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	 งานวิจัย	 “บทบาทของรัฐบาล

ในสายตาของประชาชน”	เป็นงานศกึษา

ภายใต้โครงการส�ารวจความคิดเห็นของ

ประชาชนเกี่ยวกับบทบาทของรัฐบาล	

พ.ศ.	 2560	 ซึ่งเป็นช่วงการปกครองของ

รัฐบาลพลเอก	 ประยุทธ์	 จันทร์โอชา 

ด ้ วยความ เชื่ อ ว ่ า ก า รด� า เนิ น ง าน 

ของรัฐบาลย่อมมีผลต่อความเชื่อม่ัน 

และความคาดหวั ง ของประชาชน 

โดยกลุ่มเป้าหมายคือคนไทย	 ผู้มีสิทธิ

ออกเสียงเลือกต้ังทั่วทุกภูมิภาคของ

ประเทศ	 แบ่งพื้นที่ท�าการศึกษาเป็น 

5	ภาค	และกลุม่ตวัอย่างได้มาจากการสุม่

ตัวอย่างอย่างเป็นระบบ	 จ�านวนทั้งหมด	

1,500	 ตัวอย่างโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์

แบบตัวต่อตัว	 อันมีแบบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือของการศึกษาได้มาจากโมเดล

การศึ กษาบทบาทของ รัฐบาลจาก

โครงการ	 International	 Social	 Survey	

Programme	(ISSP)	
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	 ส� าหรับที่ มาของการศึกษาน ้ั้ นมาจาก 

การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

พุทธศักราช	 2560	 ที่มีการระบุถึงสิทธิเสรีภาพ 

และหน้าท่ีของปวงชนชาวไทย	 รวมทั้งหน้าที่ของรัฐ	

เช ่น	 การสร ้างความมั่นคงของรัฐ	 การบริการ

สาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐานทีจ่�าเป็นต่อการด�ารงชพีของ

ประชาชนการบริการสาธารณสุข	 การจัดการศึกษา	

หน้าที่หนึ่งที่ส�าคัญของรัฐคือ	 การด�าเนินการให้

ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่ทั่วถึงและ 

เท ่าเทียม	 มีการคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชน	 การด�าเนินการบริหารบ้านเมืองด้วย 

ความยุติธรรมไม่เลือกปฏิบัติ	 อย่างไรก็ตามบทบาท

ของรัฐในบางเรื่องตามมุมมองของประชาชนนั้น 

น�าไปสู่ข้อถกเถียงว่า	 สิ่งที่รัฐบาลด�าเนินการน้ันเป็น 

สิ่งที่ควรกระท�าหรือไม่	 หรืออาจเป็นการละเมิดสิทธิ

มนษุยชน	จงึจ�าเป็นต้องศกึษาว่าสิง่ทีร่ฐับาลได้ด�าเนิน

การได้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน	และ

ประชาชนมีความรู้สึกเช่นไร

	 ผลการศึกษาของงานวิจัยน้ีแบ่งออกเป็น 

3	ส่วน	คือ	

1.ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

2. ความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับ

บทบาทและความรับผิดชอบของรัฐบาล

3. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความเช่ือม่ันของ

ประชาชนท่ีมต่ีอการด�าเนนิงานของรัฐบาล 

รวมถึงความคาดหวังของประชาชนท่ีมีต่อ

ความรับผิดชอบของรัฐบาลในด้านต่าง ๆ 

1
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ

44.056.0

ชายหญิง

อายุ

การศึกษา

อาชีพ

เกษตรกร

เจ้าของกิจการ

พนักงานขาย

อายุเฉลี่ย = 42.02 ปี

รับจ้างทั่วไป

แม่บ้าน

อื่น ๆ

34.8 
16.4
14.5

13.3
10.4 
10.6

22.027.1

50-59 ปี 40-49 ปี

มัธยมศึกษา

ตอนปลาย

35.5 16.524.6

ไม่จบ

ประถมศึกษา

ประถมศึกษา
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2 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับบทบาท
และความรับผิดชอบของรัฐบาล

บทบาทของรัฐบาลในเรื่องสิทธิ เสรีภาพของประชาชน

	 มุง่เน้นส�ารวจบทบาทของรฐัต่อเสรภีาพและ

ความปลอดภัยของประชาชนและต่อชาติ	 โดย

ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ	49.4	เหน็ว่ารฐับาลควรมี

สิทธิในการใช ้ วิดี โอเพื่อตรวจตราระแวดระวัง

ประชาชนในพ้ืนทีส่าธารณะ	แต่เมือ่กล่าวถึงการคอย

ติดตามสอดส ่องการส ่งอี เมล ์และข ้อมูลอื่นๆ 

ที่มีการแลกเปล่ียนทางอินเทอร์เน็ต	 ประชาชน 

ส่วนใหญ่ร้อยละ	 32.5	 มองว่ารัฐบาลไม่ควรมีสิทธิ 

ที่จะด�าเนินการแน่นอน	 ส�าหรับมาตรการของรัฐใน

การรกัษาความปลอดภยัของชาต	ิได้แก่	การรวบรวม

ข้อมลูเกีย่วกบัทีอ่ยูอ่าศยัของประชาชนทัง้ในประเทศ

และต่างประเทศ	โดยทีพ่วกเขาไม่รู	้พบว่าสดัส่วนของ

ค�าตอบที่ว่ารัฐบาลมี	 สิทธิที่จะด�าเนินการดังกล่าว 

มีจ�านวนเท่ากันกับค�าตอบว่ารัฐบาลไม่มีสิทธิที่จะ

ด�าเนินการ	 ผลส�ารวจยังพบอีกว่ารัฐบาลไม่มีสิทธิท่ี

จะกกัตัวผูอ้ืน่เป็นระยะเวลานานโดยไม่มคีวามจ�าเป็น	

โดยปราศจากการน�าตวัมาพิจารณาคดหีรือการดกัฟัง

การสนทนาทางโทรศัพท์ของประชาชน	 เพราะ

ทัง้หมดนีล้้วนถกูมองว่าเป็นการละเมดิสิทธิมนษุยชน

ของประชาชน

ด้านความเหมาะสมในการใช้จ่ายของรัฐบาล

เป ็นการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ 

การด�าเนินการของรัฐบาลเพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจ 

ที่ดีของประเทศ	 และสร้างรัฐสวัสดิการที่มีคุณภาพ 

และการใช้จ่ายของรัฐบาลในประเด็นต่างๆ	 ว่ามี 

ความเหมาะสมหรือไม่	 พบว่า	 ด้านที่ประชาชน

ต้องการให้รฐับาลเพิม่การใช้จ่ายให้มากขึน้อย่างมาก	

ได้แก่	ด้านการศกึษา	คดิเป็นร้อยละ	57.6	ด้านสขุภาพ	

คิดเป็นร้อยละ	48.4	และ	ด้านเงินบ�านาญชราภาพ	

คดิเป็นร้อยละ	44.3	ส่วนด้านทีต้่องการให้รฐับาลเพิม่

การใช้จ่ายให้มากขึ้น	คือ	ด้านเงินชดเชยการว่างงาน	

คิดเป็นร้อยละ	 38.0	 และด้านสิ่งแวดล้อม	 คิดเป็น 

ร้อยละ	 39.4	 ในขณะด้านที่ผู้ตอบต้องการให้รัฐบาล 

ใช้จ ่ายเท่าเดิม	 ได้แก่	 ด้านต�ารวจและการบังคับ 

ใช้กฎหมาย	 และด้านการทหารและการป้องกัน	 ทั้งนี	้

จากผลการศกึษา	มข้ีอสังเกตว่า	ประชาชนโดยส่วนมาก

มักให้ความส�าคัญกับเร่ืองที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและ

สังคมใกล้ตวั	เช่น	เร่ืองการศกึษา	เร่ืองสุขภาพ	และเรือ่ง

เงินบ�านาญชราภาพ	ส่วนเรื่องไกลตัวและไม่ได้ประสบ

ปัญหาโดยตรงประชาชนเห็นว่ารัฐควรใช้งบประมาณ

เท่าเดิม	

ด้านความรับผิดชอบในการด�าเนินการต่าง ๆ ของรัฐบาล 

ประชาชนเกือบท้ังหมดมองว่าการจัดหาสวัสดิการ

ต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพ	 การจัดหาท่ีอยู่

อาศยั	การจดัหางาน	และการลดความแตกต่างระหว่าง

รายได ้ 	 เป ็น ส่ิงที่ รัฐบาลควรรับผิดชอบเพื่อลด 

ความเหลื่อมล�้าในสังคม	 โดยประชาชนมากกว่า 

ร้อยละ	 50	 เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาล

โดยตรง	 ได้แก่	 1)	 การจัดหาการดูแลสุขภาพส�าหรับ 

ผูเ้จ็บป่วย	2)	การควบคมุราคาสนิค้า	และ	3)	การให้การ

ช่วยเหลือด้านการเงินแก่นักศึกษาที่มาจากครอบครัว 

ที่มีรายได้ต�่า	 ในส่วนของประเด็นที่ประชาชนน้อย 

กว่าร้อยละ	50	มองว่าเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาล	

คือ	 1)	 การก�าหนดกฎหมายที่ เข ้มงวดส�าหรับ

อุตสาหกรรมเพื่อลดการท�าลายธรรมชาติ	2)	การจัดหา

ที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานส�าหรับผู้สูงอายุ	 3)	 การลด

ความแตกต่างของรายได้ระหว่างคนรวยและคนจน 

4)	การจดัหางานส�าหรบัทุกคนทีต้่องการ	5)	การส่งเสริม

ความเท่าเทียมทางเพศ	 6)	 การจัดหาบ้านท่ีเหมาะสม

ส�าหรับคนท่ีไม่สามารถหาได้	 7)	 การให้การช่วยเหลือ

ภาคอตุสาหกรรม	8)	การจดัหาทีอ่ยูอ่าศยัทีไ่ด้มาตรฐาน

ส�าหรับผู้ว่างงาน	ตามล�าดับ	
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3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการด�าเนินงานของรัฐบาล 
รวมถึงความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อความรับผิดชอบของรัฐบาลในด้านต่าง ๆ 

	 ผลการวิ เคราะห ์ป ัจจัยที่ มีผลต ่อระดับ 

ความเชื่อมั่นต่อข้าราชการ	 พบว่าปัจจัยด้านอายุและ 

การศึกษามีผลต ่อความเช่ือมั่นต ่อข ้ าราชการ 

ส่วนด้านการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ	จะเห็นได้ว่าระดับ

การทจุรติของเจ้าหน้าทีร่ฐั	ได้ส่งผลต่อระดับความเชือ่มัน่

ต่อข้าราชการทีล่ดลงทนัทแีละในทางกลบักนัประชาชน

เห็นว่าหากไม่มีการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ	 หรือมีใน

ระดับที่น ้อย	 จะส่งผลต่อระดับความเช่ือมั่นต ่อ 

สภาผู้แทนราษฎรและข้าราชการที่เพิ่มมากขึ้น	

	 นอกจากนี้ในงานวิจัยได้วิเคราะห์ต่อเน่ือง 

ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความคาดหวังของประชาชน

ต่อความรับผิดชอบของรัฐบาล	 พบว่า	 ยิ่งประชาชน 

มคีวามเชือ่มัน่ต่อข้าราชการมากเท่าไหร่	จะยิง่คาดหวัง

ว่ารัฐบาลจะด�าเนินการในประเด็นต่างๆ	 ได้ดีมากข้ึน	

ส�าหรับปัจจัยด้านระดับความเช่ือมั่นต่อสภาผู้แทน

ราษฎรและข้าราชการที่มีผลต่อระดับความคาดหวังใน

บทบาทของรัฐบาลนั้น	 จะเห็นได้ว่าหากประชาชนมี

ความเชื่อมั่นต่อข้าราชการและสภาผู ้แทนราษฎร 

เพิ่มขึ้นความคาดหวังของประชาชนในบทบาทของ

รัฐบาลก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน	

 ส�าหรับข้อเสนอแนะของการศึกษา	 นักวิจัย

ได้น�าเสนอว่าเพื่อตอบสนองปัญหาและความต้องการ

ของประชาชนได้ตรงและมปีระสทิธภิาพมากขึน้	รัฐบาล 

ควรจะเน้นด�าเนินการใน	3	ด้าน	ได้แก่

	 1)	ด้านการสนับสนุนความเท่าเทียมชายหญิง	

โดยการจัดอบรมหลักสูตรต ่ างๆ	 ที่ เกี่ ยวข ้อง 

เพื่อยกระดับความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมให้เกิด 

ความเสมอภาคทางเพศในสังคมให้มากขึ้น

	 2)	 ด ้านการช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจและ 

การด�ารงชีพให้กับประชาชน	 เพื่อเป็นการตอบสนอง

ความคาดหวงัของประชาชน	และให้เกดิความเท่าเทยีม

กันในสังคมมากยิ่งขึ้น

	 3)	ด้านการทจุรติของข้าราชการและสภาผูแ้ทน

ราษฎร	 รัฐบาลต้องมีกลไกในการตรวจสอบผ่าน 

การปรับปรุงกฎระเบียบการด�าเนินงาน	 เพื่อสร้าง 

ความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน	 และลดระดับการทุจริต

ของภาครัฐ

QR CODE

เพื่อขอใช้บริการสิ่งพิมพ์
OFFICIAL LINE QR CODE

LINK หนังสือ


