เรียน กองบรรณาธิ การข่าว

จานวน 2 หน้ า

สานักวิ จยั ซูเปอร์โพล นาเสนอผลสารวจภาคสนาม เรื่อง
ความต่างของผลงานระหว่างรัฐบาล
ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิก า ผู้อ านวยการส านัก วิจ ยั ซูเ ปอร์โ พล (SUPER POLL)
นาเสนอผลสารวจภาคสนาม เรือ่ ง ความต่างของผลงานระหว่างรัฐบาล กรณีศกึ ษาประชาชนทุกสาขาอาชีพ
ทัวประเทศ
่
จานวนทัง้ สิน้ 1,082 ตัวอย่าง ดาเนินโครงการทัง้ การวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research)
และการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ระหว่าง 10 - 16 สิงหาคม. พ.ศ. 2562 ทีผ่านมา พบว่า
ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 80.3 ระบุผลงานรอบ 5 ปี ของรัฐบาลลุงตู่ท่จี บั ต้องได้ เช่น การก่อสร้างด้าน
คมนาคม อาทิ สถานีรถไฟฟ้ าต่าง ๆ มอเตอร์เวย์ ทางต่างระดับปากช่องโคราช การต่อเติมสนามบิน เป็ นต้น
เป็ นสิง่ ทีจ่ บั ต้องได้แตกต่างจากรัฐบาลอื่น ในขณะทีร่ อ้ ยละ 19.7 ระบุไม่มผี ลงาน ไม่แตกต่าง
ที่น่าห่วงคือ เกือบ 1 ใน 3 หรือร้อยละ 31.3 ระบุ รัฐบาลที่มคี ดีตดิ โกงทาประโยชน์ ต่อส่วนรวมได้
มากกว่ารัฐบาลที่ซ่อื สัตย์ อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 68.7 ระบุ รัฐบาลที่ซ่อื สัตย์ทาประโยชน์ ต่อ
ส่วนรวมได้มากกว่า รัฐบาลทีม่ คี ดีตดิ โกง
ที่น่าพิจารณาคือ ผลงานรัฐบาลลุ งตู่ ที่ประชาชนต้อ งการให้เ ร่งสร้างมากที่สุ ด ผลสารวจพบว่า
อันดับแรกสูงสุดหรือร้อยละ 75.9 ระบุ แก้ปัญหาค่าครองชีพ ลดรายจ่าย เพิม่ รายได้ รองลงมาหรือร้อยละ
5.7 ระบุ แก้ปัญหายาเสพติด อันดับสามหรือร้อยละ 3.1 ระบุ ช่วยด้านการศึกษาของคนยากจน อันดับสีห่ รือ
ร้อยละ 2.5 ระบุการดูแลสุขภาพของประชาชน ร้อยละ 2.0 ระบุเพิม่ ความปลอดภัยของประชาชน และร้อย
ละ 10.8 ระบุผลงานอื่น ๆ เช่น แก้ปัญหาว่างงาน แก้ปัญหาเกษตรกร แก้ภยั แล้ง ภัยพิบตั ิ แก้ระบบภาษี
แก้ปัญหาความแตกแยกของคนในสังคม เป็ นต้น
ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ทัศนคติของคนในชาติเป็ นเรือ่ งสาคัญประการหนึ่งทีท่ ุกฝ่ ายน่ าจะหันมาเอา
จริงเอาจังกับการบริหารจัดการทัศนคติของคนในชาติเพราะโพลครัง้ นี้ชว้ี ่าคนเกือบ 1 ใน 3 เห็นว่ารัฐบาลทีม่ ี
คดีตดิ โกงทาประโยชน์ ส่วนรวมได้มากกว่ารัฐบาลที่ซ่อื สัตย์และคนกลุ่มนี้ มจี านวนมากพอที่จะแผลงฤทธิ ์
ออกมาปั น่ กระแสชี้นาและอาจสร้างความวุ่นวายในสังคมและยิง่ ประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในสภาพเดือดร้อน
หนักเรื่องค่าครองชีพ รายได้ไม่พอกับรายจ่ายแล้ว ยิง่ จะทาให้ทศั นคติทด่ี ขี องประชาชนส่วนใหญ่ถูกทาลาย
ได้ ดังนัน้ รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงต้องเร่งทางานหนักขึน้ อีกตอบโจทย์ตรงความต้องการของ
ประชาชน เพื่อป้ องกันรักษาทัศนคติทด่ี ขี องคนรุน่ ใหม่เอาไว้ให้ได้
ตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ ระบุ ผลงานรอบ 5 ปี รัฐบาลลุงตู่ที่จบั ต้ องได้ เช่ น การก่อสร้าง
ด้านคมนาคม อาทิ สถานี รถไฟฟ้ าต่าง ๆ ทางต่างระดับปากช่องโคราช การต่อเติ มสนามบิ น เป็ นต้น
ลาดับที่
ผลงานรอบ 5 ปี รัฐบาลลุงตู่
ร้อยละ
1
มีผลงานจับต้องได้แตกต่างจากรัฐบาลอื่น
80.3
2
ไม่มผี ลงาน ไม่แตกต่าง
19.7
รวมทัง้ สิน้
100.0
1

ตารางที่ 2 แสดงค่ าร้อยละของตัวอย่ างที่ ระบุ ผลงานรอบ 5 ปี รัฐบาลซื่ อสัตย์ กับ รัฐบาลมีคดี ติดโกง
ใครทาประโยชน์ ส่วนรวมได้มากกว่ากัน
ลาดับที่
ผลงานรอบ 5 ปี รัฐบาลซื่อสัตย์ กับ รัฐบาลมีคดีติดโกง
ร้อยละ
1
รัฐบาลทีซ่ ่อื สัตย์ทาประโยชน์ส่วนรวมได้มากกว่า
68.7
2
รัฐบาลมีคดีตดิ โกงทาประโยชน์ส่วนรวมได้มากกว่า
31.3
รวมทัง้ สิน้
100.0
ตารางที่ 3 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ผลงานรัฐบาลลุงตู่ ที่ต้องการให้เร่งสร้างมากที่สดุ
ลาดับที่
ผลงานรัฐบาลลุงตู่ที่ต้องการให้เร่งสร้างมากที่สดุ
ร้อยละ
1
แก้ปัญหาค่าครองชีพ ลดรายจ่าย เพิม่ รายได้
75.9
2
แก้ปัญหายาเสพติด
5.7
3
ช่วยด้านการศึกษาของคนยากจน
3.1
4
การดูแลสุขภาพของประชาชน
2.5
5
เพิม่ ความปลอดภัยของประชาชน
2.0
ผลงานอื่น ๆ เช่น แก้ปัญหาว่างงาน แก้ปัญหาเกษตรกร แก้ภยั
6
แล้ง ภัยพิบตั ิ แก้ระบบภาษี แก้ปัญหาความแตกแยกของคนใน
10.8
สังคม เป็ นต้น
รวมทัง้ สิน้
100.0
สานักวิจยั ซูเปอร์โพล (SUPER POLL) โทร 02.051.5928 www.superpollthailand.net
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