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สรุปผล

การสาํรวจความคิดเหน็ของประชาชนเกี่ยวกับ
ของขวัญปใหมที่ตองการจากรัฐบาล                

ในป พ.ศ. 2549

สํานักงานสถิติแหงชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ธันวาคม 2548
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วัตถุประสงค 
เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน  ในเรื่องที่ตองการใหรัฐบาลและหนวยงาน      

ที่เกี่ยวของดําเนินการใหในป 2549 เพื่อเปนของขวัญปใหม  ตลอดจนความเดือดรอน    
ที่ชุมชน/หมูบานไดรับในรอบปที่ผานมา และความชวยเหลือที่ตองการใหดําเนินการ           
อยางเรงดวนในป 2549

คุมรวม  ประชาชนที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป ทั่วประเทศ 

การเสนอผลการสํารวจ  เสนอผลในระดับภาคและทั่วประเทศ ในรูปรอยละ

แผนการสุมตัวอยาง

ใชแผนการสุมตัวอยางแบบ Stratified  three – stage sampling มีประชาชน             
ที่ตกเปนตัวอยางกระจายไปในทุกจังหวัด ทั่วประเทศ จํานวนทั้งสิ้น 5,800 คน

ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูล  ระหวางวันที่ 1 – 8  ธันวาคม  2548
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เรื่อง

 ของขวัญปใหมที่ตองการจากรัฐบาลมากที่สุดในป 2549
10 อันดับแรก

รอยละ
0 10 15 20 255

หมายเหตุ  : ตอบไดมากกวา  1 คําตอบ

แกปญหาความยากจน
แกปญหาราคาสนิคาอุปโภค/บริโภค

แกปญหาการวางงาน
พยุง/ประกันราคาผลผลิตการเกษตร

ใหมมีาตรการควบคมุราคาน้าํมนั
แกไขปญหาหนีส้นิของประชาชน

แกปญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
จัดสรรที่ดินทํากินใหเกษตรกร 

ปรับปรงุสาธารณูปโภค
ใหทุนการศึกษาแกเด็กเรียนดีแตยากจน 7.0

8.4
9.6
9.7
10.6

18.8
20.9
21.1

23.4
23.6
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 ของขวัญปใหมที่ตองการจากรัฐบาลมากที่สุดในป 2549
3 อันดับแรก เปนรายภาค

กทม. รอยละ
 แกปญหาราคาสนิคาอุปโภค/บริโภค 33.1
 แกปญหาความยากจน 28.3
 ใหมมีาตรการควบคุมราคาน้ํามนั 16.0

เหนอื รอยละ
 พยุง/ประกันราคาผลผลิตการเกษตร 31.8
 แกปญหาความยากจน 22.8
 แกปญหาราคาสนิคาอุปโภค/บริโภค 21.8

กลาง รอยละ
 แกปญหาความยากจน 26.2
 แกปญหาราคาสนิคาอุปโภค/บริโภค 25.1
 ใหมมีาตรการควบคุมราคาน้ํามนั 21.7

ต.อ.น. รอยละ
 พยุง/ประกันราคาผลผลิตการเกษตร 32.6
 แกปญหาการวางงาน 25.5
 แกปญหาความยากจน 23.1

ใต รอยละ
 แกปญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 28.1
 แกปญหาราคาสนิคาอุปโภค/บริโภค 22.7
 แกปญหาการวางงาน 19.9
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ความเดือดรอนที่ชมุชน/หมูบานไดรับในรอบปที่ผานมา ( พ.ศ. 2548 )
10 อันดับแรก

การขนสงสนิคา/คมนาคมไมสะดวก
ขาดแคลนสาธารณูปโภค

ภัยธรรมชาติ
สนิคาอปุโภค/บริโภคราคาสงู

ไมมีงานทํา
ปญหาสิ่งแวดลอม

ผลผลิตการเกษตรราคาต่ํา
รายไดไมเพียงพอ

ปญหาหนี้สนิ
ปญหาสังคม 7.2

7.7
8.4
8.7

11.0
12.6

15.2
15.9

16.5
17.4

เรื่อง

รอยละ
0 10 15 205

หมายเหตุ  : ตอบไดมากกวา  1 คําตอบ
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ความเดือดรอนที่ชมุชน/หมูบานไดรับในรอบปที่ผานมา ( พ.ศ. 2548 )
3 อันดับแรก เปนรายภาค

กทม. รอยละ
ปญหาสิ่งแวดลอม 34.3
ปญหาสังคม 15.7
การขนสงสนิคา/คมนาคมไมสะดวก 15.5

เหนอื รอยละ
การขนสงสนิคา/คมนาคมไมสะดวก 22.4
ขาดแคลนสาธารณูปโภค 20.6
ผลผลิตการเกษตรราคาต่ํา 18.3

กลาง รอยละ
ขาดแคลนสาธารณูปโภค 15.5
สนิคาอปุโภค/บริโภคราคาสงู 14.4
ปญหาสิ่งแวดลอม 14.3

ต.อ.น. รอยละ
ภัยธรรมชาติ 26.7
การขนสงสนิคา/คมนาคมไมสะดวก 18.0
สนิคาอปุโภค/บริโภคราคาสงู 17.7

ใต รอยละ
ขาดแคลนสาธารณูปโภค 22.6
ไมมีงานทํา 17.3
การขนสงสนิคา/คมนาคมไมสะดวก 17.0
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เรื่อง

เรื่องที่ตองการใหรัฐบาลชวยเหลืออยางเรงดวนในป 2549
10 อันดับแรก 

รอยละ

หมายเหตุ  : ตอบไดมากกวา  1 คําตอบ

การคมนาคมขนสง
หางานใหทําและสงเสริมอาชีพ

จัดหาสาธารณูปโภค
แกปญหาสนิคาอุปโภค/บริโภคมีราคาสูง
ใหพยุง/ประกันราคาผลผลิตการเกษตร

ปรับคาแรง/ขึ้นเงนิเดอืน
แกปญหาหนีส้นิ/ความยากจน

แกไขปญหาสิ่งแวดลอม
จัดหาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร

แกปญหาน้ําทวม/ภัยแลง 6.8
7.1

7.7
9.2
9.4

12.1
14.1
14.6

17.2
17.6

0 10 15 205
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เรื่องที่ตองการใหรัฐบาลชวยเหลืออยางเรงดวนในป 2549
3 อันดับแรก เปนรายภาค

กทม. รอยละ
แกปญหาสิ่งแวดลอม 26.1
การคมนาคมขนสง 16.1
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ 14.7

เหนอื รอยละ
การคมนาคมขนสง 22.4
ใหพยุง/ประกันราคาผลผลิตการเกษตร 21.1
จัดหาสาธารณูปโภค 18.9

กลาง รอยละ
การคมนาคมขนสง 14.2
แกปญหาสนิคาอุปโภค/บริโภคมีราคาสูง 13.6
จัดหาสาธารณูปโภค 12.9

 ต.อ.น. รอยละ
หางานใหทําและสงเสริมอาชีพ 24.2
ใหพยุง/ประกันราคาผลผลิตการเกษตร 19.4
การคมนาคมขนสง 18.1

ใต รอยละ
หางานใหทําและสงเสริมอาชีพ 20.6
จัดหาสาธารณูปโภค 19.4
การคมนาคมขนสง 17.3


