
 

 

     
 
 

เม่ือวันที่ 25 กรกฎาคมที่ผ่านมา เป็นวันแรกที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายรัฐบาล                    
ต่อรัฐสภา โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ นโยบายหลัก 12 ด้าน ซึ่งจะเป็นทิศทางการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
ในช่วง 4 ปีข้างหน้า และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ที่จะต้องด าเนินการเพื่อบรรเทาปัญหาและลดผลกระทบกับประชาชน
และระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน กรณี “นโยบายหลักและนโยบายเร่งด่วน”                    
“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จ านวนทั้งสิ้น 1,262 คน 
ระหว่างวันที ่24-27 กรกฎาคม 2562 สรุปผลได้ ดังนี้   
  1. “นโยบายหลัก” ในความคิดเห็นของประชาชนทีอ่ยากให้รัฐบาลประยุทธ์ เร่งด าเนินการมากที่สุด   

 

อันดับ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 74.45% 
เพราะ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจคนไทย ท าให้ประเทศมีความมั่นคง สงบสุข สร้างความสามคัคีของคนในชาติ ฯลฯ 

อันดับ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 67.97% 
เพราะ จะช่วยให้ประเทศพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ น ารายได้เข้าสู่ประเทศ ฯลฯ 

อันดับ 3 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 65.61% 
เพราะ เป็นการกระจายรายได้ให้ทั่วถงึ สร้างโอกาสและน าความเจริญไปสูทุ่กพื้นที่อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ใช่เฉพาะหัวเมืองใหญ ่ ฯลฯ 

อันดับ 4 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 61.69% 
เพราะ  การทุจริตเป็นภยัที่ร้ายแรงและสร้างความความเสียหายต่อประเทศ มใีหเ้ห็นทุกยคุทุกสมยั ยังไมเ่คยเห็นปราบปรามไดห้มดสิ้น ฯลฯ 

อันดับ 5 การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 61.61% 
เพราะ  สภาพสังคมปัจจุบันมีภัยอันตรายรอบตัว มีความไม่ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์ิน กฎหมายต้องเขม้งวด แก้ไขอย่างจริงจัง ฯลฯ 

อันดับ 6 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 61.43% 
เพราะ ความเข้มแข็งของประเทศต้องเริ่มจากชุมชน ต้องพัฒนาท้องถิ่นให้เข็มแข็ง เพื่อน าไปสู่การพัฒนาบา้นเมืองต่อไป ฯลฯ 

อันดับ 7 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 61.30% 
เพราะ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศ สร้างช่ือเสียงให้ทั่วโลกรู้จัก เพิม่อ านาจในการต่อรอง  กระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้น ฯลฯ 

อันดับ 8 การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 58.84% 
เพราะ ศิลปะและวัฒนธรรมบ่งบอกถึงความเป็นชาตไิทย ควรอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรูแ้ละสานต่อ ไม่ถูกวัฒนธรรมตา่งชาติครอบง า ฯลฯ 

อันดับ 9 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 57.38% 
เพราะ การศึกษาเปน็พื้นฐานในการพัฒนาคน ควรเร่งการปฏริูปการศึกษาให้ทดัเทียมตา่งประเทศ  มีคณุภาพและไดม้าตรฐาน ฯลฯ  

อันดับ 10 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 55.63% 
เพราะ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคณุภาพชีวิตของประชาชนโดยตรง ช่วยให้ประชาชนได้รับสิทธิในการรักษาเท่าเทียมและทั่วถึง ฯลฯ  

อันดับ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 53.87% 
เพราะ อยากให้การด าเนินงานมีความโปรง่ใส ตรวจสอบได้ แกป้ัญหาการทจุริตคอรัปช่ัน เจา้หน้าท่ีท างานรวดเร็วขึ้น ฯลฯ 

อันดับ 12 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน 48.21% 
เพราะ  สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม มีปัญหาภยัแล้ง น้ าท่วมเกิดขึ้นทุกปี ควรใหค้วามส าคญักับการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจัง ฯลฯ 

12 นโยบายหลัก 12 นโยบายเร่งด่วน ในทัศนะของประชาชน 
 

โพล : 12 นโยบายหลัก 12 นโยบายเร่งด่วน 
                (จ านวน 2 แผ่น)                                                                      
* ส่งข่าววนัอาทิตย์ท่ี 28 กรกฎาคม 2562 

ฝ่ายข่าวการเมือง/หน้า 1 
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  2. “นโยบายเร่งด่วน” ในความคิดเห็นของประชาชนทีอ่ยากให้รัฐบาลประยุทธ์เร่งด าเนินการมากที่สุด   

 
 
 

สวนดุสิตโพล 

 

 
 

อันดับ 1 การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน 81.30% 
เพราะ ค่าครองชีพสูงขึน้มาก ไมส่อดคล้องกับรายได ้อยากให้เร่งช่วยเหลือประชาชน ลดความเหลื่อมล้ า แกไ้ขปัญหาความยากจน ฯลฯ 

อันดับ 2 การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 66.92% 
เพราะ ประชาชนควรไดร้ับสิทธิครอบคลุมตลอดชีวิต ในด้านสขุภาพ การศึกษา สวัสดิการพื้นฐานต่าง ๆ  ควรปรบัปรุงใหค้รอบคลมุทุกดา้น ฯลฯ 

อันดับ 3 มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 61.19% 
เพราะ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ไม่มเีสถียรภาพ ภาคธรุกิจ การคา้ การส่งออกไดร้ับผลกระทบ  เกดิปญัหาเงินเฟ้อ ฯลฯ   

อันดับ 4 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ า 60.41% 
เพราะ เป็นสาเหตุหลักท่ีท าให้ประเทศไมพ่ัฒนา อยากให้มีการป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจัง เป็นต้นแบบท่ีดีให้กับเยาวชน ฯลฯ 

อันดับ 5 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 57.28% 
เพราะ เกษตรกรไทยควรมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีกว่านี ้ได้รบัการดูแลอย่างทัว่ถึง สินค้าการเกษตรควรมรีาคาสงูขึ้น พัฒนาสู่สากล ฯลฯ  

อันดับ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 55.19% 
เพราะ ช่วยให้ประเทศพัฒนา เจริญก้าวหน้า ก่อให้เกิดเสถียรภาพและมคีวามมั่นคงทางเศรษฐกิจ เป็นการพฒันาอย่างยั่งยืน ฯลฯ   

อันดับ 7 การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 53.67% 
เพราะ สถานการณ์น่าเป็นห่วง รุนแรงมากข้ึนทุกปี สร้างความเสียหายอย่างมาก  สงสารเกษตรกรและประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ ฯลฯ 

อันดับ 8 การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการด าเนินการ     
เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

53.62% 

เพราะ  ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีความเป็นประชาธิปไตย กฎหมายตอ้งเปน็กลาง ไม่เอื้อประโยชน์ต่อฝา่ยใดฝ่ายหนึ่ง ฯลฯ   

อันดับ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 53.04% 
เพราะ อยากเห็นบ้านเมืองสงบเรียบร้อย ลดการสูญเสยี สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ อยากให้ปัญหายาเสพติดหมดไปจากสังคมไทย ฯลฯ  

อันดับ 10 การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 52.70% 
เพราะ ปรับขึ้นค่าแรงให้เหมาะสมกับสภาพสังคม ยกระดับคณุภาพชีวิตของแรงงาน พัฒนาฝีมือให้เป็นที่ยอมรบัของต่างชาติ ฯลฯ 

อันดับ 11 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 47.53% 
เพราะ  การบริการภาครัฐต้องเป็นระบบ รวดเร็ว เทียบเท่าเอกชน ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  ฯลฯ 

อันดับ 12 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 45.87% 
เพราะ โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เทคโนโลยมีีความเจริญกา้วหนา้มากขึ้น คนไทยต้องเรียนรู้และปรับตัวสู่อนาคต ฯลฯ   


