
 
การสํารวจประเด็นความสนใจของประชาชน (Pulse Survey) ครั้งที่ 1/2565 

“ผู้นํา นโยบาย และทิศทางประเทศไทยที่ประชาชนต้องการ” 
 

ข้อควรทราบ 
1. แบบสํารวจนี้ มีวัตถุประสงค์ในการสํารวจประเด็นความสนใจของประชาชน เพ่ือใช้ในการกําหนด 

ประเด็นข่าวสาร และวางแผนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนของ 
กรมประชาสัมพันธ์ เท่านั้น 

2. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลครั้งที่ 1 จะสิ้นสุดในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
3. ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องมีสัญชาติไทย และอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ เท่านั้น 
**โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบให้ 

ผู้ไม่เก่ียวข้อง หรือนําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในการแสวงหากําไรหรือประโยชน์อื่น ๆ ของกรมประชาสัมพันธ์** 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
โปรดกาเครื่องหมาย √ ในช่องท่ีท่านเลือก 

เพศ 
 ชาย     หญิง    อ่ืนๆ 

 

ภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน 

 1. กรุงเทพมหานคร     2. กระบี่     3. กาญจนบุรี 
 4. กาฬสินธุ์      5. กําแพงเพชร    6. ขอนแก่น 
 7. จันทบุรี      8. ฉะเชิงเทรา    9. ชลบุร ี
 10. ชัยนาท      11. ชัยภูมิ     12. ชุมพร 
 13. เชียงราย     14. เชียงใหม่    15. ตรัง 
 16. ตราด      17. ตาก     18. นครนายก 
 19. นครปฐม     20. นครพนม    21. นครราชสีมา  
 22. นครศรีธรรมราช     23. นครสวรรค์    24. นนทบุรี  
 25. นราธิวาส     26. น่าน     27. หนองคาย  
 28. หนองบัวลำภู     29. บุรีรัมย์     30. บึงกาฬ  
 31. ปทุมธานี     32. ประจวบคีรีขันธ์    33. ปราจีนบุรี  
 34. ปัตตานี      35. พระนครศรีอยุธยา   36. พังงา  
 37. พัทลุง      38. พิจิตร     39. พิษณุโลก 
 40. เพชรบุรี     41. เพชรบูรณ์    42. แพร่  
 43. พะเยา      44. ภูเก็ต     45. มหาสารคาม  
 46. แม่ฮ่องสอน     47. มุกดาหาร    48. ยะลา  
 49. ยโสธร      50. ร้อยเอ็ด     51. ระนอง  
 52. ระยอง      53. ราชบุรี     54. ลพบุรี  
 55. ลำปาง      56. ลำพูน     57. เลย  
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 58. ศรีสะเกษ     59. สกลนคร    60. สงขลา  
 61. สตูล      62. สมุทรปราการ    63. สมุทรสงคราม 
 64. สมุทรสาคร     65. สระแก้ว    66. สระบุรี  
 67. สิงห์บุรี      68. สุโขทัย     69. สุพรรณบุรี  
 70. สุราษฎร์ธานี     71. สุรินทร์     72. อ่างทอง  
 73. อุดรธานี     74. อุทัยธานี    75. อุตรดิตถ์  
 76. อุบลราชธานี     77. อำนาจเจริญ    

 
อายุ 
  .................... ปี  
 
ระดับการศึกษา  

  ประถมศึกษา      ปริญญาตรี  
  มัธยมศึกษา       ปริญญาโท  
  ปวช./ ปวส.       ปริญญาเอก 

 
อาชีพ 

  เกษตรกร          ค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว 
  พ่อบ้าน/ แม่บ้าน         รับจ้างทั่วไป 
  พนักงานบริษัทเอกชน        นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 
  ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างของรัฐ     เกษียณอายุ 
  อาชีพอิสระ          ว่างงาน 
  อ่ืนๆ ........................................................... 

 
รายได้  

  ต่ำกว่า 10,000 บาท /เดือน      รายได้ 10,001 – 20,000 บาท /เดือน  
  รายได้ 20,001 – 30,000 บาท /เดือน    รายได้ 30,001 – 40,000 บาท /เดือน  
  รายได้ 40,001 – 50,000 บาท /เดือน    รายได้มากกว่า 50,001 บาท /เดือน 
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ส่วนที่ 2 คำถามประเด็นความสนใจของประชาชน  

1. หน้าที่ของ “รัฐบาลไทย” ในสายตาประชาชนที่สำคัญท่ีสุด (เลือกเพียง 1 ข้อ)  
 รัฐต้องดูแลจัดการ สวัสดิการพื้นฐานในการดำรงชีพ (การศึกษา สาธารณสุข ความคุ้มครอง)     

     ที่พึงมใีห้กับประชาชนในประเทศ  
 ดูแลสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในประเทศ  
 ปกป้อง เอกราช และอำนาจอธิปไตยของประเทศ 
 บริหารประเทศให้เศรษฐกิจดี ประชาชนอยู่ดีกินดี 

2. ท่านคิดว่ารัฐควรควบคุมหรือปล่อยให้เอกชนสามารถดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้หรือไม่ 
คำอธิบาย  
ควบคุมมากที่สุด คือ รัฐมีอำนาจ สามารถแทรกแซงในการควบคุมกลไกการตลาด เช่น ราคาสินค้า/บริการ  
สาธารณูปโภคในทุกระดับ ทรัพยากรในประเทศทุกอย่างอยู่ในความดูแลของรัฐ โดยที่เอกชนไม่สามารถแข่งขันได้  
ปล่อยเสรี คือ ตลาดที่มีการซื้อขายกันอย่างอิสระ ปราศจากข้อบังคับอันเข้มงวดหรือการแทรกแซงของรัฐ ในการ
ควบคุมกลไกทางการตลาด ผู้ค้าและผู้ขายมีสิทธิในการซื้อขายเต็มท่ี และสามารถย้ายปัจจัยการผลิตได้อย่างเสรี 

 

ระดับความคิดเห็น 

ปล่อยเสรี  O  O  O  O  O  ควบคุมมากที่สุด  
0%  25%   50%   75%   100%     

 
3.  ท่านเห็นด้วยกับการออกกฎหมายเพื่อให้สมรสเท่าเทียมหรือไม่  
คำอธิบาย  
สมรสเท่าเทียม มีหลักการ คือ อนุญาตการหมั้นและการสมรสให้ ‘บุคคลทั้งสอง’ แทนที่การอนุญาตเฉพาะ   
ชายและหญิง ทำให้คู ่รักหลากเพศ หรือ LGBTQ สามารถหมั้น และจดทะเบียนสมรสเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วย
กฎหมาย ได้รับสิทธิ หน้าที่ ศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับคู่สมรสชายหญิงทั่วไป 
 

ระดับความคิดเห็น 

ไม่เห็นด้วย O  O  O  O  O  เห็นด้วยมากที่สุด  
0%  25%   50%   75%   100%     

 
4. ท่านเห็นด้วยกับการทำแท้งเสรีหรือไม่  
คำอธิบาย  
การทำแท้งเสรี คือ สิทธิในการทำแท้งที่ปราศจากการใช้ความรุนแรง หรือการเลือกปฏิบัติ โดยไม่จำเป็นต้อง   
ขอความยินยอมจากผู้อื ่น และไม่เสี ่ยงต่อการถูกดำเนินคดี นอกจากนี้รัฐควรจัดให้มีการทำแท้ง การดูแล  
หลังการทำแท้ง และข้อมูลเกี่ยวกับการทำแท้งที่ได้มาตรฐาน โดยเคารพต่อสิทธิ ศักดิ์ศรี ความเป็นส่วนตัว และ   
รักษาความลับของผู้ตั้งครรภ์ และความยินยอมของผู้ตั้งครรภ์ 
 

ระดับความคิดเห็น 

ไม่เห็นด้วย O  O  O  O  O  เห็นด้วยมากที่สุด 
0%  25%   50%   75%   100%     
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5. คุณลักษณะของ “นายกรัฐมนตรี” แบบไหนที่ท่านต้องการมากที่สุด 3 ลำดับแรก (กรุณาเรียงลำดับ) 
  ก. มีความเป็นผู้นำที่เด็ดขาด หนักแน่น และกล้าหาญ  

ข. มีคุณวุฒิ และวัยวุฒิที่เหมาะสม  
ค. มีทักษะในการสื่อสาร โน้มน้าวใจที่ดี  
ฆ. มีความรู้ ความสามารถสูงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมการพัฒนาประเทศ  
   และวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล  
ง. มีผลงานการบริหารที่จับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม  
จ. รับฟังเสียงประชาชนไทยและเปิดโอกาสให้วิพากษ์วิจารณ์เสนอแนะ 
   การทำงานเต็มที ่ 
ฉ. มีศีลธรรมความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่คอรัปชัน และตรวจสอบได้  
ช. เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติ เสียสละประโยชน์ส่วนตน  
ฌ. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ญ. นายกรัฐมนตรี ต้องมาจากการเลือกตั้ง    ฎ. อ่ืนๆ .................................................................... 
 

6. นโยบายด้านใดที่ท่านต้องการเห็นจากรัฐบาลในอนาคต 5 ลำดับแรก (กรุณาเรียงลำดับ)  
ก. นโยบายด้านการเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด – 19  
ข. นโยบายด้านสวัสดิการ การศึกษา และคุ้มครองเด็กและเยาวชนในประเทศ  
ค. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม การแก้ไขป้องกันภาวะโลกร้อน การส่งเสริม 
    พลังงานทางเลือก  
ฆ. นโยบายด้านการป้องกันและเยียวยาสาธารณภัย น้ำท่วม แล้ง ไฟป่า 
    PM 2.5  
ง. นโยบายต่างประเทศ (การทูต ความสัมพันธ์ ASEAN ไทย - พม่า จีนและอเมริกา  
   และนโยบายด้านการค้า–ส่งออกระหว่างประเทศ) 
จ. นโยบายด้านความมั่นคง และการดูแลคุ้มครองความปลอดภัยในประเทศ (ตำรวจ - ทหาร)  
ฉ. นโยบายด้านสาธารณสุข (วัคซีนพ้ืนฐาน โควิด ประกันและสวัสดิการสุขภาพ)  
ช. นโยบายสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย กู้ซ้ือบ้านดอกเบี้ยต่ำ สำหรับผู้มีรายได้น้อย  
ฌ. นโยบายด้านการเก็บภาษี (อัตราก้าวหน้า)  
ญ. นโยบายด้านการสนับสนุนเกษตรกรรมและปศุสัตว์สมัยใหม่อย่างยั่งยืน (เกษตรกรรมแบบเป็นมิตร       
    กับสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน)  
ฎ. นโยบายด้านการเพ่ิมขีดความสามารถส่งเสริมแรงงานตามความต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือสร้าง 
    ประเทศให้พร้อมรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่  
ฐ. ส่งเสริมสวัสดิการและการออมก่อนวัยเกษียณ และการเตรียมตัวสู่สังคมสูงวัย  
ฑ. โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ (Mega Project) เช่น สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน (น้ำ ไฟ คมนาคม 
    ขนส่ง (ถนน ทางหลวงพิเศษ (Motorway) รถไฟฟ้า รถไฟ โครงข่ายเน็ต) การบริหาร จัดการน้ำ  
    (คลอง เขื่อน) และศูนย์การเรียนรู้  
ฒ. การส่งเสริม SME ในประเทศ และการลงทุนของนักลงทุนในและนอกประเทศ  
ณ. กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น  
ด. ขจัดปัญหายาเสพติด  
ต. การปราบปรามทุจริตคอรัปชันในประเทศ   
ถ. นโยบายแก้จน    ท. อ่ืน ๆ ............................................................................  

  คำตอบ  
อันดับ 1 .....................  
อันดับ 2 .....................  
อันดับ 3 ..................... 
 

  คำตอบ  
อันดับ 1 .....................  
อันดับ 2 .....................  
อันดับ 3 ..................... 
อันดับ 4 ………………... 
อันดับ 5 …………….….. 
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7. ปัญหาในปัจจุบันที่ท่านต้องการให้แก้ไขพัฒนาอย่างเร่งด่วน 3 ลำดับแรก (กรุณาเรียงลำดับ)  
ก. ฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด - 19 และเยียวยาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  
ข. เพ่ิมสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานให้เพียงพอสำหรับทุกช่วงชีวิต (เด็กแรกเกิด  
    ได้รับเงินอุดหนุนบุตร วัยเรียนได้รับเงินอุดหนุนการศึกษา  
    สวัสดิการการรักษาพยาบาล และวัยชราได้รับเงินคนแก่เพียงพอ)  
ค. ยกเลิก ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (แผนการพัฒนาประเทศระยะยาว 20 ปี) 
ฆ. ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ  
ง. แก้ไขรัฐธรรมนูญ เช่น แก้ไขกฎหมายมาตรา 112 และมาตรา 116 กฎหมายการเลือกตั้ง  
จ. การกู้เงินของรัฐบาล (หนี้สาธารณะ) 
ฉ. ปัญหาปากท้อง ตกงาน ขาดรายได้ ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสวนทางกับค่าครองชีพ 
ช. ปัญหาทุจริต คอรัปชัน  
ฌ. ขาดการประสานงานระหว่างกระทรวง เช่น ข้อมูลโควิดที่สร้างความสับสนให้กับประชาชน  
ญ. แก๊งคอลเซ็นเตอร์ SMS เถื่อน  
ฎ. เหมืองทองอัครา     ฐ. อื่น ๆ ................................................................  

 

8. นโยบายใดจากรัฐบาลในปัจจุบันและอดีตที่ท่านมีความประทับใจ และต้องการให้ต่อยอดมากที่สุด 3 ลำดับแรก   
    (กรุณาเรียงลำดับ)  

ก. 30 บาท รักษาทุกโรค  
ข. แผนการพัฒนาประเทศระยะยาว เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
   (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) 
ค. คนละครึ่ง  
ฆ. เที่ยวด้วยกัน/ ชิมช้อปใช้ 
ง. ประกันราคาสินค้าเกษตร จำนำข้าว 
จ. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  
ฉ. โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)  
ช. โครงการที่อยู่อาศัยของรัฐ (บ้านเอ้ืออาทร บ้านมั่นคง)  
ฌ. กองทุนหมู่บ้าน / โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยกระดับชุมชน  
ญ. โครงข่ายเน็ตประชารัฐ  
ฎ. รถเมล์ - รถไฟฟรี จากภาษีประชาชน  
ฐ. ตรึงราคาต้นทุนสินค้า (น้ำมัน แก๊สหุงต้ม ฯลฯ) สินค้าอุปโภคบริโภค  
ฑ. เงินอุดหนุนการศึกษา แท็ปเล็ต 
ฒ. ประกาศสงครามกับยาเสพติด 
ณ. ดาวเทียมไทยคม (เพ่ือการสื่อสารและเป็นช่องทางในการออกอากาศ)  
ด. รถคันแรก  
ต. ค่าแรงขั้นต่ำ  
ถ. การพักชำระหนี้  
ท. การเกษียณก่อนกำหนด (Early Retire)  
ธ. หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน หรือชื่อเรียกย่อ โอดอส (ODOS ย่อมาจาก One District One Scholarship)  
น. หวยบนดิน  
บ. หนี้สาธารณะ 
ป. ระบบการเลือกตั้ง และ สว. แบบสรรหา  ผ. อ่ืนๆ ........................................................... 

  คำตอบ  
อันดับ 1 .....................  
อันดับ 2 .....................  
อันดับ 3 ..................... 
 

  คำตอบ  
อันดับ 1 .....................  
อันดับ 2 .....................  
อันดับ 3 ..................... 
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9.  นโยบายใดจากรัฐบาลในปัจจุบันและอดีตที่ท่านไม่เห็นด้วยและควรยกเลิกมากที่สุด 3 ลำดับแรก (กรุณาเรียงลำดับ)  
ก. 30 บาท รักษาทุกโรค  
ข. แผนการพัฒนาประเทศระยะยาว เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
   (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) 
ค. คนละครึ่ง  
ฆ. เที่ยวด้วยกัน/ ชิมช้อปใช้ 
ง. ประกันราคาสินค้าเกษตร จำนำข้าว 
จ. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  
ฉ. โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)  
ช. โครงการที่อยู่อาศัยของรัฐ (บ้านเอ้ืออาทร บ้านมั่นคง)  
ฌ. กองทุนหมู่บ้าน / โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยกระดับชุมชน  
ญ. โครงข่ายเน็ตประชารัฐ  
ฎ. รถเมล์ - รถไฟฟรี จากภาษีประชาชน  
ฐ. ตรึงราคาต้นทุนสินค้า (น้ำมัน แก๊สหุงต้ม ฯลฯ) สินค้าอุปโภคบริโภค  
ฑ. เงินอุดหนุนการศึกษา แท็ปเล็ต 
ฒ. ประกาศสงครามกับยาเสพติด 
ณ. ดาวเทียมไทยคม (เพ่ือการสื่อสารและเป็นช่องทางในการออกอากาศ)  
ด. รถคันแรก  
ต. ค่าแรงขั้นต่ำ  
ถ. การพักชำระหนี้  
ท. การเกษียณก่อนกำหนด (Early Retire)  
ธ. หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน หรือชื่อเรียกย่อ โอดอส (ODOS ย่อมาจาก One District One Scholarship)  
น. หวยบนดิน  
บ. หนี้สาธารณะ 
ป. ระบบการเลือกตั้ง และ สว. แบบสรรหา  ผ. อ่ืนๆ ...................................................... ...... 
 
 

10. ท่านอยากให้ใครเป็น นายกรัฐมนตรี คนต่อไป (เลือกเพียง 1 ข้อ หรือเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสม)  
  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา     คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์  
  นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์     นายอนุทิน ชาญวีรกุล  
  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์     พลตำรวจเอก เสรีพิสุทธิ์ เตมียเวส   
  นายเทวัญ ลิปตพัลลภ     นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์  
  นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา     ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า  
  นายอุตตม สาวนายน     นายกรณ์ จาติกวณิช    
  นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว     นางสาวแพทองธาร ชินวัตร   
  ยังไม่ตัดสินใจ      อ่ืนๆ .............................................................. 

 
 
 
 
 

  คำตอบ  
อันดับ 1 .....................  
อันดับ 2 .....................  
อันดับ 3 ..................... 
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ท่านจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือไม ่

  ไป 
  ไม่ไป 
  ยังไม่ตัดสินใจ 

 
หากท่านไม่ไป หรือยังไม่ตัดสินใจไปเลือกตั้ง โปรดระบุเหตุผลข้อความสั้นๆ 
....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ .................... 
 
 

-ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจ- 
 
ส่วนวิจัยและพัฒนา สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์  
กรมประชาสมัพันธ ์


