
สรุปผลการสํารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ

ของขวญัปใหมในป 2547

ที่ตองการจากรัฐบาล

สํานักงานสถิติแหงชาติ
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

ธนัวาคม 2546



วัตถุประสงค

รวบรวมความคิดเหน็ของประชาชนเกี่ยวกับ

 เรื่องที่ตองการใหรัฐบาลดําเนินการใหในป 2547 

เพื่อเปนของขวญัปใหม

ความเดือดรอน  ปญหาที่ชุมชน/หมูบานไดรับ
ในรอบปที่ผานมา (ป 2546) 
ความชวยเหลือที่ชุมชน/หมูบานตองการในป 2547

เพื่ อเป นข อมู ลให รั ฐบาลและหน วยงานที่ เกี่ ยวข อง
นํ า ไ ป ใ ช ใ น ก า ร ว า ง แ ผ น ต อ ไ ป



ระเบยีบวิธีการสํารวจ

คุมรวม
ประชาชนที่มีอายุ 18 ปขึน้ไป ทั่วประเทศ

การเสนอผลการสํารวจ
เสนอผลในระดบัภาค และทั่วประเทศ ในรูปรอยละ

แผนการสุมตัวอยาง
Stratif ied three-stage sampling มีจํานวนประชาชน

 ที่ตกเปนตัวอยางในการสํารวจ จํานวน 5 , 7 1 0  ค น



วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

 ใชวิธีการสัมภาษณ โดยเจาหนาที่ของสํานักงาน  

สถติิแหงชาติ ไปทําการสัมภาษณสมาชกิใน

ครัวเรือนตวัอยางที่มีอาย ุ18 ปขึ้นไป ครัวเรือนละ 

1 คน

 ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูลระหวาง

วันที ่28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2546



ของขวัญปใหมทีต่องการจากรัฐบาลในป 2547
 โดยรวม 10 อันดับแรก

ของขวัญปใหมที่ตองการ
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ของขวัญปใหมทีต่องการจากรัฐบาลมากทีสุ่ด 
ในป 2547 เปนรายภาค

กทม.

แกไขปญหาแรงงาน         
ปราบปรามยาเสพตดิอยางตอเนือ่ง

แกไขปญหาเศรษฐกิจ                  

กลาง

แกไขปญหาแรงงาน 

แกไขปญหาเศรษฐกิจ

แกไขปญหาราคาพืชผลเกษตร

ใต

แกไขปญหาราคาพืชผลเกษตร

แกไขปญหาแรงงาน

แกไขปญหาเศรษฐกิจ

เหนือ

แกไขปญหาราคาพืชผลเกษตร

แกไขปญหาแรงงาน

แกไขปญหาเศรษฐกิจ                  

ต.อ.น.

แกไขปญหาราคาพืชผลเกษตร               

แกไขปญหาแรงงาน

แกไขปญหาเศรษฐกิจ

16.6

15.6

13.5

รอยละ

21.7

15.9

13.2

รอยละ

16.5

13.8

12.7

รอยละ

23.0

19.7
13.2

รอยละ

17.8

16.8

12.3

รอยละ



ความเดือดรอนที่ชมุชน/หมูบานไดรับโดยรวม
ในรอบปที่ผานมา (ป 2546) 10 อันดับแรก

ความเดือดรอน
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*

หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ*



ความเดือดรอนที่ชมุชน/หมูบานไดรับมากที่สดุ    ในรอบปที่
ผานมา (ป 2546)  เปนรายภาค

กทม.
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ความชวยเหลือที่ชมุชน/หมูบานตองการในป 2547 โดยรวม 10 
อันดับแรก

เรื่องที่ตองการใหชวยเหลือ
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ความชวยเหลือที่ชมุชน/หมูบานตองการมากที่สดุ ในป 2547 
เปนรายภาค

กทม.
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