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สรุปผลสรุปผล

การสํารวจความคดิเห็นของประชาชนที่มีตอการสํารวจความคดิเห็นของประชาชนที่มีตอ
การบริหารงานของรัฐบาลการบริหารงานของรัฐบาล  เมื่อบริหารงานครบเมื่อบริหารงานครบ  33  เดือนเดือน  

พพ..ศศ  25522552

สํานักงานสถิติแหงชาติสํานักงานสถิติแหงชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พฤษภาคม  2552
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วัตถุประสงควัตถุประสงค

เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเพื่อรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
การตดิตามการบริหารงานของรัฐบาลการตดิตามการบริหารงานของรัฐบาล
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอนโยบายตางๆความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอนโยบายตางๆ

สิทธิ์หรือประโยชนที่ประชาชนสิทธิ์หรือประโยชนที่ประชาชน//ครัวเรือนไดรบัจากนโยบายตางๆครัวเรือนไดรบัจากนโยบายตางๆ

ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีตอรัฐบาลในการแกไขปญหาดานเศรษฐกิจความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีตอรัฐบาลในการแกไขปญหาดานเศรษฐกิจ

ขอคิดเห็นขอคิดเห็น//ขอเสนอแนะตอการบริหารงานของรัฐบาลขอเสนอแนะตอการบริหารงานของรัฐบาล

เพื่อเปนขอมูลใหรัฐบาล และหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงแรงงาน ฯลฯ นําไปใชเปนแนวทางในการติดตาม ประเมินผล และ
กําหนดแนวทางการบริหารประเทศตอไป
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ระเบียบวิธีการสาํรวจระเบียบวิธีการสาํรวจ
  คุมรวมคุมรวม    :: ประชาชนทีม่ีอายุตั้งแตประชาชนทีม่ีอายุตั้งแต  1818 ปขึ้นไปปขึ้นไป  ทั่วประเทศทั่วประเทศ

  การเสนอผลการสํารวจการเสนอผลการสํารวจ    :: เสนอผลในระดับเสนอผลในระดับกทมกทม..  ภภาคาค  (4(4  ภาคภาค))  และทั่วประเทศและทั่วประเทศ  ในรปูรอยละในรปูรอยละ

  แผนการสุมตัวอยางแผนการสุมตัวอยาง    :: แบบแบบ  Stratified tree   Stratified tree -- stage sampling  stage sampling  มจีํานวนมจีํานวนประชาชนประชาชนตัวอยางทั้งสิ้นตัวอยางทั้งสิ้น  7,7,800 800 คนคน  
กระจายไปในทุกจังหวดักระจายไปในทุกจังหวดั  ทั่วประเทศทั่วประเทศ

  คาบการคาบการเก็บรวบรวมขอมูลเก็บรวบรวมขอมูล    :: ระหวางวันที่ระหวางวันที่  11 –– 2020  เมษายนเมษายน  25522552

  คําอธิบายคําอธิบาย    ::

•• นโยบายการจัดสรรเงินคาครองชีพของรัฐบาลนโยบายการจัดสรรเงินคาครองชีพของรัฐบาล    โดยรัฐจะจายเงินจํานวน 2,000 บาท ใหกับขาราชการ พนักงาน และ
ผูประกันตนที่มีเงินเดือนไมเกิน 14,999 บาท 

•• นโยบายสนับสนุนการจัดการศึกษาฟรีนโยบายสนับสนุนการจัดการศึกษาฟรี  1515  ปป    เปนการสนับสนนุการเรียนตั้งแตอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลายทั้ง
ประเภทสามัญศึกษา และอาชีวศึกษา โดยรัฐจะสนบัสนนุทั้งคาเลาเรียน  หนังสือเรียน อุปกรณการเรียน เครื่องแบบนักเรียน  
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

•• นโยบายการเพิ่มศักยภาพผูวางงานนโยบายการเพิ่มศักยภาพผูวางงาน  เพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนเพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน โดยรัฐบาลจะสนับสนนุ
คาใชจายในการฝกอบรมแรงงานเพื่อชวยเหลือผูประกอบการในการชะลอการเลิกจาง เปนคาเบี้ยเลี้ยง  คาวิทยากร   คาวัสดุ
อุปกรณ คาน้ํา คาไฟ และคาอาหาร รวมทั้งพาหนะระหวางการอบรมใหกับแรงงานที่เขาอบรม 
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คําอธิบายคําอธิบาย
•• นโยบายชุมชนพอเพียงนโยบายชุมชนพอเพียง    เพื่อยกระดับชุมชนทั่วประเทศ โดยใหประชาชนรวมตัวกันในชุมชน หรือหมูบาน และเสนอโครงการที่สอดคลอง

กับการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 

•• นโยบายการใหเบี้ยยังชีพกับผูสูงอายุนโยบายการใหเบี้ยยังชีพกับผูสูงอายุ    ผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ที่ไมใชขาราชการบํานาญ หรือไดรับคาตอบแทนจากราชการ  
โดยทุกคนมีสิทธิลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพเดือนละ 500 บาท ตลอดไป รวมทั้งขยายเพดานใหกูยืมจากกองทุนผูสูงอายุเปน 3 หมื่น
บาทตอราย 

•• นโยบายการลดคาใชจายของประชาชนนโยบายการลดคาใชจายของประชาชน  เชนเชน  นโยบายนโยบาย  55  มาตรการมาตรการ  66  เดือนเดือน  ไดแก การใชไฟฟาฟรี 90 หนวย/เดือน การใชน้ําประปา
ฟรี 30 ลบ.ม./เดือน  การโดยสารรถประจาํทางไมปรับอากาศฟรีในเขตกทม. และปรมิณฑล  รถไฟชั้น 3 ไมปรับอากาศฟรี  และการชะลอ
ปรับราคากาซหุงตม (LPG) ในภาคครวัเรอืน  ซึ่งทั้ง 5 มาตรการไดดําเนินการมาตั้งแตวันที่ 1 ก.พ. 52 และจะครบกําหนดเดือน ก.ย. 52

•• นโยบายการจัดสรรคาตอบแทนใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานนโยบายการจัดสรรคาตอบแทนใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  ((อสอสมม.).) การจายคาตอบแทนให อสม. ในอัตราเดือนละ 
600 บาท 

•• นโยบายนมโรงเรียนนโยบายนมโรงเรียน  เปนการจัดซื้อนมใหเด็กนักเรียนตั้งแตอนุบาล – ประถมปที ่6 ดื่มนมฟรี โดยรัฐจะจัดสรรงบประมาณให อบต. เขา
ไปดําเนินการและขยายการดื่มนมฟรีจากเดิม 230 วันตอป เปน 260 วนัตอป  รวมถึงชวงปดเทอมดวย

•• นโยบายการเพิม่คาครองชีพกํานันนโยบายการเพิม่คาครองชีพกํานัน  ผูใหญบานฯผูใหญบานฯ    เปนการเพิ่มคาตอบแทนใหแกกํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล  สารวัตรกํานัน  
ผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง และผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ
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รอยละ

0
กลางทั่วประเทศ กทม. เหนือ ต.อ.น. ใต

ภาค

17.2

82.8 83.482.4

17.6 16.6

ไมติดตาม  

40

การติดตามการปฏิบัติงานการติดตามการปฏิบัติงาน//การนําเสนอผลการปฏิบัติงานของรัฐบาลการนําเสนอผลการปฏิบัติงานของรัฐบาล

20

ติดตาม  

83.7

16.3

80.1

19.9

87.4

12.6

60

80

100
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รอยละ

0
กลางทั่วประเทศ กทม. เหนือ ต.อ.น. ใต

ภาค

54.8

45.2 49.551.1 48.9 50.5

ไมติดตาม  
40

การติดตามรายการ “เชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯ อภิสทิธิ์”

20

ติดตาม  

40.8

59.2

37.2

62.8
58.7

41.3

60

80
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11.711.7•• ควรมีคูสนทนาสอบถามควรมีคูสนทนาสอบถาม//แสดงความคิดเห็นรวมรายการดวยแสดงความคิดเห็นรวมรายการดวย
10.310.3•• ควรชี้แจงนโยบายในการชวยเหลือเกษตรกรควรชี้แจงนโยบายในการชวยเหลือเกษตรกร  และการเพิม่คาครองชีพของประชาชนและการเพิม่คาครองชีพของประชาชน

24.424.4•• ควรปรบัเพิ่มเนื้อหาสาระใหเขมขนควรปรบัเพิ่มเนื้อหาสาระใหเขมขน

70.970.9  ผูไมแสดงความคิดเห็นผูไมแสดงความคิดเห็น

3.13.1••   ควรถายทอดทางสถานีโทรทัศนทุกชองควรถายทอดทางสถานีโทรทัศนทุกชอง
3.43.4•• ควรมีการประชาสมัพนัธใหทั่วถึงควรมีการประชาสมัพนัธใหทั่วถึง
4.14.1•• เวลาออกอากาศไมเหมาะสมเวลาออกอากาศไมเหมาะสม
6.96.9•• ควรมีความเปนกลางในการนําเสนอขอมูลกับประชาชนควรมีความเปนกลางในการนําเสนอขอมูลกับประชาชน

13.113.1•• ควรชี้แจงขอมูลดานเศรษฐกิจควรชี้แจงขอมูลดานเศรษฐกิจ    การตางประเทศการตางประเทศ    และดานการศึกษาและดานการศึกษา

26.526.5•• ควรปรบัเพิ่มเวลาการนาํเสนอรายการควรปรบัเพิ่มเวลาการนาํเสนอรายการ

29.129.1ผูแสดงความคิดเห็นผูแสดงความคิดเห็น
100.0100.0  รวมรวม

รอยละรอยละขอคิดเห็นขอคิดเห็น//ขอเสนอแนะของประชาชนตอรายการขอเสนอแนะของประชาชนตอรายการ                                                      
“เชื่อมัน่ประเทศไทยกับนายกฯเชื่อมัน่ประเทศไทยกับนายกฯ  อภิสิทธิ์อภิสิทธิ์”””

หมายเหตุหมายเหตุ    :: ตอบไดมากกวาตอบไดมากกวา  11  คําตอบคําตอบ
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รอยละ

นโยบาย
การใหเบี้ยยังชีพกับผูสูงอายุ

นมโรงเรียน 

การสนับสนุนการเรียนฟรี 15 ป
การจัดสรรเงินคาครองชีพ 2,000 บาท

5 มาตรการ 6 เดือน
การจัดสรรคาตอบแทนให อสม.

200 40 60 10080

96.8
92.2
92.0
91.9
90.9

66.0

นโยบายของรัฐบาลที่ประชาชนทราบนโยบายของรัฐบาลที่ประชาชนทราบ

การเพิ่มคาครองชีพใหกํานันฯ
การกูเงินจากตางประเทศ

การเพิ่มภาษีเหลา - บุหรี่
ชุมชนพอเพียง

การฝกอบรมแรงงาน

65.3
62.2
61.8
61.0

51.8
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1.91.957.757.72.32.338.138.1100.0100.02.2.  การใหเบี้ยยงัชีพกับผูสูงอายุการใหเบี้ยยงัชีพกับผูสูงอายุ

ครัวเรือนที่สมาชิกในครัวเรือนครัวเรือนที่สมาชิกในครัวเรือน
นโยบายนโยบาย

7.57.5

0.90.9

3.13.1

ไมแนใจไมแนใจ//
ไมทราบไมทราบ

100.0100.0

100.0100.0

100.0100.0

รวมรวม

80.580.5

59.959.9

40.740.7

ไมมีสิทธิไมมีสิทธิ

4.34.3

35.835.8

53.953.9

มีสิทธิมีสิทธิ
และไดใชสิทธิ์และไดใชสิทธิ์

2.32.31.1.  การสนับสนุนการเรียนฟรีการสนับสนุนการเรียนฟรี                        
1515  ปป

7.77.7

3.43.4

มีสิทธิมีสิทธิ                          
แตไมไดใชสิทธิ์แตไมไดใชสิทธิ์

4.4.  การฝกอบรมแรงงานการฝกอบรมแรงงาน

3.3.  การจัดสรรเงินคาครองชีพการจัดสรรเงินคาครองชีพ    
2,0002,000 บาทบาท

ครัวเรือนที่สมาชิกในครัวเรือนมีครัวเรือนที่สมาชิกในครัวเรือนมี//ไมมีสิทธิ์จากนโยบายของรัฐบาลไมมีสิทธิ์จากนโยบายของรัฐบาล
((เฉพาะครัวเรือนที่ระบุวาทราบนโยบายเฉพาะครัวเรือนที่ระบุวาทราบนโยบาย))
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รอยละ

นโยบาย

การใชไฟฟาของครัวเรือนฟรี                           
90 หนวย/เดือน

การใชน้ําประปาของครัวเรือนฟรี                                
30 ลบ.ม./เดือน 

การชะลอปรับราคา
กาซหุงตม (LPG)

การใชรถโดยสารประจําทางไมปรับ
อากาศฟรีในเขต กทม. และปริมณฑล

การใชรถไฟชั้น 3 ไมปรับอากาศฟรี

200 40 60 80

75.0

30.9

19.3

9.9

2.6

นโยบาย 5 มาตรการ 6 เดือนที่ครัวเรือนไดรับประโยชน
(เฉพาะครัวเรือนที่ระบุวาทราบนโยบาย)

ไดรับประโยชนเฉลี่ย 172.35 บาท

ไดรับประโยชนเฉลี่ย 148.42 บาท

ไดรับประโยชนเฉลี่ย 270.61 บาท

ไดรับประโยชนเฉลี่ย 192.42 บาท



11

ความพึงพอใจของประชาชนตอนโยบายของรัฐบาล
(เฉพาะผูที่ระบุวาพึงพอใจ)

200 40 60 10080

นโยบาย

รอยละ

การใหเบี้ยยังชีพกับผูสูงอายุ

นมโรงเรยีน 

การสนับสนนุการเรียนฟรีการสนับสนนุการเรียนฟรี  1515  ปป

การจัดสรรเงนิคาครองชีพการจัดสรรเงนิคาครองชีพ  2,0002,000  บาทบาท

55  มาตรการมาตรการ  66  เดือนเดือน

การจัดสรรคาตอบแทนใหการจัดสรรคาตอบแทนให  อสอสมม..

การเพิ่มคาครองชีพใหกํานนัฯ

98.2

98.1

97.3

97.0

96.4

94.9

87.6
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97.097.07.7.  นมโรงเรียนนมโรงเรียน94.794.7กลุมครัวเรือนที่มีสิทธิ์แตไมไดใชสิทธิ์กลุมครัวเรือนที่มีสิทธิ์แตไมไดใชสิทธิ์

97.797.7กลุมคกลุมครั้วเรือนที่มีบุตรรั้วเรือนที่มีบุตร//หลานศึกษาอยูฯหลานศึกษาอยูฯ83.783.7กลุมครัวเรือนที่มีสิทธิ์และไดใชสิทธิ์กลุมครัวเรือนที่มีสิทธิ์และไดใชสิทธิ์

97.397.3กลุมครัวเรือนที่ไมมีคนในครวัเรือนเปนกลุมครัวเรือนที่ไมมีคนในครวัเรือนเปน  อสอสมม..99.199.1กลุมครัวเรือนที่มีสิทธิ์แตไมไดใชสิทธิ์กลุมครัวเรือนที่มีสิทธิ์แตไมไดใชสิทธิ์

97.997.96.6.  การเพิ่มคาครองชีพใหกํานันฯการเพิ่มคาครองชีพใหกํานันฯ90.490.4กลุมครัวเรือนที่มีสิทธิ์และไดใชสิทธิ์กลุมครัวเรือนที่มีสิทธิ์และไดใชสิทธิ์

92.492.4กลุมครัวเรือนที่ไมไดรับประโยชนกลุมครัวเรือนที่ไมไดรับประโยชน91.991.9กลุมครัวเรือนที่มีสิทธิ์และไดใชสิทธิ์กลุมครัวเรือนที่มีสิทธิ์และไดใชสิทธิ์

98.298.2กลุมครัวเรือนที่ไดรับประโยชนกลุมครัวเรือนที่ไดรับประโยชน98.898.8กลุมครัวเรือนที่มีสิทธิ์แตไมไดใชสิทธิ์กลุมครัวเรือนที่มีสิทธิ์แตไมไดใชสิทธิ์

96.596.5กลุมครัวเรือนที่มีคนในครวัเรือนเปนกลุมครัวเรือนที่มีคนในครวัเรือนเปน  กํานันกํานัน  ฯฯ97.997.9  กลุมครัวเรือนที่ไมมีสิทธิ์กลุมครัวเรือนที่ไมมีสิทธิ์

97.297.2กลุมครัวเรือนที่มีคนในครวัเรือนเปนกลุมครัวเรือนที่มีคนในครวัเรือนเปน  อสอสมม..98.198.12.2.  การใหเบี้ยยังชีพกับผูสูงอายุการใหเบี้ยยังชีพกับผูสูงอายุ

96.496.44.4. 55  มาตรการมาตรการ  66  เดือนเดือน98.298.21.1.  การสนับสนุนการเรียนฟรีการสนับสนุนการเรียนฟรี  1515  ปป

97.397.35.5.  การจัดสรรคาตอบแทนใหการจัดสรรคาตอบแทนให  อสอสมม..97.997.9กลุมครัวเรือนที่ไมมีสิทธิ์กลุมครัวเรือนที่ไมมีสิทธิ์

กลุมครัวเรือนที่ไมมีบุตรกลุมครัวเรือนที่ไมมีบุตร//หลานศึกษาอยูฯหลานศึกษาอยูฯ

กลุมครัวเรือนที่ไมมีคนในครวัเรือนเปนกํานันฯกลุมครัวเรือนที่ไมมีคนในครวัเรือนเปนกํานันฯ

นโยบายนโยบาย//
กลุมครัวเรือนตางๆกลุมครัวเรือนตางๆ  

83.583.5

87.687.6

พึงพอใจพึงพอใจ
รอยละรอยละ

96.096.0  กลุมครัวเรือนที่ไมมีสิทธิ์กลุมครัวเรือนที่ไมมีสิทธิ์

พึงพอใจพึงพอใจ
รอยละรอยละ

นโยบายนโยบาย//
กลุมครัวเรือนตางกลุมครัวเรือนตาง  ๆๆ

94.694.63.3.  การจัดสรรเงินคาครองชีพการจัดสรรเงินคาครองชีพ  22,,000000  บาทบาท

ความพึงพอใจของประชาชนกลุมครัวเรือนตางความพึงพอใจของประชาชนกลุมครัวเรือนตาง  ๆๆ  
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รอยละ

นโยบาย
การใหเบี้ยยังชพีกับผูสงูอายุ

นมโรงเรียน 

การสนับสนุนการเรียนฟรี 15 ป

การจัดสรรเงินคาครองชีพ 2,000 บาท

การจัดสรรคาตอบแทนให อสม.

200 40 60 10080

98.9

97.9

97.9
97.7

96.4

96.3

การกูเงินจากตางประเทศ

การเพิม่ภาษีเหลา - บุหรี่
83.0

75.7

45.2

การฝกอบรมแรงงาน

ชุมชนพอเพียง

ความคิดเห็นของประชาชนตอนโยบายของรัฐบาล
(เฉพาะผูที่ระบุวาเห็นดวย)
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72.272.2กลุมครัวเรอืนที่มีคนในครัวเรือนดื่มเหลากลุมครัวเรอืนที่มีคนในครัวเรือนดื่มเหลา--สบูบุหรี่สบูบุหรี่96.596.5กลุมครัวเรือนที่ไมมีสิทธิ์กลุมครัวเรือนที่ไมมีสิทธิ์

95.895.8กลุมครัวเรือนที่ไมมีคนในครวัเรือนเปนกลุมครัวเรือนที่ไมมีคนในครวัเรือนเปน  อสอสมม..97.697.6กลุมครัวเรือนที่มีสิทธิ์แตไมไดใชสิทธิ์กลุมครัวเรือนที่มีสิทธิ์แตไมไดใชสิทธิ์

75.775.77.7.  การเพิ่มภาษีเหลาการเพิ่มภาษีเหลา  --  บุหรี่บุหรี่94.594.5  กลุมครัวเรือนที่มีสิทธิ์และไดใชสิทธิ์กลุมครัวเรือนที่มีสิทธิ์และไดใชสิทธิ์

98.798.7กลุมครัวเรือนที่มีบุตรกลุมครัวเรือนที่มีบุตร//หลานศึกษาอยูฯหลานศึกษาอยูฯ98.498.4กลุมครัวเรือนที่มีสิทธิ์แตไมไดใชสิทธิ์กลุมครัวเรือนที่มีสิทธิ์แตไมไดใชสิทธิ์

96.896.8กลุมครัวเรือนที่ไมมีบุตรกลุมครัวเรือนที่ไมมีบุตร//หลานศึกษาอยูฯหลานศึกษาอยูฯ92.492.4  กลุมครัวเรือนที่มีสิทธิ์และไดใชสิทธิ์กลุมครัวเรือนที่มีสิทธิ์และไดใชสิทธิ์

84.184.1กลุมครัวเรือนที่มีสิทธิ์และไดใชสิทธิ์กลุมครัวเรือนที่มีสิทธิ์และไดใชสิทธิ์95.995.9  กลุมครัวเรือนที่มีสิทธิ์และไดใชสิทธิ์กลุมครัวเรือนที่มีสิทธิ์และไดใชสิทธิ์
90.790.7กลุมครัวเรือนที่มีสิทธิ์แตไมไดใชสิทธิ์กลุมครัวเรือนที่มีสิทธิ์แตไมไดใชสิทธิ์99.599.5กลุมครัวเรือนที่มีสิทธิ์แตไมไดใชสิทธิ์กลุมครัวเรือนที่มีสิทธิ์แตไมไดใชสิทธิ์

96.396.36.6.  การจัดสรรคาตอบแทนใหการจัดสรรคาตอบแทนให  อสอสมม..97.797.7กลุมครัวเรือนที่ไมมีสิทธิ์กลุมครัวเรือนที่ไมมีสิทธิ์

97.997.95.5.  นมโรงเรียนนมโรงเรียน97.997.92.2.  การสนับสนุนการเรียนฟรีการสนับสนุนการเรียนฟรี  1515  ปป

83.083.04.4.  การจัดสรรเงินคาครองชีพการจัดสรรเงินคาครองชีพ  22,,000000  บาทบาท98.998.91.1.  การใหเบี้ยยังชีพกับผูสูงอายุการใหเบี้ยยังชีพกับผูสูงอายุ

78.378.3กลุมครัวเรือนที่ไมมีสิทธิ์กลุมครัวเรือนที่ไมมีสิทธิ์98.798.7กลุมครัวเรือนที่ไมมีสิทธิ์กลุมครัวเรือนที่ไมมีสิทธิ์

กลุมครัวเรอืนที่ไมมีคนในครัวเรือนดื่มเหลากลุมครัวเรอืนที่ไมมีคนในครัวเรือนดื่มเหลา--สูบบหุรี่สูบบหุรี่

กลุมครัวเรือนที่มีคนในครวัเรือนเปนกลุมครัวเรือนที่มีคนในครวัเรือนเปน  อสอสมม..

นโยบายนโยบาย//
กลุมครัวเรือนตางๆกลุมครัวเรือนตางๆ

96.496.4

เห็นดวยเห็นดวย
รอยละรอยละ

83.783.7

เห็นดวยเห็นดวย
รอยละรอยละ

นโยบายนโยบาย//
กลุมครัวเรือนตางกลุมครัวเรือนตาง  ๆๆ  

98.298.23.3.  การฝกอบรมแรงงานการฝกอบรมแรงงาน

ความคิดเห็นของกลุมครัวเรือนตางความคิดเห็นของกลุมครัวเรือนตาง  ๆๆ  
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รอยละ

นโยบาย

เศรษฐกิจการเงินของประเทศ/
การสงออก

ความขัดแยงของคนในสังคมไทยความขัดแยงของคนในสังคมไทย  

การวางงาน/การฝกอาชีพ

พืชผลทางการเกษตรราคาตกต่ําพืชผลทางการเกษตรราคาตกต่ํา

การจัดตั้งรัฐบาลที่มีความมั่นคง

100 20 30 40

57.4

36.3

26.9

17.6

14.7

ปญหาที่รัฐบาลควรดําเนินการแกไขโดยเรงดวนปญหาที่รัฐบาลควรดําเนินการแกไขโดยเรงดวน  55  อันดับแรกอันดับแรก

6050
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64.264.21.1.  เศรษฐกิจการเงินของประเทศเศรษฐกิจการเงินของประเทศ//การสงออกการสงออก

44.044.02.2.  ความขัดแยงของคนในสังคมความขัดแยงของคนในสังคม

26.126.13.3.  การวางงานการวางงาน//การฝกอาชีพการฝกอาชีพ

รอยละรอยละกทมกทม..

ปญหาที่รัฐบาลควรดําเนินการอยางเรงดวนปญหาที่รัฐบาลควรดําเนินการอยางเรงดวน  33  เปนรายภาคเปนรายภาค

53.753.71.1.  เศรษฐกิจการเงินของประเทศเศรษฐกิจการเงินของประเทศ//การสงออกการสงออก

29.229.22.2.  ความขัดแยงของคนในสังคมความขัดแยงของคนในสังคม

27.627.63.3.  พืชผลทางการเกษตรราคาตกต่ําพืชผลทางการเกษตรราคาตกต่ํา

รอยละรอยละเหนอืเหนอื
60.560.51.1.  เศรษฐกิจการเงินของประเทศเศรษฐกิจการเงินของประเทศ//การสงออกการสงออก

40.040.02.2.  ความขัดแยงของคนในสังคมความขัดแยงของคนในสังคม

30.530.53.3.  การวางงานการวางงาน//การฝกอาชีพการฝกอาชีพ

รอยละรอยละกลางกลาง

54.454.41.1.  เศรษฐกิจการเงินของประเทศเศรษฐกิจการเงินของประเทศ//การสงออกการสงออก

34.134.12.2.  ความขัดแยงของคนในสังคมความขัดแยงของคนในสังคม

27.127.13.3.  การวางงานการวางงาน//การฝกอาชีพการฝกอาชีพ

รอยละรอยละตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงเหนือ
57.157.11.1.  เศรษฐกิจการเงินของประเทศเศรษฐกิจการเงินของประเทศ//การสงออกการสงออก

38.138.12.2.  ความขัดแยงของคนในสังคมความขัดแยงของคนในสังคม

24.424.43.3.  การวางงานการวางงาน//การฝกอาชีพการฝกอาชีพ

รอยละรอยละใตใต

57.457.41.1.  เศรษฐกิจการเงินของประเทศเศรษฐกิจการเงินของประเทศ//การสงออกการสงออก

36.336.32.2.  ความขัดแยงของคนในสังคมความขัดแยงของคนในสังคม

26.926.93.3.  การวางงานการวางงาน//การฝกอาชีพการฝกอาชีพ

รอยละรอยละทั่วประเทศทั่วประเทศ
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รอยละ

นโยบาย

ควรสรางความนาเชื่อถือ
ในการบริหารประเทศ

ควรสรางความสมานฉันท
ใหเกิดขึ้นในสังคม 

ควรจัดทํานโยบายระยะสั้น
เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ

ควรแกปญหาเรื่องตางๆ
 ดวยความเสมอภาค

ควรแกปญหาผลผลิตทางการเกษตร
ราคาตกต่ํา

0 10 3020

48.3

21.1

9.3

7.7

5.3

ขอคิดเห็นขอคิดเห็น//ขอเสนอแนะขอเสนอแนะ
ที่มีตอการบริหารงานของรฐับาลที่มีตอการบริหารงานของรฐับาล  55  อันดับแรกอันดับแรก

40 50


