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จากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  กล่าวถึงความคืบหน้า 

กรณี การปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในเร็ว ๆ นี้ โดยเฉพาะทีมเศรษฐกิจใหม่ท่ีหลายฝ่ายให้ความสนใจและ
จับตามอง เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนทั่วประเทศ จ านวนทั้งสิ้น 1,078 คน (ส ารวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 22-25 กรกฎาคม 2563 สรุปผล                      
ได้ ดังนี้ 

 

     1. ประชาชนคิดว่า “การปรับ ครม.” ครั้งนี้ จะท าให้รัฐบาลท างานได้ดีขึ้นหรือไม่? 

อันดับ 1 เหมือนเดิม 55.75% 
อันดับ 2 แย่ลง 28.48% 
อันดับ 3 ดีขึ้น 15.77% 

 
 2. “การปรับ ครม.” ครั้งนี้ จะท าให้ประชาชนมีความเชื่อม่ันรัฐบาลมากน้อยเพียงใด? 

อันดับ 1 เชื่อม่ันลดลง          52.88% 
อันดับ 2 เหมือนเดิม 33.67% 
อันดับ 3 เชื่อม่ันเพิ่มมากขึ้น            13.45% 

 
 3. สิ่งที่ประชาชนอยากให้ ครม.ชุดใหม่ เร่งท ามากที่สุด 

อันดับ 1 แก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ            89.29% 
อันดับ 2 แก้ปัญหาตกงาน/ว่างงาน                    74.06% 
อันดับ 3 ความโปร่งใสในการท างาน 72.84% 
อันดับ 4 ดูแลให้ความส าคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน              70.68% 
อันดับ 5 รายได้น้อย ภาวะหนี้สินของประชาชน 68.05% 

 
 4. ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการปรับ ครม. ครั้งนี้หรือไม่? 
อันดับ 1 ไม่ได้ 48.70% 

เพราะ คนที่ได้ประโยชน์คือนักการเมือง เป็นเพียงการหมุนเวียน ผลัดเปลี่ยนต าแหน่ง ไม่ใช่จากความสามารถที่แท้จริง ฯลฯ 

อันดับ 2 ไม่แน่ใจ 37.11% 
เพราะ ต้องรอดู ครม.ชุดใหม่ว่ามีใครบา้ง  ปัญหาทางการเมืองมมีาก ไม่ใช่เฉพาะเรื่องการบริหารบา้นเมืองเท่านั้น ฯลฯ 

อันดับ 3 ได้ 14.19% 
เพราะ รัฐบาลมเีสถียรภาพและบริหารงานได้ดีขึ้น ได้คนเก่งมฝีีมือเข้ามาท างาน มีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ ฯลฯ   

 

                                                                                   
 
 

ประชาชนได้อะไร? จาก“การปรับ ครม.” 
 

โพล : ประชาชนได้อะไร? จาก“การปรับ ครม.” 
                 (จ านวน 2 แผ่น) 
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สรุปผลการส ารวจ : ประชาชนได้อะไร? จาก“การปรับ ครม.” 
   

 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ประชาชนได้อะไร? จากการปรับ 
ครม.” กลุ่มตัวอย่าง 1,078 คน ส ารวจระหว่างวันที่ 22 - 25 กรกฎาคม 2563 พบว่า ประชาชนเห็นว่าไม่ได้รับประโยชน์
จากการปรับ ครม. ร้อยละ 48.70 โดยการปรับ ครม. ครั้งนี้ยังคงท าให้รัฐบาลท างานได้เหมือนเดิม ร้อยละ 55.75 เม่ือถาม
ถึงความเชื่อม่ันต่อรัฐบาลหากมีการปรับ ครม. พบว่า จะมีความเชื่อม่ันต่อรัฐบาลลดลง ร้อยละ 52.88 และสิ่งที่อยากให้ 
ครม. ชุดใหม่เร่งด าเนินการ คือ แก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ ร้อยละ 89.29  
 ผลการส ารวจสะท้อนให้เห็นสิ่งส าคัญ คือ มุมมองและความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อการเมืองไทย เพราะไม่ว่าจะมี
การปรับ ครม.ในรูปแบบใด รัฐบาลก็ยังคงท างานในรูปแบบเดิม ประชาชนมองว่าเป็นเพียงการหมุนเวียนเปลี่ยนต าแหน่ง 
ทั้งนี้ปัญหาของบ้านเมืองมีหลากหลายปัญหา โดยเฉพาะปัญหาหลักที่ก าลังเผชิญอยู่ในขณะนี้คือ ปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง
ของประชาชน จึงเป็นโจทย์ยากที่รัฐบาลต้องเร่งด าเนินการแก้ไขหากต้องการสร้างความเชื่อม่ันให้กับประชาชน ไม่เพียงแต่
ปรับ ครม. ตามวาระและโอกาสเท่านั้น   

 
โดย นางสาวพรพรรณ บัวทอง 

นักวิจัย สวนดสุิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
โทร 086-3766533 

 

 
จากผลการส ารวจข้างต้นชี้ชวนและตอกย้ าให้เห็นว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนมากขาดความเชื่อม่ัน 

ต่อรัฐบาล แม้ว่าจะมีการปรับ ครม. ก็ตาม เพราะสิ่งที่ประชาชนเห็นว่ามีความส าคัญในเวลานี้ คือ  การแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจในยุค covid ซึ่งสอดคล้องกับผลส ารวจที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ 
ปัญหาการว่างงาน เป็นต้น ในขณะเดียวกันประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นว่าจะได้ประโยชน์อะไรจากการปรับ ครม. ครั้งนี้  
แต่กลับเห็นว่าเป็นประโยชน์ของนักการเมืองที่มุ่งเล่นเกมการเมืองเพื่อแย่งชิงอ านาจ ต าแหน่งส าคัญๆในฝ่ายบริหาร
มากกว่าการจัดท าแผนหรือรูปแบบที่เป็นรูปธรรมในการระดมความคิด  หรือจัดท าแผนที่เป็นรูปธรรมเพื่อช่วยฟื้นฟู
เศรษฐกิจและดูแลชีวิตปากท้องของประชาชน รวมถึงการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย 
     อย่างไรก็ตาม ผลส ารวจนี้เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งที่เสนอต่อสาธารณะ ซึ่งรัฐบาล พรรคการเมืองและสถาบัน
การเมืองอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ควรน าไปปรับใช้เพื่อให้เกิดความนิยมและส่งผลดีต่อการบริหารประเทศและเป็นข้อควรพึงระวัง 
มิให้มีการเล่นเกมการเมืองมากเกินกว่าการท างานการเมือง เพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชน 
 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร  ปัจฉิมม์ 
              คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

     โทร. 092-3232833 
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 โพล : ประชาชนได้อะไร? จาก“การปรับ ครม.” 
                     (แผ่น 2) 

*ส่งข่าววันอาทิตย์ท่ี 26 กรกฎาคม 2563 
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