจริ ตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝ่ ายการเมืองและฝ่ ายราชการประจา พบว่า
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ มีทศั นคติแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ กลุ่มอาชีพทหาร/ครอบครัวทหาร
มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มอาชีพเกษตรกร รับจ้างทัว่ ไป เจ้าของกิจการ/ค้าขาย พนักงานบริ ษทั เอกชน ข้าราชการ/
พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และอาชีพอื่น ๆ
เมื่อทดสอบรวมทุกด้าน พบว่า กลุ่มอาชีพต่าง ๆ มีทศั นคติแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ได้แก่ กลุ่มอาชีพทหาร/ครอบครัวทหาร มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มอาชีพเกษตรกร รับจ้างทัว่ ไป เจ้าของ
กิจการ/ค้าขาย พนักงานบริ ษทั เอกชน ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และอาชีพอื่น ๆ
เมื่ อ จ าแนกตามรายได้ต่ อ เดื อ น พบว่ า ประชาชนที่ มี อ าชี พ ต่ า งกัน มี ร ะดับ ความคิ ด เห็ น ในภาพรวม
(Sig = 0.033) และด้านการแก้ไขปั ญหาในการดารงชีวิตของประชาชน (Sig = 0.039) และด้านมาตรการเศรษฐกิจเพื่อ
รองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก (Sig = 0.009) แตกต่างกัน อย่างมี นยั สาคัญที่ระดับ 0.05 จึงได้ทดสอบ
ความแตกต่างเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธี LSD ผลปรากฏดังนี้
ด้านการแก้ไขปั ญหาในการดารงชี วิตของประชาชน พบว่า ประชาชนที่ มีรายได้ต่อเดื อนต่าง ๆ มีทศั นคติ
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน 20,001-25,000 บาท มีความ
คิดเห็นแตกต่างประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ต่ากว่าหรื อเท่ากับ10,000 บาท และ15,001-20,000 บาท และตั้งแต่
25,000 บาทขึ้นไป
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ด้านมาตรการเศรษฐกิ จเพื่อรองรั บความผันผวนของเศรษฐกิจโลก พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน
ต่าง ๆ มีทศั นคติแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่ากว่าหรื อ
เท่ากับ 10,000 บาท ความคิดเห็นแตกต่างประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน 15,001-20,000 บาท และ 20,001-25,000 บาท
ส่ วนประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน 20,001-25,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน 10,00115,000 บาท และตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป
และทุกด้าน พบว่า ประชาชนที่ มีรายได้ต่อเดื อนต่าง ๆ มี ทศั นคติ แตกต่างกัน อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ
ที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน 20,001-25,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างประชาชนที่มีรายได้
ต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ10,000 บาท และ10,001-15,000 บาท และ15,001-20,000 บาท และตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป
5. การอภิปรายผล
จากการศึกษาทัศนคติของประชาชนต่อการดาเนิ นงานตามนโยบายเร่ งด่วนของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์
จันทร์ โอชา พ.ศ. 2562: กรณี ศึกษาเขตเทศบาลเมื องสระบุรี จังหวัดสระบุรี ในภาพรวม พบว่า มี ระดับทัศนคติ
อยู่ในเกณฑ์เห็ น ด้วยน้อ ย ( X = 2.31) โดยมี ร ะดับ ทัศ นคติ ต่อ การด าเนิ นการตามนโยบายเร่ งด่ วนน้อ ยที่ สุ ด คื อ
การแก้ไขปั ญหาทุ จริ ตและประพฤติ มิชอบในวงราชการทั้งฝ่ ายการเมื องและฝ่ ายราชการประจา การแก้ไขปั ญหา
ในการดารงชีวิตของประชาชน การปรับปรุ งระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และมาตรการ
เศรษฐกิ จเพื่อรองรั บความผันผวนของเศรษฐกิ จโลก ตามลาดับ สอดคล้องกับจากการสารวจของสวนดุ สิตโพล
เมื่อวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2562 เรื่ อง ประชาชนกับการรอคอย “รัฐบาลใหม่” พบว่า รัฐบาลใหม่ที่ประชาชนอยากจะ
เห็นหรื อคาดหวัง อันดับแรกคือ ได้คนดี ผูน้ าที่ดีเข้ามาทางาน พัฒนาเศรษฐกิจ ประชาชนอยูด่ ีกินดี เป็ นรัฐบาลที่มา
จากเสี ยงข้างมาก เข้ามาด้วยความบริ สุทธิ์ ยุติธรรม เน้นความสามัคคี ปรองดอง คานึ งถึงประเทศชาติและประชาชน
ตามลาดับ อยากให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร เป็ นส.ส.ที่ดี เป็ นตัวแทนของประชาชน ไม่ทุจริ ตคอรัปชัน่ รักษาสัญญา
สร้างผลงาน พัฒนาประเทศ ดูแลพื้นที่ให้เจริ ญก้าวหน้า หยุดทะเลาะเบาะแว้ง สร้างความสามัคคี ปรองดอง ตามลาดับ
และอยากให้ส มาชิ กวุฒิส ภา ซื่ อ สั ตย์ ยุติธ รรม ยึดมั่นในค าสัตย์ ปฏิ ญ าณ นึ กถึ งประโยชน์ ของประเทศชาติ แ ละ
ประชาชนเป็ นส าคัญ และตั้ง ใจปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ น าความรู ้ ค วามสามารถที่ มี ช่ ว ยกัน ท างาน ตามล าดับ ดัง นั้ น
เมื่อประชาชนไม่ได้รับการตอบสนองตามความคาดหวังก็อาจทาให้ประชาชนมีทศั นคติในด้านลบหรื อทัศนคติที่ดี
ลดน้อยลง อี กทั้งการสารวจของสวนดุ สิตโพล เมื่ อวันที่ 15-18 มกราคม 2563 เรื่ อง ความปลอดภัยในชี วิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน ณ วันนี้ พบว่า เมื่อเปรี ยบเทียบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในช่วงนี้ กบั เมื่อ 1 ปี ที่ผา่ นมา
ประชาชนคิดว่า ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแย่ลง สู งถึงร้อยละ 67.69 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งประเทศ 1,365 คน
และประชาชนค่อนข้างวิตกกังวล ร้ อยละ 42.20 ส่ วนประชาชนที่ มีความวิตกกังวลอย่างมาก สู งถึ งร้ อยละ 40.00
ประชาชนคิดว่าปั ญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ณ วันนี้ สะท้อนให้เห็นถึง สภาพเศรษฐกิจ
ตกต่า คนหมดหนทาง ต้องต่อสู ้ดิ้นรน ยอมกระทาผิด สภาพสังคมเสื่ อมโทรม มี ความเหลื่อมล้ าสู ง คุณภาพชี วิตแย่
รัฐบาลยังแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ ประชาชนต้องพึ่งพาตนเอง คนขาดคุณธรรม จริ ยธรรม เห็นแก่ตวั ไม่มีจิตสานึ ก
และการบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มงวด เอาผิดไม่ได้ ตามลาดับ สาหรับ การสารวจของสวนดุสิตโพล เมื่อวันที่ 3 – 7
มีนาคม 2563
เรื่ อง 5 ความวิตกกังวลของประชาชน ณ วันนี้ พบว่า ปั ญหาด้านการเมื องเป็ นความวิตกกังวล
ด้วยประชาชนมีความเห็นว่า รัฐบาลแก้ปัญหาต่าง ๆ ไม่ตรงจุด มีท้ งั ผูเ้ ห็นด้วยและไม่เห็นด้วย มีการชุมนุมเคลื่อนไหว
บ้านเมืองวุน่ วาย ฯลฯ อีกทั้ง สอดคล้องกับเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 สังคมออนไลน์ได้พากันแชร์ นโยบายหาเสี ยง
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ในเฟซบุ๊คของพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เมื่อปี ที่แล้ว (14 มีนาคม 2562) ไม่ต่ากว่า 18,000 ครั้ง พร้อมคาวิจารณ์
ในเชิงลบว่า ผ่านมา 1 ปี ที่ได้ทาการหาเสี ยงไว้ รัฐบาลไม่สามารถทาตามที่ประกาศไว้ได้ พร้อมมีประเด็นว่า ประกาศ
ดังกล่าวเข้าข่ายเป็ นเฟกนิ วส์หรื อไม่ รวมถึงเมื่อพรรครัฐบาลไม่สามารถทาได้อย่างที่ประกาศไว้ เราสามารถทาอะไร
ในเชิงกฎหมายได้หรื อไม่ (วอยซ์ออนไลน์, 2563)
ด้านการแก้ไขปั ญหาในการดารงชีวิตของประชาชน พบว่า ประชาชนมีระดับทัศนคติต่อรัฐบาลอยูใ่ นเกณฑ์
เห็นด้วยน้อย ( X = 2.31) โดยมีระดับทัศนคติต่อการดาเนิ นการตามนโยบายเร่ งด่วนน้อยที่สุด คือ การแก้ไขปั ญหา
หนี้ สินและลดภาระหนี้ สิน การแก้ไขปั ญหาฉ้อโกงหลอกลวงประชาชน การช่วยลดข้อจากัดในการประกอบอาชี พ
ของคนไทย และการปรับปรุ งการจัดการระบบขนส่ งสาธารณะ ตามลาดับ สอดคล้องกับการสารวจของสวนดุสิตโพล
เมื่อวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่ อง ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ “รัฐบาล” พบว่า ผลงานหรื อเรื่ องราวที่จะ
ช่ วยเสริ มความแข็งแกร่ งให้กบั รั ฐบาล ในความคิ ดเห็ นของประชาชน คื อ ต้องแก้ปัญหาให้รวดเร็ ว สร้ างผลงาน
เช่น ฝุ่ น PM 2.5 ไวรัส COVID19 และรัฐบาลต้องดูแลประชาชน แก้ปัญหาความยากจน ทาให้ประชาชนอยูด่ ีกินดี
และจากการสารวจของสวนดุสิตโพล เมื่อวันที่ 3 – 7 มีนาคม 2563 เรื่ อง “5 ความวิตกกังวล” ของประชาชน ณ วันนี้
พบว่า ประชาชนมีความวิตกกังวลด้านโจรผูร้ ้าย เนื่ องจากมีข่าวให้เห็นทุกวัน พฤติกรรม รู ปแบบการก่อเหตุรุนแรง
มากขึ้น กลัวว่าจะเกิดกับตัวเองหรื อกับคนในครอบครัว สภาพเศรษฐกิจและสังคมเสื่ อมโทรม ฯลฯ ประชาชนต้อง
ช่ ว ยกัน เป็ นหู เ ป็ นตา ทางการควรเพิ่ ม ก าลัง เจ้า หน้ า ที่ สายตรวจในทุ ก พื้ น ที่ บัง คับ ใช้ก ฎหมายอย่ า งจริ งจัง
เพิ่มบทลงโทษให้รุนแรง ฯลฯ
ด้านการปรับปรุ งระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พบว่า ประชาชนมีระดับทัศนคติ
ต่อรัฐบาล อยูใ่ นเกณฑ์เห็นด้วยน้อย ( X = 2.44) โดยมีระดับทัศนคติต่อการดาเนิ นการตามนโยบายเร่ งด่วนน้อยที่สุด
คือ การช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ การช่วยลดภาระการเดินทางไปสถานพยาบาลของประชาชน
การเร่ งรัดการพัฒนาระบบบริ การสุ ขภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ าของคุณภาพการบริ การด้านสุ ขภาพ และการเร่ งรัด
การพัฒนาระบบบริ การสุ ขภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ าของคุณภาพการบริ การด้านสุ ขภาพ ตามลาดับ สอดคล้องกับ
การสารวจของสวนดุสิตโพล เมื่อวันที่ 3 – 7 มีนาคม 2563 เรื่ อง “5 ความวิตกกังวล” ของประชาชน ณ วันนี้ พบว่า
ประชาชนมีความวิตกกังวลเรื่ องสุ ขภาพ โดยเฉพาะปั จจุบนั เรื่ อง โควิด 19 ที่ระบาดทัว่ โลก มีผเู ้ ดินทางจากประเทศ
เสี่ ยงเข้ามาในไทยต่อเนื่ อง มีผปู ้ ่ วยเพิ่มมากขึ้น ยังไม่มีมาตรการป้ องกันที่ชดั เจน หน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์
ขาดตลาด ฯลฯ ประชาชนมีความต้องการให้รัฐบาลมีพ้ืนที่กกั ตัวผูท้ ี่เป็ นกลุ่มเสี่ ยง เร่ งแก้ปัญหาเรื่ องหน้ากากอนามัย
ดูแลช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ประสบปั ญหา รายงาน ข้อมูลที่เป็ นจริ งให้ประชาชนได้รับรู้ ฯลฯ
ด้านมาตรการเศรษฐกิ จเพื่อรองรั บความผันผวนของเศรษฐกิ จโลก พบว่า ประชาชนมี ระดับทัศนคติ ต่อ
รัฐบาล อยูใ่ นเกณฑ์เห็นด้วยน้อย ( X = 2.40) โดยมีทศั นคติต่อการดาเนิ นการตามนโยบายเร่ งด่วนน้อยที่สุด คือ
การปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ ว การขยาย
ความร่ วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจกับประเทศที่มีศกั ยภาพ การช่วยส่ งเสริ มผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาด
ย่อม และการช่วยส่ งเสริ มการท่องเที่ยวภายในประเทศ ทั้งในส่ วนของเมืองหลัก เมืองรอง และการท่องเที่ยวชุมชน
ตามลาดับ สอดคล้องกับการสารวจของสวนดุสิตโพล เมื่อวันที่ 3 – 7 มีนาคม 2563 เรื่ อง “5 ความวิตกกังวล” ของ
ประชาชน ณ วันนี้ พบว่า ประชาชนมีความวิตกกังวลเรื่ องปั ญหาปากท้องเป็ นอับดับ 1 ประชาชนมีความวิตกกังวล
มากที่สุด เกิดจากประชนมีความคิดเห็นว่า ปั จจุบนั สภาพเศรษฐกิจตกต่า ประชาชนมีรายได้ไม่พอจ่าย สิ นค้าขายเกิน
วันพฤหัสบดีที ่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
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ราคา ทามาหากินยากขึ้น มีผลกระทบต่อชี วิตความเป็ นอยู่ ประชาชนต้องดูแลตัวเอง ประหยัด อดทน ทางานให้มากขึ้น
หารายได้เสริ ม รัฐบาลต้องเร่ งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ฯลฯ สาหรับธุ รกิจท่องเที่ยว ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 จานวน
นักท่องเที่ยวลดลง ผูป้ ระกอบการขาดทุน ปิ ดกิจการ คนตกงาน ฯลฯ รัฐบาลและภาคเอกชนต้องหารื อร่ วมกัน รัฐบาล
มีมาตรการช่วยเหลือ เยียวยา ธุรกิจท่องเที่ยวต้องปรับตัว กระตุน้ การ ท่องเที่ยวในประเทศ ฯลฯ
ส่ วนด้านการแก้ไขปั ญหาทุจริ ตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝ่ ายการเมื องและฝ่ ายราชการประจา
อยูใ่ นเกณฑ์เห็นด้วยน้อย ( X = 2.11) โดยมีระดับทัศนคติต่อการดาเนิ นการตามนโยบายเร่ งด่วนน้อยที่สุด คือ
การปราบปรามการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ /การเปิ ดโอกาสให้ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการ
ป้ องกันและเฝ้ าระวังการทุจริ ตประพฤติมิชอบ และการเร่ งรัดดาเนิ นการตามขั้นตอนของกฎหมาย เมื่อพบผูก้ ระทาผิด
อย่างเคร่ งครั ด/การนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเฝ้ าระวังการทุ จริ ตประพฤติมิชอบอย่างจริ งจังและเข้มงวด
ตามลาดับ สอดคล้อ งกับ การส ารวจของสวนดุ สิ ตโพล เมื่ อ วันที่ 12-15 กุม ภาพันธ์ 2563 เรื่ อง ความคิ ด เห็ นของ
ประชาชนที่มีต่อ “รัฐบาล” พบว่า เหตุการณ์หรื อเรื่ องราวต่าง ๆ ทางการเมือง ประชาชนมีความสนใจเรื่ องความไม่
โปร่ งใส ทุจริ ตคอรัปชัน่ เช่น เงินทอนบ้านจัดสรรทหาร บุกรุ กป่ า มีความเบื่อหน่ ายเรื่ อง พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ของนักการเมือง เสี ยบบัตรแทนกัน ทางานล่าช้า ไม่มีผลงาน ความขัดแย้งและการทะเลาะเบาะแว้งระหว่างฝ่ ายค้าน
และฝ่ ายรั ฐบาล ใช้อานาจหน้าที่ ในทางที่ ไม่ถูกต้อง เอื้ อประโยชน์ให้พวกพ้อง ปล่อยปั ญหาให้เกิ ดขึ้ นซ้ าซาก ไม่
สามารถป้ องกันหรื อแก้ไขได้ อี กทั้ง ผลงานหรื อเรื่ องราวที่ บนั่ ทอนความเชื่ อมัน่ ของรั ฐบาล ในความคิ ดเห็ นของ
ประชาชน คือ แก้ปัญหาล่าช้า ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ ไม่เห็นผลงานเป็ นรู ปธรรม การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มงวด จริ งจัง
เลือกปฏิบตั ิ ไม่เป็ นกลาง การใช้งบประมาณที่ไม่เหมาะสม เกินความจาเป็ น ตามลาดับ
จากผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า ทัศนคติ ของประชาชนต่อการดาเนิ นงานตามนโยบายเร่ งด่วนของ
รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พ.ศ. 2562: กรณี ศึกษาเขตเทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี พบว่า
1. ประชาชนที่มีเพศ อายุ แตกต่างกัน มีทศั นคติต่อการดาเนิ นงานตามนโยบายเร่ งด่วนของรัฐบาลพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์ โอชา พ.ศ. 2562 ไม่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะใน
ภาพรวมประชาชนมี ค วามคาดหวัง ให้ รั ฐ บาลช่ ว ยเหลื อ และแก้ไ ขปั ญ หาในเรื่ อ งเร่ ง ด่ ว นต่ า ง ๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น
ด้านการเมื อง เศรษฐกิ จ และสังคม เนื่ องจากสภาพปั ญหาต่าง ๆไม่เพียงเป็ นปั ญหาระดับชาติเท่านั้น ซึ่ งปั จจุ บนั มี
ผลกระทบทัว่ โลก ประชาชนจึ งมี คาดหวังอย่างมากให้รัฐบาลช่วยเร่ งแก้ปัญหาอย่างเร่ งด่วนทันท่วงที จึ งส่ งผลให้
ประชาชนที่ มีเพศ อายุ แตกต่ างกันมี ท ัศนคติ ต่อการดาเนิ นงานตามนโยบายเร่ งด่ วนของรั ฐบาลพลเอกประยุท ธ์
จันทร์โอชา พ.ศ. 2562 ไม่แตกต่างกัน
2. ประชาชนที่ มี ระดับการศึกษา อาชี พและรายได้ต่อเดื อน แตกต่างกัน มี ทศั นคติ ต่อการดาเนิ นงานตาม
นโยบายเร่ งด่วนของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา พ.ศ. 2562 แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่กาหนดไว้ ด้านระดับการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี มีทศั นคติแตกต่างกับระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช. ระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี มี ทศั นคติแตกต่างกับมัธยมศึ กษาตอนต้น มัธยมศึ กษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริ ญญา/ปวส. และปริ ญญาตรี อีกทั้ง รายได้ต่อเดือนประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน 20,001-25,000 บาท มีความ
คิดเห็นแตกต่างประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ต่ากว่าหรื อเท่ากับ10,000 บาท และ10,001-15,000 บาท และ15,00120,000 บาท และตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไปอาจเป็ นไปได้ว่า ความสัมพันธ์ของระดับการศึกษาและรายได้เป็ นไป
ในทิ ศทางเดี ยวกัน ผูม้ ี การศึกษาต่ากว่าจะมี รายได้น้อยกว่า เป็ นผูท้ ี่ ตอ้ งการให้รัฐบาลช่ วยในการแก้ไขปั ญหาและ
ช่วยเหลือมากกว่าผูท้ ี่มีการศึกษาและรายได้ต่อเดือนสู ง สาหรับด้านอาชี พ ด้วยพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสระบุรีมีพ้ืนที่
วันพฤหัสบดีที ่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
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ทหารถึง 4 ชุมชน จากกลุ่มตัวอย่างมีทหาร/ครอบครัวทหาร 61 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.3 เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่มีทศั นคติ
ที่ ดีต่อรั ฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา ซึ่ งแตกต่างจากกลุ่มอาชี พอื่ น สะท้อนให้เห็ นถึ งความเชื่ อมัน่ และ
ความจงรักภักดีของสายงานทหารอย่างชัดเจน จึ งส่ งผลให้ประชาชนที่มี ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือน
แตกต่างกันมี ทศั นคติ ต่อการดาเนิ นงานตามนโยบายเร่ งด่ วนของรั ฐบาลพลเอกประยุท ธ์ จันทร์ โอชา พ.ศ. 2562
แตกต่างกัน
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 18-30 ปี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี อาชีพรับจ้างทัว่ ไป รายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001-15,000 บาท
ระดับ ทัศ นคติ ข องประชาชนต่ อ การด าเนิ น งานตามนโยบายเร่ ง ด่ ว นของรั ฐ บาลของพลเอกประยุท ธ์
จันทร์ โอชา พ.ศ. 2562 ในภาพรวมอยูใ่ นเกณฑ์เห็นด้วยน้อย โดยกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีระดับทัศนคติดา้ นการแก้ไข
ปั ญหาทุจริ ตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ ายการเมืองและฝ่ ายราชการประจาน้อยที่สุด
ด้านการแก้ไขปั ญหาในการดารงชี วิตของประชาชนอยูใ่ นเกณฑ์เห็นด้วยน้อย โดยกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่
มีระดับทัศนคติต่อการแก้ไขปั ญหาหนี้สินและลดภาระหนี้สินน้อยที่สุด
ด้า นการปรั บ ปรุ ง ระบบสวัส ดิ ก ารและพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต ของประชาชน อยู่ใ นเกณฑ์เ ห็ น ด้ว ยน้อ ย
โดยกลุ่ ม ตัวอย่างส่ วนใหญ่ มี ระดับ ทัศ นคติ ต่อ การช่ วยลดความแออัดในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ น้อยที่ สุ ด
ด้า นมาตรการเศรษฐกิ จ เพื ่ อ รองรั บ ความผัน ผวนของเศรษฐกิ จ โลกอยู ่ใ นเกณฑ์เ ห็ น ด้ว ยน้อ ย
โดยกลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ มี ร ะดับ ทัศ นคติ ต่ อ การปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้จ่ า ยงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพื่ อ ให้มี เม็ดเงิ นเข้าสู่ ร ะบบเศรษฐกิ จ โดยเร็ วน้อยที่ สุ ด
ด้านการแก้ไขปั ญหาทุจริ ตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝ่ ายการเมืองและฝ่ ายราชการประจา อยูใ่ น
เกณฑ์เห็นด้วยน้อย โดยกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีทศั นคติต่อการปราบปรามการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และการเปิ ดโอกาส
ให้ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามี ส่วนร่ วมในการป้ องกันและเฝ้ าระวัง การทุ จริ ตประพฤติ มิชอบ
น้อยที่สุด
เมื่ อเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของทัศนคติ ของประชาชนต่อการดาเนิ นงานตามนโยบายเร่ งด่ วนของ
รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พ.ศ. 2562 พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ต่างกันมีทศั นคติท้ งั ภาพรวมและรายด้าน
ไม่ แ ตกต่ า งกัน ประชาชนที่ มี ร ะดับ การศึ ก ษาต่ า งกัน มี ทัศ นคติ ภ าพรวมไม่ แ ตกต่ า งกัน แต่ ร ายด้า นแตกต่ า งกัน
ประชาชนที่ มี อาชี พ และรายได้ต่อเดื อนต่ างกันมี ร ะดับ ความคิ ดเห็ นในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05
จากผลการศึกษา ทัศนคติของประชาชนต่อการดาเนิ นงานตามนโยบายเร่ งด่วนของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา พ.ศ. 2562: กรณี ศึกษาเขตเทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ผูศ้ ึกษามีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
ข้ อเสนอแนะจากผลการศึกษา
1. จากผลการศึกษา พบว่า ระดับทัศนคติของประชาชนต่อการดาเนิ นงานตามนโยบายเร่ งด่วนของรัฐบาล
พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา พ.ศ. 2562 ในภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยูใ่ นเกณฑ์เห็นด้วยน้อย อีกทั้ง รายข้อเกือบ
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ทุกข้อ อยูใ่ นเกณฑ์เห็นด้วยน้อย ซึ่ งมีเพียงข้อเดียวเท่านั้น คือ ทัศนคติต่อการปรับปรุ งระบบบัตรสวัสดิการแห่ งรัฐและ
เบี้ยยังชีพของประชาชน เช่น ผูส้ ูงอายุและคนพิการที่มีรายได้นอ้ ย ผูย้ ากไร้ ผูด้ อ้ ยโอกาส ที่อยูใ่ นเกณฑ์เห็นด้วยปานกลาง
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า รั ฐ บาลมี ค วามสามารถในการด าเนิ น การแก้ไ ขปั ญ หาตามนโยบายเร่ ง ด่ ว นไม่ ไ ด้
ตามเป้ าหมายหรื อไม่มีประสิ ทธิ ภาพในการเข้าถึงประชาชน โดยเฉพาะประชาชนผูม้ ีรายได้นอ้ ยที่รู้สึกผิดหวังและ
ต้องการให้รัฐบาลเร่ งแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ตามนโยบายเร่ งด่วน ได้แก่ ปั ญหาทุจริ ตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
ยังคงพบเห็นเป็ นเรื่ องปกติ ปั ญหาในการดารงชีวิตของประชาชนยังไม่ได้รับการแก้ไข การปรับปรุ งระบบสวัสดิการ
และพัฒนาคุ ณภาพชี วิตยังไม่ดีข้ ึน มาตรการเศรษฐกิ จยังไม่รองรั บความผันผวนของเศรษฐกิ จโลก ซึ่ งเกี่ ยวพันกับ
นโยบายหลักของรั ฐบาล คื อ ด้านปั ญ หาความเหลื่ อมล้ าทางสังคมและการสร้ างโอกาสการเข้าถึ งบริ การของรั ฐ
ด้านการยกระดับคุณภาพบริ การด้านสาธารณสุ ขและสุ ขภาพของประชาชน และด้านการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่รัฐบาลจะต้องเร่ งดาเนิ นการเพื่อป้ องกันมิให้เกิดปั ญหาอื่น ๆ ตามมาในระยะยาว เช่น ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การโจรกรรม เป็ นต้น รัฐบาลควรมีการปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลงวิธีการบริ หารจัดการ
หรื อวิธีปฏิ บตั ิ แ ละช่ องทางการเข้าถึ งบริ การของรั ฐ อี กทั้ง ควรผลักดันและเพิ่มการกระจายอานาจแก่ หน่ วยงาน
ส่ วนภูมิ ภาคและส่ วนท้อ งถิ่ นที่ มี ค วามใกล้ชิดกับ ประชาชนมากกว่าส่ วนกลาง เพื่อ ให้ประชาชนระดับ ล่ างหรื อ
รอบนอกที่ไม่มีความรู ้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยี ขาดการรับรู ้ข่าวสารการช่วยเหลือของรัฐ เช่น คนชรา เด็กกาพร้า
คนไร้ญาติ ชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกล เป็ นต้น ให้สามารถเข้าถึงบริ การของรัฐได้มากขึ้น
2. จากผลการศึกษา พบว่า ด้านการแก้ไขปั ญหาทุจริ ตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝ่ ายการเมืองและ
ฝ่ ายราชการประจา โดยเฉพาะเรื่ อง การเปิ ดโอกาสให้ ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการ
ป้ องกันและเฝ้ าระวัง การทุจริ ตประพฤติมิชอบ เป็ นเรื่ องที่มีระดับทัศนคติของประชาชนน้อยที่สุด
ปั ญหาด้านทุจริ ตและประพฤติมิชอบในวงราชการ เป็ นหนึ่ งในเหตุผลสาคัญของการทารัฐประหารของ
คณะรักษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.) ก่อนจะมาเป็ นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชาชุดปั จจุบนั ซึ่ งเป็ นนโยบาย
เร่ งด่วนที่เกี่ยวพันกับนโยบายหลักของรัฐบาล คือ ด้านการส่ งเสริ มการบริ หารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและ
การป้ องกันปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ แต่จากการสารวจ พบว่า ประชาชนกลับมีทศั นคติวา่
รัฐบาลดาเนินการในเรื่ องนี้ นอ้ ยที่สุด ดังนั้น ความเข้มงวดในการแก้ไขปั ญหาทุจริ ตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
ให้มีความชัดเจน โปร่ งใส ตรวจสอบได้น้ ัน หากจะดาเนิ นการอย่างเคร่ งครั ดจริ งจัง จะต้องไม่ มีการเลื อกปฏิ บตั ิ
หรื อไม่มีขอ้ ยกเว้น ซึ่ งรั ฐบาลเองควรเป็ นหน่ วยงานตัวอย่างในการดาเนิ นการแก้ไขเรื่ องนี้ ซึ่ งนอกจากเพื่อป้ องกัน
การทุจริ ตและสามารถนางบประมาณที่ สูญหายไปกับการคอร์ รัปชัน่ กลับคืนมาใช้พฒั นาประเทศอย่างถูกต้องและ
เหมาะสมแล้ว ยังเป็ นการช่วยเสริ มสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของรัฐบาลและดึงความเชื่ อมัน่ จากประชาชนกลับคืนมาได้
อีกทางหนึ่งด้วย
3. จากผลการศึ ก ษา พบว่า ด้า นการปรั บ ปรุ ง ระบบสวัส ดิ ก ารและพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน
โดยเฉพาะเรื่ อง การปรับปรุ งระบบบัตรสวัสดิการแห่ งรัฐและเบี้ยยังชีพของประชาชน เช่น ผูส้ ู งอายุและคนพิการที่มี
รายได้นอ้ ย ผูย้ ากไร้ ผูด้ อ้ ยโอกาส ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่ มีระดับทัศนคติของประชาชนมากที่สุด แต่ก็ยงั อยูเ่ พียงแค่ในเกณฑ์
ปานกลางเท่านั้น
แสดงให้เห็ นถึ ง ความสามารถของรั ฐบาลในการบริ หารจัดสรรงบประมาณด้านสวัส ดิ การและพัฒนา
คุณภาพชีวิตยังไม่ได้ตามเป้ าหมาย ตอกย้าปั ญหาความเหลื่อมล้ าของสังคม ประชาชนบางกลุ่มยังเข้าไม่ถึงบริ การของรัฐ
อีกทั้ง การใช้เทคโนโลยีของรัฐในบางภารกิจยังไม่ตอบโจทย์ในการแก้ปัญหา ตัวอย่างที่เห็นอย่างชัดเจนคือ มาตรการ
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เยียวยาโควิด-19 เช่น ประชาชนบางกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงระบบออนไลน์ของมาตรการเยียวยาต่าง ๆ ระบบคัดกรอง
ทาให้ประชาชนบางคนขาดคุณสมบัติการรั บเงิ นเยียวยา ทาให้เกิ ดปั ญหาและการร้ องเรี ยนต่าง ๆ ตามมา เป็ นต้น
ซึ่ งรัฐบาลควรฟั งเสี ยงประชาชนมากขึ้น มีการสารวจความต้องการของประชาชนหลากหลายช่องทาง การจัดระดับ
และแบ่ งกลุ่ ม ประชาชนเพื่ อใช้วิธี การเข้าถึ งที่ เหมาะสมในแต่ละกลุ่ม การทบทวนและปรั บเปลี่ ยนรู ปแบบหรื อ
กระบวนการทางานที่ เหมาะสมต่อภารกิ จนั้น ๆ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการและจัดสรรงบประมาณ
แผ่นดินให้เกิดประสิ ทธิ ผลกว่าที่เป็ นอยู่
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาทัศนคติของประชาชนต่อมาตรการเยียวยาผูไ้ ด้รับผลกระทบของการแพร่ ระบาดจากไวรัส
COVID-19 ของรั ฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา ว่ารั ฐบาลสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและบริ หารจัดการ
สถานการณ์ที่เร่ งด่วนได้มากน้อยเพียงใด
2. ควรมี การศึกษาทัศนคติของประชาชนต่อการดาเนิ นงานตามนโยบายหลักของรั ฐบาลพลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา พ.ศ. 2562 หลังจากการดาเนินงานของรัฐบาลก่อนครบวาระของรัฐบาลหรื อการเลือกตั้งครั้งใหม่
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