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คํานํา
สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดจัดทําโครงการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญ
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ในเรื่องเรงดวน ตลอดจนความเดือดรอนทีป่ ระชาชนไดรับในรอบปที่ผา นมา เพื่อเปนขอมูลใหรฐั บาลนําไปใช
เปนแนวทางในการวางแผน และดําเนินการใหตรงกับความตองการของประชาชนตอไป
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 วัตถุประสงค
เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความตองการใหรัฐบาล (ที่มี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
เปนนายกรัฐมนตรี) ดําเนินการใหในป 2549 เพื่อเปนของขวัญปใหม รวมทั้งความเดือดรอนที่ชุมชน/หมูบาน
ไดรับในรอบปที่ผานมา และความตองการใหรัฐบาลเขามาชวยเหลือ/แกไขปญหาความเดือดรอนของชุมชน/
หมูบานอยางเรงดวนในป 2549 เพื่อเปนขอมูลใหรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปใชเปนแนวทางในการ
วางแผน และดําเนินการตอไป
1.2 คุมรวม
ประชาชนที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป ทั่วประเทศ
1.3 ระเบียบวิธีการสํารวจ
แผนการสุมตัวอยางที่ใชเปนแบบ Stratified Three - Stage Sampling โดยมีภาคเปนสตราตัม ซึ่งมี
ทั้งสิ้น 5 สตราตัม คือ กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง (ยกเวน กทม.) ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต โดยมีชุมรุมอาคาร ( ในเขตเทศบาล) และหมูบาน (นอกเขตเทศบาล) เปนหนวยตัวอยางขัน้ ทีห่ นึง่
ครัวเรือนสวนบุคคลเปนหนวยตัวอยางขั้นที่สอง และสมาชิกที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป เปนหนวยตัวอยางขั้นที่สาม
การเลือกหนวยตัวอยางขั้นที่หนึ่ง
ในแตละภาค ทําการเลือกชุมรุมอาคาร/หมูบานตัวอยาง อยางอิสระตอกัน โดยใชความนาจะเปน
ในการเลือกเปนปฏิภาคกับจํานวนครัวเรือนของชุมรุมอาคาร/หมูบานนั้น ๆ ไดจํานวนตัวอยางทั้งสิ้น 580
ชุมรุมอาคาร/หมูบาน จากทั้งสิ้น 109,966 ชุมรุมอาคาร/หมูบาน กระจายไปตามภาค และเขตการปกครอง ดังนี้
ภาค

รวม

ในเขตเทศบาล

นอกเขตเทศบาล

1. กรุงเทพมหานคร

108

108

-

2. กลาง

126

44

82

3. เหนือ

114

24

90

4. ตะวันออกเฉียงเหนือ

132

24

108

5. ใต

100

24

76

580

224

356

รวมทั่วประเทศ
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การเลือกหนวยตัวอยางขั้นที่สอง
ในขั้นนี้เปนการเลือกครัวเรือนตัวอยางที่มีสมาชิกอายุ 18 ปขึ้นไป ดวยวิธีการสุม ไดครัวเรือนตัวอยาง
จําแนกตามภาค และเขตการปกครอง เปนดังนี้
ภาค

รวม

ในเขตเทศบาล

นอกเขตเทศบาล

1. กรุงเทพมหานคร

1,080

1,080

-

2. กลาง

1,260

440

820

3. เหนือ

1,140

240

900

4. ตะวันออกเฉียงเหนือ

1,320

240

1,080

5. ใต

1,000

240

760

5,800

2,240

3,560

รวมทั่วประเทศ

การเลือกหนวยตัวอยางขัน้ ที่สาม
ในแตละครัวเรือนตัวอยาง ไดทําการเลือกสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป ครัวเรือนละ 1 คน
เพื่อทําการสัมภาษณ ไดจํานวนหนวยตัวอยางทั้งสิ้น 5,800 คน
1.4 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล ใชวิธีสงเจาหนาที่ของสํานักงานสถิติแหงชาติ ไปทําการสัมภาษณสมาชิก
ในครัวเรือนตัวอยา งที่มีอายุตั้ง แต 18 ปขึ้น ไป ครัวเรือนละ 1 คน โดยใหก ระจายตามเพศ อายุ และ
สถานภาพการทํางาน
ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูลระหวางวันที่ 1 - 8 ธันวาคม 2548
1.5 การเสนอผล
เสนอผลการสํารวจในระดับภาค และทั่วประเทศ ในรูปของรอยละ

บทที่ 2
สรุปผลการสํารวจ
2.1 ของขวัญปใหมในป 2549 ที่ตองการจากรัฐบาล
แผนภูมิ ก รอยละของประชาชน จําแนกตามของขวัญปใหมในป 2549 ที่ตองการจากรัฐบาลโดยรวม
10 อันดับแรก
เรื่อง

1/

แกปญหาความยากจน

23.6

แกปญหาราคาสินคาอุปโภค/บริโภค

23.4
21.1
20.9

แกปญหาการวางงาน
พยุง/ประกันราคาผลผลิตการเกษตร
ใหมมี าตรการควบคุมราคาน้ํามัน

18.8

แกไขปญหาหนี้สนิ ของประชาชน

10.6

แกปญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

9.7
9.6
8.4

จัดสรรที่ดนิ ทํากินใหเกษตรกร
ปรับปรุงสาธารณูปโภค
ใหทนุ การศึกษาแกเด็กเรียนดีแตยากจน

7.0
0

5

รอยละ
10

15

20

25

หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

ผลจากการสํารวจ พบวา ของขวัญปใหมที่ประชาชนโดยรวมในทุกภาคตองการจากรัฐบาลในป
2549 มากที่สดุ 10 อันดับแรก คือ การแกปญหาความยากจน รอยละ 23.6 รองลงมาคือ แกไขปญหาราคา
สินคาอุปโภค/บริโภค รอยละ 23.4 แกปญ
 หาการวางงาน รอยละ 21.1 ใหรัฐบาลพยุง/ประกันราคาผลผลิต
การเกษตร รอยละ 20.9 ใหมีมาตรการควบคุมราคาน้ํามัน รอยละ 18.8 แกไขปญหาหนี้สินของประชาชน
รอยละ 10.6

แกไขปญหาความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต รอยละ 9.7

จัดสรรที่ดินทํากินให

เกษตรกร รอยละ 9.6 ปรับปรุงสาธารณูปโภค รอยละ 8.4 ใหทุนการศึกษาแกเด็กเรียนดีแตยากจน รอยละ
7.0 เปนตน

4

เมื่อพิจารณาเปนรายภาค พบวา ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ตองการใหรัฐบาลแกปญหาราคาสินคา
อุปโภค/บริโภค มากที่สุด คือ รอยละ 33.1 สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ตองการใหพยุง/ประกัน
ราคาผลผลิตการเกษตร รอยละ 32.6 และ 31.8 ตามลําดับ ภาคใต ตองการใหรัฐบาลแกปญหาความไม
สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตมากทีส่ ุด รอยละ 28.1 และภาคกลาง ตองการของขวัญปใหมจากรัฐบาล
มากที่สุด ในเรื่องแกปญหาความยากจน รอยละ 26.2
ตาราง ก รอยละของประชาชน จําแนกตามของขวัญปใหมในป 2549 ที่ตองการจากรัฐบาล มากที่สุด
3 อันดับแรก เปนรายภาค
ภาค
กรุงเทพมหานคร

ของขวัญปใหมที่ตองการมากที่สุด 3 อันดับแรก

1/

1. แกปญหาราคาสินคาอุปโภค/บริโภค
2. แกปญหาความยากจน
3. ใหมีมาตรการควบคุมราคาน้ํามัน

กลาง

เหนือ

1. แกปญหาความยากจน

28.3
16.0
26.2
25.1

3. ใหมีมาตรการควบคุมราคาน้ํามัน

21.7

1. พยุง/ประกันราคาผลผลิตการเกษตร

31.8

3. แกปญหาราคาสินคาอุปโภค/บริโภค
1. พยุง/ประกันราคาผลผลิตการเกษตร
2. แกปญหาการวางงาน/จัดหาอาชีพใหประชาชน
3. แกปญหาความยากจน
ใต

33.1

2. แกปญหาราคาสินคาอุปโภค/บริโภค

2. แกปญหาความยากจน

ตะวันออกเฉียงเหนือ

รอยละ

1. แกปญหาความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
2. แกปญหาราคาสินคาอุปโภค/บริโภค
3. แกปญหาการวางงาน/จัดหาอาชีพใหประชาชน

หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

22.8
21.8
32.6
25.5
23.1
28.1
22.7
19.9

5

2.2 ความเดือดรอนที่ชุมชน/หมูบานไดรบั ในรอบปทผี่ านมา (ป 2548)
ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน

เกี่ยวกับความเดือดรอนที่ชุมชน/หมูบา นไดรับในรอบป

ที่ผานมา (ป 2548) พบวา ประชาชนโดยรวมในทุกภาค รอยละ 17.4 ระบุวาไดรับความเดือดรอนในเรื่อง
การขนสงสินคา/คมนาคมไมสะดวก รองลงมา รอยละ 16.5 เรื่องขาดแคลนสาธารณูปโภค

รอยละ 15.9

ภัยธรรมชาติ รอยละ 15.2 สินคาอุปโภค/บริโภคมีราคาสูง รอยละ 12.6 ไมมีงานทํา

รอยละ 11.0

ปญหาสิง่ แวดลอม รอยละ 8.7 ผลผลิตการเกษตรราคาต่ํา

รอยละ 8.4 รายไดไมเพียงพอ รอยละ 7.7

ปญหาหนี้สนิ รอยละ 7.2 ปญหาสังคม นอกนัน้ เดือดรอนในเรื่องขาดแคลนแหลงน้ําเพื่อการเกษตร ปญหา
ยาเสพติด ไมมีที่ดนิ ทํากิน เปนตน
ตาราง ข รอยละของประชาชน จําแนกตามความเดือดรอนที่ชุมชน/หมูบานไดรับที่สาํ คัญ 10 อันดับแรก
ในรอบปที่ผานมา (ป 2548)
ความเดือดรอนที่ชุมชน/หมูบ านไดรับ

1/

รอยละ

1. การขนสงสินคา/คมนาคมไมสะดวก

17.4

2. ขาดแคลนสาธารณูปโภค

16.5

3. ภัยธรรมชาติ

15.9

4. สินคาอุปโภค/บริโภคราคาสูง

15.2

5. ไมมีงานทํา

12.6

6. ปญหาสิ่งแวดลอม

11.0

7. ผลผลิตการเกษตรราคาต่ํา

8.7

8. รายไดไมเพียงพอ

8.4

9. ปญหาหนี้สนิ

7.7

10. ปญหาสังคม

7.2

หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ
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เมื่อพิจารณาเปนรายภาค พบวา ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ระบุวาชุมชน/หมูบานไดรับความ
เดือดรอนมากที่สุดในเรื่องปญหาสิง่ แวดลอม รอยละ 34.3 สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือดรอนมากที่สดุ
ในเรื่องภัยธรรมชาติ รอยละ 26.7 ภาคใต และภาคกลาง เดือดรอนมากที่สุดในเรือ่ งขาดแคลนสาธารณูปโภค
รอยละ 22.6 และ 15.5 ตามลําดับ ภาคเหนือ ระบุวา ไดรับความเดือดรอนมากที่สุดในเรื่องการขนสงสินคา/
คมนาคมไมสะดวก รอยละ 22.4
ตาราง ค รอยละของประชาชน จําแนกตามความเดือดรอนที่ชุมชน/หมูบานไดรับมากที่สุด 3 อันดับแรก
ในรอบปที่ผานมา (ป 2548) เปนรายภาค
ความเดือดรอนที่ชุมชน/หมูบานไดรับ
มากที่สุด 3 อันดับแรก

ภาค

กรุงเทพมหานคร

34.3

2. ปญหาสังคม

15.7

1. ขาดแคลนสาธารณูปโภค
2. สินคาอุปโภค/บริโภคราคาสูง
3. ปญหาสิ่งแวดลอม

เหนือ

1. การขนสงสินคา/คมนาคมไมสะดวก
2. ขาดแคลนสาธารณูปโภค
3. ผลผลิตการเกษตรราคาต่ํา

ตะวันออกเฉียงเหนือ

ใต

รอยละ

1. ปญหาสิ่งแวดลอม

3. การขนสงสินคา/คมนาคมไมสะดวก
กลาง

1/

1. ภัยธรรมชาติ

15.5
15.5
14.4
14.3
22.4
20.6
18.3
26.7

2. การขนสงสินคา/คมนาคมไมสะดวก

18.0

3. สินคาอุปโภค/บริโภคราคาสูง

17.7

1. ขาดแคลนสาธารณูปโภค
2. ไมมีงานทํา
3. การขนสงสินคา/คมนาคมไมสะดวก

หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

22.6
17.3
17.0
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2.3 เรื่องที่ตองการใหรัฐบาลชวยเหลืออยางเรงดวนในป 2549
จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความตองการใหรัฐบาลเขาไปดําเนินการชวยเหลือ
ชุมชน/หมูบาน ในป 2549 ที่จะมาถึงนี้ อันดับแรก พบวา ประชาชนในทุกภาค
ใหรัฐบาลชวยเหลือในเรื่องการคมนาคมขนสง

รอยละ 17.6 ตองการ

รองลงมา รอยละ 17.2 หางานใหทําและสงเสริมอาชีพ

รอยละ 14.6 ใหจัดหาสาธารณูปโภค รอยละ 14.1 แกปญหาสินคาอุปโภค/บริโภคมีราคาสูง รอยละ 12.1 ให
พยุง/ประกันราคาผลผลิตการเกษตร รอยละ 9.4 ปรับคาแรง/ขึ้นเงินเดือน รอยละ 9.2 แกไขปญหาหนี้สนิ /
ความยากจน รอยละ 7.7 แกไขปญหาสิง่ แวดลอม รอยละ 7.1 จัดหาแหลงน้ําเพือ่ การเกษตร รอยละ 6.8
แกปญหาน้ําทวม/ภัยแลง

นอกนั้นตองการใหรัฐบาลชวยเหลือเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

แกปญหายาเสพติด จัดหาที่ดินทํากิน ชวยเหลือดานการเกษตรอืน่ ๆ เปนตน
ตาราง ฆ รอยละของประชาชน จําแนกตามเรื่องที่ตองการใหรัฐบาลชวยเหลืออยางเรงดวน 10 อันดับแรก
ในป 2549
เรื่องที่ตองการใหรัฐบาลชวยเหลือ

1/

รอยละ

1. การคมนาคมขนสง

17.6

2. หางานใหทําและสงเสริมอาชีพ

17.2

3. จัดหาสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา ประปา โทรศัพท

14.6

4. แกปญหาสินคาอุปโภค/บริโภคมีราคาสูง

14.1

5. ใหพยุง/ประกันราคาผลผลิตการเกษตร

12.1

6. ปรับคาแรง/ขึ้นเงินเดือน

9.4

7. แกปญหาหนี้สิน/ความยากจน

9.2

8. แกปญหาสิง่ แวดลอม เชน ขยะ ฝุน น้ําเนาเสีย

7.7

9. จัดหาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร

7.1

10. แกปญหาน้ําทวม/ภัยแลง

6.8

หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ
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เมื่อพิจารณาเปนรายภาค พบวา ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ตองการใหรัฐบาลชวยเหลือชุมชน/
หมูบา นมากทีส่ ุด ในเรื่องแกไขปญหาสิ่งแวดลอม รอยละ 26.1 คมนาคมขนสง รอยละ 16.1 ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน รอยละ 14.7 สําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต ตองการใหรัฐบาลชวยเหลือ
มากที่สุดในเรือ่ งหางานใหทาํ และสงเสริมอาชีพ รอยละ 24.2 และ 20.6 ตามลําดับ สวนภาคเหนือ และภาคกลาง
ตองการใหรัฐบาลชวยเหลือมากที่สุดในเรือ่ งการคมนาคมขนสง รอยละ 22.4 และ 14.2 ตามลําดับ
ตาราง ง รอยละของประชาชน จําแนกตามเรื่องที่ตองการใหรัฐบาลชวยเหลืออยางเรงดวนมากที่สุด
3 อันดับแรก ในป 2549 เปนรายภาค
เรื่องที่ตองการใหรัฐบาลชวยเหลือ

ภาค

กรุงเทพมหานคร

มากที่สุด 3 อันดับแรก

1/

1. แกปญหาสิ่งแวดลอม เชน ขยะ ฝุน น้ําเนาเสีย
2. การคมนาคมขนสง
3. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

กลาง

1. การคมนาคมขนสง
2. แกปญหาสินคาอุปโภค/บริโภคมีราคาสูง
3. จัดหาสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา ประปา โทรศัพท

เหนือ

ตะวันออกเฉียงเหนือ

26.1
16.1
14.7
14.2
13.6
12.9

1. การคมนาคมขนสง
2. ใหพยุง/ประกันราคาผลผลิตการเกษตร

22.4
21.1

3. จัดหาสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา ประปา โทรศัพท
1. หางานใหทําและสงเสริมอาชีพ

18.9

2. ใหพยุง/ประกันราคาผลผลิตการเกษตร
ใต

รอยละ

3. การคมนาคมขนสง
1. หางานใหทําและสงเสริมอาชีพ
2. จัดหาสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา ประปา โทรศัพท
3. การคมนาคมขนสง

หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

24.2
19.4
18.1
20.6
19.4
17.3

ตารางสถิติ
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สารบัญตารางสถิติ
หนา
ตาราง 1
ตาราง 2
ตาราง 3
ตาราง 4
ตาราง 5
ตาราง 6
ตาราง 7
ตาราง 8
ตาราง 9
ตาราง 10
ตาราง 11
ตาราง 12
ตาราง 13

รอยละของประชาชนที่ตอบสัมภาษณ จําแนกตามลักษณะทางประชากร สังคม และ
เศรษฐกิจ เปนรายภาค
รอยละของประชาชน จําแนกตามของขวัญปใหมในป 2549 ที่ตองการจากรัฐบาล
เปนรายภาค
รอยละของประชาชน จําแนกตามของขวัญปใหมในป 2549 ที่ตองการจากรัฐบาล และ
เพศ
รอยละของประชาชน จําแนกตามของขวัญปใหมในป 2549 ที่ตองการจากรัฐบาล และ
หมวดอายุ
รอยละของประชาชน จําแนกตามของขวัญปใหมในป 2549 ที่ตองการจากรัฐบาล และ
สถานภาพการทํางาน
รอยละของประชาชน จําแนกตามความเดือดรอนที่ชุมชน/หมูบานไดรับในรอบป
ที่ผานมา (ป 2548) เปนรายภาค
รอยละของประชาชน จําแนกตามความเดือดรอนที่ชุมชน/หมูบานไดรับในรอบป
ที่ผานมา (ป 2548) และเพศ
รอยละของประชาชน จําแนกตามความเดือดรอนที่ชุมชน/หมูบานไดรับในรอบป
ที่ผานมา (ป 2548) และหมวดอายุ
รอยละของประชาชน จําแนกตามความเดือดรอนที่ชุมชน/หมูบานไดรับในรอบป
ที่ผานมา (ป 2548) และสถานภาพการทํางาน
รอยละของประชาชน จําแนกตามเรื่องที่ตองการใหรัฐบาลชวยเหลืออยางเรงดวน
ในป 2549 เปนรายภาค
รอยละของประชาชน จําแนกตามเรื่องที่ตองการใหรัฐบาลชวยเหลืออยางเรงดวน
ในป 2549 และเพศ
รอยละของประชาชน จําแนกตามเรื่องที่ตองการใหรัฐบาลชวยเหลืออยางเรงดวน
ในป 2549 และหมวดอายุ
รอยละของประชาชน จําแนกตามเรื่องที่ตองการใหรัฐบาลชวยเหลืออยางเรงดวน
ในป 2549 และสถานภาพการทํางาน
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