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ในรอบปี พ.ศ. 2558 ท่ีผ่านมา ประชาชนร้อยละ 42.1  ระบุว่าชุมชน/หมู่บ้านได้รับ
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ในรอบปี พ.ศ. 2558 ท่ีผ่านมา ประชาชนร้อยละ 42.1  ระบุว่าชุมชน/หมู่บ้านได้รับ
ความเดือดร้อนมากท่ีสุดในเรื่อง สินค้าอุปโภค บริโภคราคาแพง  

รองลงมาได้แก่ - ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ํา (ร้อยละ 36.2)  

- ปัญหาหน้ีสินของประชาชน (ร้อยละ 28.5)  

- ปัญหายาเสพติด (ร้อยละ 18.4)  

- การไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ (ร้อยละ 16.0)

- นํ้าเน่าเสยี/ยุงเยอะ (ร้อยละ 14.2)   

- คนในชุมชน/หมู่บ้านมีรายไดไ้ม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย            
(ร้อยละ 13.9)

- เป็นต้น



 เม่ือพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า ประชาชนในกรุงเทพมหานครร้อยละ  41.6  และภาคกลาง
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 เม่ือพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า ประชาชนในกรุงเทพมหานครร้อยละ  41.6  และภาคกลาง

ร้อยละ 51.7 ระบุว่าได้รับความเดือดร้อนในเร่ืองสินค้าอุปโภค บริโภคราคาแพงมากกว่าเร่ืองอ่ืน

ขณะที่ประชาชนในภาคเหนือ (ร้อยละ 43.0)   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 56.7)  และภาคใต้ 

(ร้อยละ 56.4) คือ ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ํามากกว่าเร่ืองอ่ืน 

รองลงมาของกรุงเทพมหานคร คือ นํ้าเน่าเสีย/ยุงเยอะ (ร้อยละ 39.8)  และปัญหายาเสพติด 

(ร้อยละ 28.4)

รองลงมาของภาคกลาง คือ ปัญหาหน้ีสินของประชาชน (ร้อยละ 26.3)  และปัญหายาเสพติด 

(ร้อยละ 20.4)

รองลงมาของภาคเหนือ คือ สินค้าอุปโภค บริโภคราคาแพง (ร้อยละ 32.7)   และปัญหาหน้ีสิน

ของประชาชน (ร้อยละ 29.6)

รองลงมาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ปัญหาหน้ีสินของประชาชน (ร้อยละ 37.0)  และ

สินค้าอุปโภค บริโภคราคาแพง (ร้อยละ 32.7) 

รองลงมาของภาคใต้ คือ สินค้าอุปโภค บริโภคราคาแพง (ร้อยละ 53.8)  และปัญหายาเสพติด 
(ร้อยละ 24.8)



สําหรับเรื่องท่ีต้องการให้รัฐบาลดําเนินการเพ่ือเป็นของขวัญปีใหม่ ในปี พ.ศ. 2559  
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สําหรับเรื่องท่ีต้องการให้รัฐบาลดําเนินการเพ่ือเป็นของขวัญปีใหม่ ในปี พ.ศ. 2559  
พบว่า ประชาชนร้อยละ 43.9 ระบุว่าต้องการให้รัฐบาลควบคุมสินค้าอุปโภค บริโภค ไม่ให้มีราคา
แพง มากกว่าเรื่องอ่ืน  

รองลงมาได้แก่ - การแก้ปัญหาหน้ีสินของประชาชน (ร้อยละ 35.5)  

- การแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ํา/           
พยุงราคา (รอ้ยละ 27.2)

  - การช่วยเหลือ/ดูแล/สนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพ
ให้ผู้ยากจน (ร้อยละ 19.2)

- การจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบ้ียต่ํา (ร้อยละ 13.3)

  - การแก้ปัญหายาเสพติด (ร้อยละ 12.4)

- การแก้ปัญหาว่างงาน/จัดหาอาชีพ (ร้อยละ 11.0) 

- เป็นต้น



เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า ประชาชนในกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 51.0) ภาคกลาง (ร้อยละ 
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เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า ประชาชนในกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 51.0) ภาคกลาง (ร้อยละ 
47.4)  และภาคใต้ (ร้อยละ 52.6) ระบุว่าต้องการให้รัฐบาลควบคุมสินค้าอุปโภค บริโภค ไม่ให้มีราคาแพงมากกว่า
เร่ืองอ่ืน เพ่ือเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ในปี พ.ศ. 2559  

ขณะท่ีประชาชนในภาคเหนือระบุว่าต้องการให้รัฐบาลควบคุมสินค้าอุปโภค บริโภค ไม่ให้มีราคาแพง 
และการแก้ปัญหาหนี้สินของประชาชนมากกว่าเร่ืองอ่ืน (ซ่ึงมีสัดส่วนเท่ากัน คือ ร้อยละ 37.6)

ส่วนประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 46.0  ระบุว่าต้องการของขวัญปีใหม่จากรัฐบาล  คือ  
การแก้ปัญหาหนี้สินของประชาชนมากกว่าเร่ืองอ่ืน 

รองลงมาของกรุงเทพมหานคร คือ  การแก้ปัญหาหนี้สินของประชาชน (ร้อยละ 20.6) และ
การปรับปรุงระบบขนส่งมวลชน (ร้อยละ 17.8)

รองลงมาของภาคกลาง คือ  การปัญหาหนี้สินของประชาชน (ร้อยละ 33.5)  และการช่วยเหลือ/
ดูแล/สนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพให้ผู้ยากจน (ร้อยละ 18.1)

รองลงมาของภาคเหนือ คือ  การแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรราคาตกตํ่า/พยุงราคา (ร้อยละ 
33.6) และการช่วยเหลือ/ดูแล/สนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพให้ผู้ยากจน (ร้อยละ 18.8)

รองลงมาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ การแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรราคาตกตํ่า/
พยุงราคา (ร้อยละ 40.4) และการควบคุมสินค้าอุปโภค บริโภค ไม่ให้มีราคาแพง (ร้อยละ 36.5) 

รองลงมาของภาคใต้ คือ การแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรราคาตกตํ่า/พยุงราคา (ร้อยละ 
48.2)  และการแก้ปัญหาหนี้สินของประชาชน (ร้อยละ 29.5) 



ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานที่ผ่านมาของรัฐบาล            ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานที่ผ่านมาของรัฐบาล            

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อยู่ที่ 7.52 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน และเมื่อ

พิจารณาถึงสัดส่วนของประชาชน ร้อยละ 98.6  ระบุว่ามีความพึงพอใจมากที่สุด มาก 

ปานกลาง และน้อย  (ซึ่งในจํานวนน้ีมีความพึงพอใจมากที่สุดร้อยละ 10.4  มากร้อยละ 42.8 

ปานกลางร้อยละ 36.7  และน้อยร้อยละ 8.7) ส่วนสัดส่วนผู้ที่ระบุว่าพึงพอใจน้อยที่สุด 

และไม่พึงพอใจเลย มีร้อยละ 0.9 และร้อยละ 0.5 ตามลําดับ
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ประชาชนให้คะแนนความเช่ือมั่นต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประเทศ ประชาชนให้คะแนนความเช่ือมั่นต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประเทศ 

อยู่ที่ 7.47 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน  และเมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนของ

ประชาชน ร้อยละ 98.4 ระบุว่ามีความเช่ือมั่นมากที่สุด มาก ปานกลาง และน้อย (ซึ่งใน

จํานวนน้ีมีความเช่ือมั่นมากที่สุดร้อยละ 9.3  มากร้อยละ 44.2  ปานกลางร้อยละ 35.3  

และน้อยร้อยละ 9.6) ส่วนสัดส่วนผู้ที่ระบุว่าเช่ือมั่นน้อยที่สุด และไม่เช่ือมั่นเลย มีร้อยละ 

0.9 และร้อยละ 0.7 ตามลําดับ
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สําหรับข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานของรัฐบาล พบว่า  ประชาชนประมาณ
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สําหรับข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานของรัฐบาล พบว่า  ประชาชนประมาณ
ร้อยละ 40 ระบุว่าต้องการให้รัฐบาลควบคุมสินค้าอุปโภค บริโภค  ไม่ให้มีราคาแพง  และ
การแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา/พยุงราคา ซึ่งมีสัดส่วนที่สูงกว่าเร่ืองอ่ืน  

รองลงมาได้แก่ - การแก้ปัญหาหน้ีสินของประชาชน (ร้อยละ 36.8)  

- การกระตุน้เศรษฐกิจโดยการส่งเสริมการท่องเที่ยว        
(ร้อยละ 28.2)

  - ต้องการให้รัฐบาลอยู่บริหารประเทศต่อไป                 
(ร้อยละ 24.8)

- การแก้ปัญหายาเสพตดิ (ร้อยละ 16.2) 

- การปรับข้ึนเงินเดือน/ค่าจ้าง/เงินบํานาญ               
(ร้อยละ 12.7)

- เป็นต้น



 ข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานของรัฐบาล  พบว่า  ประชาชนในกรุงเทพมหานคร  (ร้อยละ 
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 ข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานของรัฐบาล  พบว่า  ประชาชนในกรุงเทพมหานคร  (ร้อยละ 
45.4)  และภาคกลาง (ร้อยละ 42.7) ระบุว่าต้องการให้รัฐบาลควบคุมสินค้าอุปโภค บริโภค ไม่ให้มีราคาแพง 
มากกว่าเร่ืองอ่ืน 

ขณะที่ประชาชนในภาคเหนือ (ร้อยละ 48.3)  ตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ  56.5)  และภาคใต้ 
(ร้อยละ 61.4)  ระบุว่าต้องการให้รัฐบาลแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ํา/พยุงราคา  มากกว่า
เร่ืองอ่ืน 

รองลงมาของกรุงเทพมหานคร คือ การกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(ร้อยละ 42.1)  และการแก้ปัญหาหน้ีสินของประชาชน (ร้อยละ 30.3)

รองลงมาของภาคกลาง คือ การแก้ปัญหาหน้ีสินของประชาชน (ร้อยละ36.7)  และ
ต้องการให้รัฐบาลอยู่บริหารประเทศต่อไป (ร้อยละ 30.6)

รองลงมาของภาคเหนือ คือ การควบคุมสินค้าอุปโภค บริโภค ไม่ให้มีราคาแพง (ร้อยละ 
36.4)  และการแก้ปัญหาหน้ีสินของประชาชน (ร้อยละ 35.4) 

รองลงมาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ การแก้ปัญหาหน้ีสินของประชาชน (ร้อยละ 
45.8)  และการควบคุมสินค้าอุปโภค บริโภค ไม่ให้มีราคาแพง (ร้อยละ 34.6) 

รองลงมาของภาคใต้ คือ  การควบคุมสินค้าอุปโภค บริโภค ไม่ให้มีราคาแพง (ร้อยละ 47.3) 
และการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการส่งเสริมการท่องเที่ยว (ร้อยละ 35.8) 


