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  หนวยงานเจาของเรื่อง กลุมสถิติเพื่อติดตามและประเมินผลนโยบายภาครัฐ 1 
                                สํานักสถิติสาธารณมติ    
                                สํานักงานสถิติแหงชาติ      
  โทรศัพท  0 2281 0333  ตอ 1209    
  โทรสาร  0 2282 1122 

  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  : popinion@nso.go.th   
 
 เผยแพรโดย สํานักสถิติพยากรณ 
                                สํานักงานสถิติแหงชาติ      
  โทรศัพท  0 2281 0333  ตอ 1410  1411    
  โทรสาร  0 2281 6438 

  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  : services@nso.go.th   
   

           ปที่จัดพิมพ 2552 
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คํานํา 
 
 สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดใหความรวมมือกับสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  จัดทําการสํารวจความ
คิดเห็นของประชาชนที่มีตอการประชาสัมพันธของรัฐบาล พ.ศ. 2552  เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลการรับรูขาวสาร 
ความคิดเห็นที่มีตอนโยบาย โครงการ หรือผลการดําเนินของรัฐบาล  ชองทางการรับรูขาวสาร  การนําขอมูล
ขาวสารไปใชประโยชน   ตลอดจนขอเสนอแนะที่มีตอการประชาสัมพันธ   เพื่อประเมินผลการดําเนินงานดาน   
การประชาสัมพันธของรัฐบาลในรอบปงบประมาณ 2552 
 
 ผลจากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการประชาสัมพันธของรัฐบาล  รัฐบาลนําไปใช
ประโยชนในการทบทวนยุทธศาสตรนโยบาย   และการบริหารงานของรัฐบาล   รวมถึงการวางแผน                    
การประชาสัมพันธของรัฐบาลใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
 



 
 
 
 
 

 สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดจัดทําการสํารวจความคิดเห็น
ของประชาชนที่มีตอการประชาสัมพันธของรัฐบาล  พ.ศ. 2552  
เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลการรับรูขาวสาร  และความคิดเห็นตอ
นโยบาย   โครงการ  หรือผลการดําเนินงานของรัฐบาล  ชองทางการ
รับรู ข าวสาร    และการนําขอมูลขาวสารไปใชประโยชน  
ตลอดจนขอ เสนอแนะที่ มีต อการประชาสัมพันธ   เพื่ อ
ประเมินผลการดําเนินงานดานการประชาสัมพันธของรัฐบาลใน
รอบปงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน   2552)  
ซึ่ งผลจากการสํารวจนําไปใชประโยชน ในการทบทวน
ยุทธศาสตร  นโยบาย  และการบริหารงานของรัฐบาล   รวมถึง
การวางแผนการประชาสัมพันธของรัฐบาลใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
 สํานักงานสถิติแหงชาติ  ไดปฏิบัติงานเก็บรวบรวม
ขอมูล  ระหาง 8 - 16 มิถุนายน 2552  ดวยวิธีสัมภาษณสมาชิก
ในครัวเรือนที่ มีอายุ 15 ปขึ้นไป   ทุกจังหวัด   ทั่วประเทศ  
จํานวน  3,900  คน 
 
 ผลการสํารวจที่สําคัญ  สรุปไดดังนี้ 

1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบสัมภาษณ 

 ผูตอบสัมภาษณทั้งหมด  เปนชายรอยละ 47.6    หญิงรอยละ 
52.4   มีอายุ 40 - 49  ป  รอยละ 25.1   อายุ 30 - 39 ป  รอยละ 23.2   
อายุ 50 - 59 ป  รอยละ 19.6   และอายุ 60 ปขึ้นไป  รอยละ 11.4   
ผูตอบสัมภาษณสวนใหญ  รอยละ 44.2   จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา   ผูจบมัธยมศึกษาตอนตน   และมัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช.  รอยละ 16.6  และรอยละ 15.8  ตามลําดับ   
สําหรับผูจบสูงกวามัธยมศึกษาตอนปลาย   มีรอยละ 21.0  
ผูตอบสัมภาษณที่ประกอบอาชีพเกษตรกร  และประกอบธุรกิจสวนตัว  
มีสัดสวนใกลเคียงกัน  คือ  รอยละ 23.7   และรอยละ  23.2 
ตามลําดับ    เปนพนักงานเอกชน / รัฐวิสาหกิจ  รอยละ 13.4   
รับจางทั่วไป  รอยละ 11.4       ขาราชการ  รอยละ 7.9     และ
นักเรียน  นักศึกษา  ขาราชการบํานาญ  แมบาน  รอยละ 20.4  
(แผนภูมิ 1) 
 

      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
2. การรับรูขาวสารการประชาสัมพันธนโยบาย  โครงการ  
หรือผลการดําเนินงานของรัฐบาล 

 จากการสํารวจ  พบวา  ประชาชนโดยรวมทั่วประเทศ  เคย
รับรูขาวสารเกี่ยวกับนโยบาย  โครงการ  หรือผลการดําเนินงาน
ของรัฐบาล  อันดับสูงสุด 5 อันดับแรก  ไดแก 
 
 1) โครงการจายเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ 500 บาท/เดือน 97.8 
 2) โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 94.3 
 3) โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา 93.4 
 4) โครงการเรียนฟรี 15 ป 92.3 
 5) โครงการเช็คชวยชาติ 2,000 บาท 91.9 

รอยละของผูตอบสัมภาษณจําแนกตามกลุมอายุ
 ป 2552

 50 -  59 ป
19.6%

30-39 ป
 23.2%

40-49 ป
25.1%

18-29 ป
17.4%

15-17 ป
 3.3%

60 ปขึ้นไป 
11.4%

แผนภูมิ  1  ลักษณะทางประชากรและสังคมของผูตอบสัมภาษณ 

รอยละ 

รอยละของผูตอบสัมภาษณ จําแนกตามระดับการศึกษา
 ป 2552

ไมไดรับ
การศึกษา
 และอื่นๆ

2.4%

ปวส.ปวท.
อนุฯ
7.2%

ป.ตรีหรือ
สูงกวาป.ตรี

13.8%

มัธยมฯปลาย/
ปวช

15.8%

 มัธยมฯตน
16.6%

ประถมฯ
44.2%

รอยละของผูตอบสัมภาษณ จําแนกตามสถานภาพทํางาน
ป 2552

รับจางทั่วไป
11.4%พนักงาน

บริษัทเอกชน
11.9%

คาขาย/
ประกอบธุรกิจ

23.2%

เกษตรกร
23.7%

ขาราชการ
บํานาญ

แมบานฯลฯ
14.0%

 พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ

1.5%

นักเรียน/
นักศึกษา

6.4%

 ขาราชการ
7.9%

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
สํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการประชาสัมพันธของรัฐบาล 

พ.ศ. 2552 



 ฉ
 สําหรับนโยบายฯ ของรัฐบาลที่ประชาชนเคยรับรูขาวสาร
ต่ําสุด 5 อันดับแรก  ไดแก 
 
 1) ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ทุกวันอังคาร) 42.3 
 2) มาตรการภาษีของรัฐบาล 59.2 
 3) โครงการเพิ่มศักยภาพผูวางงานเพื่อสรางมูลคา 
   ทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 
   (โครงการตนกลาอาชีพ) 66.8 
 4) การสนับสนุนสงเสริมการใชพลังงานทดแทน 70.0 
 5) โครงการจําหนายสินคาราคาถูกใหประชาชน 72.8 
  (แผนภูมิ 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ความคิดเห็นตอนโยบาย   โครงการ   หรือ
ผลการดําเนินงานของรัฐบาล 

 จากการสอบถามความคิดเห็นตอนโยบาย  โครงการ  หรือ
ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ๆ  ของรัฐบาล  ป 2552  จํานวน 
19 โครงการ   พบวา  โครงการจายเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ  
500 บาท/เดือน   มีประชาชนเห็นดวยมากที่สุด   โดยเห็นดวย
ในระดับมาก รอยละ 77.5       เห็นดวยในระดับปานกลาง  
รอยละ 18.8       สวนผูที่เห็นดวยในระดับนอยและไมเห็นดวย
มีเพียงรอยละ 2.9  และรอยละ 0.7  ตามลําดับ    โครงการที่
ประชาชนเห็นดวยในระดับมาก รองลงมา  ไดแก  โครงการ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา  รอยละ 73.7     โครงการเรียนฟรี 
15 ป  รอยละ 69.9     และโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  
รอยละ 68.5      สําหรับการแกไขรัฐธรรมนูญ  มีผูไมเห็นดวย
มากที่สุดคือ  รอยละ 15.3  (ตาราง) 

ตาราง รอยละของประชาชน   จําแนกตามความคดิเห็นตอนโยบาย  โครงการ 

 หรือผลการดําเนินงานของรัฐบาล   
                

เห็นดวย นโยบาย/โครงการ/ 
ผลการดําเนินงาน 

รวม 
มาก ปาน 

กลาง นอย 

ไม
เห็น
ดวย 

ไม
ระบุ 

1.  โครงการเพิ่มศักยภาพผูวางงาน 
   เพือ่สรางมูลคาทางเศรษฐกิจ 
   และสังคมในชุมน   (โครงการ 
   ตนกลาอาชีพ) 

100.0 38.6 45.6 9.6 3.6 2.6 

2. โครงการเรียนฟรี 15 ป 100.0 69.9 24.8 3.8 1.2 0.3 
3. โครงการเศรษฐกิจพอเพยีง 
    เพื่อยกระดับชุมชน 
    (โครงการชุมชนพอเพียง) 

100.0 47.8 42.3 6.7 1.8 1.4 

4. โครงการจายเบ้ียยังชีพใหแก 
    ผูสูงอายุ 500 บาท/เดือน  100.0 77.5 18.8 2.9 0.7 0.1 

5. โครงการเช็คชวยชาต ิ2,000 บาท 100.0 44.5 31.5 11.5 10.8 1.7 

6. 5 มาตรการ 6 เดือนลดคาครองชพี 100.0 62.0 27.8 7.0 2.4 0.8 

7. โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา 100.0 73.7 22.7 2.8 0.6 0.2 
8. กองทุนเงินใหกูยมืเพื่อการศึกษา
    (กยศ.)   

100.0 62.5 31.0 4.3 1.4 0.8 
 
9. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 100.0 68.5 24.3 5.9 1.1 0.2 

10. โครงการ 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ 100.0 45.4 42.1 9.8 1.7 1.0 
11. โครงการจําหนายสนิคาราคาถูก 
      ใหประชาชน 

100.0 53.7 33.7 9.2 2.2 1.1 
       12. การแกไขปญหาหนีส้ินของ 
      เกษตรกร 100.0 53.0 34.4 9.2 2.0 1.3 

13. โครงการประกันราคาพชืผล 
      การเกษตร 100.0 52.5 34.7 9.2 2.2 1.3 

14. มาตรการภาษีของรัฐบาล 100.0 22.6 40.4 18.7 12.7 5.5 

15. การสนับสนุนสงเสรมิการใช 
      พลังงานทดแทน 100.0 42.5 42.9 9.5 2.5 2.5 

 
16. การควบคุมราคาสนิคา 100.0 54.9 32.9 8.9 2.5 0.8 

17. การแกไขรัฐธรรมนูญ 100.0 19.0 38.7 18.2 15.3 8.8 
 
18. นายกรัฐมนตรีพูดคุยกับประชาชน
     ผานทางรายการ “เช่ือมั่น 
     ประเทศไทยกับนายกฯ” 

100.0 25.9 47.1 15.7 6.1 5.3 

19. ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
      (ทุกวันอังคาร) 100.0 17.0 43.0 21.4 7.8 10.7 

4. ชองทางการรับทราบขาวสารการประชาสัมพันธ
นโยบาย   โครงการ  หรือผลการดําเนินงานของรัฐบาล  

 ประชาชนรับทราบขาวสารการประชาสัมพันธเกี่ยวกับ
นโยบาย  โครงการ  หรือผลการดําเนินงานของรัฐบาล จากส่ือ  
โทรทัศนมากที่สุดคือ  รอยละ 99.1       รองลงมาคือ  จาก
บุคคลรอบขาง (ครอบครัว  ญาติ  เพื่อน ฯลฯ)  รอยละ 86.9     

รอยละ 

แผนภูมิ  2  รอยละของประชาชนที่เคยรับรูขาวสารการประชาสัมพันธ 
  เกี่ยวกับนโยบาย โครงการ หรือผลการดําเนินงานของรัฐบาล 
  อันดับสูงสุดและต่ําสุด 5 อันดับแรก  

5 อันดับต่ําสุด

อันดับ

1

2

3

4

5จําหนายสินคาราคาถูก
 72.8 %

ใชพลังงานทดแทน
 70.0 %

มาตรการภาษี
 59.2 %

ประชุมครม.
42.3 %

ตนกลาอาชีพ 
66.8 %

หลักประกันสุขภาพ
93.4 %

เรียนฟรี  15  ป 
92.3 %

เบ้ียยังชีพใหผูสูงอายุ
97.8 %

อาหารเสริม (นม) โรงเรียน
94.3 %

5 อันดับสูงสุด

เช็คชวยชาติ
91.9 %
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วิทยุ  รอยละ 73.6     หนังสือพิมพ  รอยละ  70.0    และจาก
ทางอินเตอรเน็ต  รอยละ 20.7 
 หากพิจารณาเปนรายภาค   จะเห็นวา   ประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร  รับทราบขาวสารทางโทรทัศน   หนังสือพิมพ  
วิทยุ  และอินเตอรเน็ต  มีสัดสวนสูงกวาภาคอื่น ๆ   ขณะที่ใน
ภาคใต รับทราบขาวสารจากบุคคลรอบขางสูงสุด  รอยละ 91.2     
สําหรับการรับทราบขาวสารจากทางอินเตอรเน็ต  ในทุกภาค   
มีสัดสวนต่ําที่สุดเมื่อเทียบกับส่ือประเภทอื่น  (แผนภูมิ 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ความคิดเห็นตอการนําขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
นโยบาย  โครงการ  หรือผลการดําเนินงานของรัฐบาล  
ที่ไดรับทราบไปใชประโยชน    

 ประชาชนโดยรวมทั่วประเทศ  รอยละ  56.0  เห็นวา
สามารถนําขอมูลขาวสารที่ไดรับทราบไปใชประโยชนไดใน
ระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายภาค พบวา ประชาชนใน
ทุกภาคเห็นวา  สามารถนําขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนโยบายไปใช
ประโยชนไดในระดับปานกลาง มากที่สุด  โดยภาคกลางนําไปใช  

 

 

 

 

 

ประโยชนไดรอยละ  60.0      ภาคเหนือ   รอยละ  57.8  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  รอยละ 54.9   ภาคใต  รอยละ 53.7   
และกรุงเทพมหานคร  รอยละ 50.8     สําหรับภาคที่สามารถ
นําขอมูลขาวสารไปใชประโยชนไดในระดับมาก มากที่สุดคือ  
ภาคใต  รอยละ 30.3  (แผนภูมิ 4) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ  
 สําหรับความคิดเห็นของประชาชนตอการประชาสัมพันธขาวสาร
ของรัฐบาล  พบวา  ประชาชนรอยละ 28.2  แสดงความคิดเห็น
หรือขอเสนอแนะตอการประชาสัมพันธ ฯ ซึ่งไดแก  การประชาสัมพันธ
ควรผานสื่อประเภทอื่น ๆ ที่สามารถทําใหชุมชนไดรับรูและเขาใจ
อยางทั่วถึง  เชน  ติดปาย/โปสเตอรเปนภาษาทองถิ่น     ใหเจาหนาที่ 
อสม. เปนผูประชาสัมพันธรายละเอียดของขาวสาร/โครงการและ
ประโยชนที่จะไดรับใหชุมชนทราบ (รอยละ 50.4)     นโยบายตาง ๆ 
ที่ดําเนินการอยูในขณะนี้ดีอยูแลวและตองการใหดําเนินการตอไปอีก 
(รอยละ 34.5)     ควรนําเสนอเนื้อหา  สาระสําคัญของขาวสารตาม
ความเปนจรงิ (รอยละ 19.1)  และตองการใหเพิ่มโครงการที่ชวย
แกปญหาความเดือดรอนของประชาชน (รอยละ13.6)   เปนตน 

  แผนภูมิ  3  รอยละของประชาชนที่รับทราบขาวสารการประชาสัมพันธ     
                  เกี่ยวกับนโยบายโครงการฯ  หรือผลการดําเนินงานของรัฐบาล              
                  จําแนกตามชองทางการรับทราบขาวสาร  รายภาค   

รอยละ 

ท่ัว 
ประเทศ 

เหนือ ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ใต 
ภาค 
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กลาง 
(ยกเวน  
 กทม.) 
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 มาก  ปานกลาง นอย ไมมีความเห็น

แผนภูมิ  4  รอยละของประชาชน จําแนกตามระดับความคิดเห็นตอ               
                 การนําขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนโยบาย   โครงการ  หรือ  
                 ผลการดําเนินงาน ของรัฐบาลไปใชประโยชน   รายภาค 

ภาค 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมา 

 ตามที่รัฐบาลไดมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร   เพื่อใหประชาชนไดรับรู  เขาใจในเนื้อหาสาระของ
นโยบาย   และการบริหารงานของรัฐบาลเพิ่มมากขึ้น   ในการนี้สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี   ไดขอความรวมมอื
สํานักงานสถิติแหงชาติ   ใหดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการประชาสัมพันธเกี่ยวกับ
นโยบาย   โครงการ  หรือผลการดําเนินงานของรัฐบาล  โดยรวบรวมขอมูลในเรื่องของการรับรูขาวสารและความ
คิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายโครงการ หรือผลการดําเนินงานของรัฐบาล ชองทางการรับรูขาวสาร  และการนําขอมูล
ขาวสารดังกลาวไปใชประโยชน   ตลอดจนขอเสนอแนะที่มีตอการประชาสัมพันธ   เพื่อประเมินผลการ
ดําเนินงานดานการประชาสัมพันธของรัฐบาลในรอบปงบประมาณ 2552 (1ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552) 

1.2 วัตถุประสงค 

 เพื่อนําขอมูลไปใชประโยชนในการทบทวนยุทธศาสตรนโยบายและการบริหารงานของรัฐบาล 
รวมถึงการวางแผนการประชาสัมพันธของรัฐบาลใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   เนื่องจากการประชาสัมพันธ
เปนปจจัยสําคัญสวนหนึ่งที่จะทําใหการบริหารประเทศของรัฐบาลเปนไปดวยความราบรื่นและบรรลุ
เปาหมายที่วางไว 

1.3 คุมรวม 

 สํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีอายุต้ังแต 15 ปข้ึนไป   ทั่วประเทศ 

1.4 คาบเวลาการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูล 

 ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูล  ระหวาง  8 – 16 มิถุนายน   2552 

1.5  ขอมลูเกี่ยวกับโครงการตางๆ ทีส่ําคัญของรฐับาล 

   1 โครงการเพิม่ศักยภาพผูวางงานเพื่อสรางมลูคาทางเศรษฐกิจและสงัคมในชมุชน(โครงการ
ตนกลาอาชพี) 

 เปนโครงการตามมาตรการเรงดวนของรฐับาล  ที่จะเพิ่มศักยภาพผูวางงาน  ผูที่กําลังอยูในขายจะถูก
เลิกจางงาน  ผูถูกเลิกจางงาน  และผูสําเรจ็การศกึษาใหมที่ยงัไมมีงานทํา  ใหมีความรูและทกัษะเพื่อพฒันา
ความชาํนาญเฉพาะทางในวิชาชพีตาง ๆ ใหสามารถกลับไปสรางงาน สรางรายได สรางประโยชนใหแก
หมูบานชมุชนถิ่นกําเนิดได โดยจัดหลกัสูตรฝกอบรม 14,000 หลกัสูตร  ที่ไดมาตรฐานสอดคลองกบัศักยภาพ  
และความตองการของกลุมเปาหมายแตละประเภท  เร่ิมฝกอบรมตั้งแตเดือนเมษายนเปนตนไป  และไดรับ



 2
คาเบีย้เลีย้งระหวางการอบรม 4,800 บาท/คน/เดือน  โดยเฉลี่ยจายตามวนัที่เขาอบรมจรงิ จํานวน 160 บาท/
คน/วนั  ทัง้นี้เปาหมายในการดําเนนิโครงการ 6 เดือนแรก (เม.ย. - ก.ย. 2552)  กาํหนดฝกอบรมผูวางงาน
จํานวนประมาณ  240,000  คน 

 2 โครงการเรียนฟรี 15 ป 

 เปนนโยบายเรงดวนของรัฐบาล  ที่ตองการใหทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาฟรี 15 ป  ต้ังแตอนุบาล-
มัธยมศกึษาปที ่6 โดยเริ่มในปการศึกษา 2552  เปนการสนับสนนุฟรีใน 5 รายการ  ประกอบดวย  คาเลาเรียน 
คาตาํราเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรู  อุปกรณการเรียน  ชุดนักเรียน 2 ชุดตอคนตอป  และกิจกรรมพิเศษ 
เพื่อเพิม่โอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียมและทั่วถึงและเปนการเพิม่กําลงัซื้อภายในประเทศ  โดยการลด
ภาระคาใชจายใหแกผูปกครอง 

 3 โครงการเศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อยกระดับชุมชน (โครงการชมุชนพอเพียง) 

 เปนมาตรการในการกระตุนเศรษฐกิจระดับชุมชนภายใตกรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง  เพื่อสราง
ความแข็งแกรงใหกับชุมชนกวา 82,000 ชุมชน โดยจะมีนายอําเภอ นายกเทศมนตรี ผูอํานวยการเขตใน
กรุงเทพมหานคร  พฒันาชมุชน  ทาํหนาทีเ่ปนพี่เลีย้งใหกบัชุมชนในการดําเนนิการไดอยางถูกตองเพื่อพฒันา
ไปสูชมุชนพอเพียง  รวมกันสรางความสุขที่ยัง่ยนืแทจริง  ทัง้นี ้  การจดัสรรเงินใหแกชุมชนตาง ๆ นั้น ชุมชน
จะตองรวมกันคิด  และนาํเสนอโครงการในการพฒันาชมุชนของตวัเองภายใตแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง
แกสํานกังานชมุชนพอเพยีง  โดยโครงการที่นาํเสนอจะตองยั่งยืนมีผลตอเนื่อง  และตองเขาหลกัเกณฑที่ได
กําหนดไว 

ขนาดประชากร  ต้ังแต     1 - 50          คน 

ต้ังแต     51 - 150      คน 

ต้ังแต   151 - 250      คน 

ต้ังแต   251 - 500      คน 

ต้ังแต   501 - 1,000   คน 

ต้ังแต   1,001 - 1,500 คน 

ต้ังแต   1,501 คนขึ้นไป 

ไดรับไมเกิน     100,000   บาท 

ไดรับไมเกิน     200,000   บาท 

ไดรับไมเกิน     300,000   บาท 

ไดรับไมเกิน     400,000   บาท 

ไดรับไมเกิน     500,000   บาท 

ไดรับไมเกิน     600,000   บาท 

ไดรับไมเกิน     700,000   บาท 
 
 ชุมชนที่ไมไดรับเงินโครงการ SML ป 2551 ไดรับตามหลกัเกณฑ 

 ชุมชนที่ไดรับเงินโครงการ SML ป 2551 แลวไดรับคร่ึงหนึ่งของหลักเกณฑ 
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 4 โครงการจายเบี้ยยังชพีใหแกผูสูงอาย ุ500 บาท/เดือน 

 เปนนโยบายที่รัฐบาลตองการสรางหลักประกันดานรายไดใหแกผูสูงอายุที่มีรายไดไมเพียงพอ
แกการยังชีพ หรือไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได  โดยจัดสรรเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปข้ึนไป
ที่แสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียน  เพื่อขอรับการสงเคราะห เดือนละ 500 บาท  รวมทั้งขยาย
เพดานใหกูยืมจากกองทุนผูสูงอายุเปน 30,000 บาทตอราย 

 5  โครงการเช็คชวยชาติ 2,000 บาท 

 เปนโครงการกระตุนการใชจายภายในประเทศ  โดยนําเงนิใสมอืประชาชนที่มรีายไดตํ่ากวา 15,000 บาท
ตอเดือน  รายละ 2,000 บาทโดยตรง  ซึง่จะทาํใหประชาชนออกมาจบัจายใชสอยและมเีงนิหมนุเวียนในระบบ
เศรษฐกจิเพิ่มข้ึน 

 6 5 มาตรการ 6 เดือนลดคาครองชีพ 

 รัฐบาลชวยลดภาระคาครองชีพของประชาชนในเรื่องคาน้ํา  คาไฟ  คากาซหงุตม  คารถเมล  
และคารถไฟชัน้ 3 โดยรัฐบาลจะรับภาระคาน้าํ  สําหรับผูใชน้ําไมเกิน 30 ลบ.ม.ตอเดือน  คาไฟไมเกิน 90 
หนวยตอเดือน  จัดบริการรถเมลและรถไฟชั้น 3 ฟรี  และชะลอการปรับราคากาซหุงตม  สําหรับภาค
ครัวเรือนและขนสง  เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ  โดยลดภาระคาใชจายของประชาชน  โดยเฉพาะผู
มีรายไดนอย และสรางแรงจูงใจใหใชบริการสาธารณูปโภคอยางประหยัดและคุมคา อีกทั้งเปนการเพิ่มเงิน
ในกระเปาของประชาชนใหไปใชจายเพือ่กระตุนเศรษฐกจิ 

 7 โครงการหลกัประกันสขุภาพถวนหนา  

 เปนโครงการที่รัฐบาลตองการใหประชาชนมีหลักประกันสุขภาพ   เพื่อใหผูมีสิทธิไดรับการบริการ
ดูแลสุขภาพ   และการรักษาพยาบาลโดยจายคาบริการเปนเงิน 30 บาท/คร้ัง   ขณะเดียวกันจะพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพของภาครัฐในทุกระดับใหไดมาตรฐาน  ยกระดับสถานีอนามัยเปนโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพประจําตําบล และพัฒนาระบบเครือขายการสงตอในทุกระดับใหมีประสิทธิภาพ  เชื่อมโยงกันทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชน  เพื่อใหระบบหลักประกันสุขภาพมีคุณภาพอยางเพียงพอทั่วถึง 

 8 กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

 ใหกูยืมแกนักเรียน  นักศึกษาที่มาจากครอบครัวที่มีรายไดนอย  สําหรับศึกษาตอต้ังแตชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  จนถึงปริญญาตรีในประเทศ (ทั้งสายสามัญและสายอาชีวะ) รวมทั้งการศึกษานอกระบบตอเนื่อง    
จากระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตามหลักเกณฑและประเภทที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด  โดยนกัเรยีน  นกัศกึษา 
จะตองชําระหนี้คืนพรอมดอกเบี้ยต่ําเมื่อจบการศึกษาแลว 
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  9 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 

 รัฐบาลมีนโยบายขยายการดื่มนมโรงเรียน จากเดิมที่ใหเฉพาะเด็กเล็กจนถึงระดับชั้นประถมศึกษา    
ปที่ 4 เพิ่มเปนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 และ 6 ซึ่งจะใหด่ืมถึงปละ 260 วัน รวมทั้งมีการปรับปรุง
คุณภาพนมโรงเรียน  และดูแลคุณภาพใหสามารถเก็บไวไดนานขึ้น  โดยปรับสัดสวนของนมกลองให
เพิ่มข้ึนและลดปริมาณนมถุงลง 

10 โครงการ 1 ตําบล 1 ผลติภัณฑ  (OTOP) 
 รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหแตละหมูบาน/ชุมชน ไดนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชใน
การพัฒนาสินคาอยางตอเนื่อง  เพื่อสรางงาน  สรางรายไดใหแกชุมชน  โดยภาครัฐจะเขาไปชวยเหลือใน 
การพัฒนากระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพ เปนที่ยอมรับของผูบริโภค ขยายชองทางการจําหนายสินคา
ต้ังแตระดับทองถิ่น  ระดับภูมิภาค  ไปจนถึงระดับชาติ  และระดับการสงออก เพื่อเผยแพรตราสินคาที่ผลิต
ในประเทศไทยหรือที่เรียกวา  Made in Thailand   ใหเปนที่รูจักของชาวตางประเทศ 

 11 โครงการจําหนายสินคาราคาถูกใหประชาชน 
 เปนโครงการที่รัฐบาลตองการชวยลดคาครองชีพของประชาชน  ที่ไดรับความเดือดรอนจากการ
ปรับราคาสินคาอุปโภคบริโภคและอาหารสําเร็จรูปที่สูงขึ้น  โดยกระทรวงพาณิชยไดจัดโครงการธงฟาในรูปแบบ
ตางๆ  ภายใตชื่อโครงการ  “ฟาสดใส คนไทยยิ้มได”   เปดรานสีฟากระจายหมุนเวียนไปยังจังหวัดตางๆ       
ทั่วประเทศ   จําหนายสินคาในราคาถูกกวาทองตลาด 

  12 การแกไขปญหาหนีส้ินของเกษตรกร 
 รัฐบาลเรงดําเนินการจัดการหนี้สินของเกษตรกรทั้งในและนอกระบบ  เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอน และรักษาที่ดินทํากินใหแกเกษตรกร 

 13 โครงการประกันราคาพืชผลทางการเกษตร 
 โครงการประกนัราคาพืชผลการเกษตร 5 สินคาหลัก (ขาวเปลือกนาป, มนัสาํปะหลงั, ขาวโพด
เลี้ยงสัตว, น้ํามนัปาลมดิบ และยางพารา) เพื่อเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกร เพิ่มกําลงัซื้อในเขตชนบท โดย
ภาครัฐใชวิธีการรับจํานาํสินคาเกษตรและรับซื้อผลผลิต 

 14 มาตรการภาษีของรัฐบาล 

 เปนมาตรการปรับลดอัตราภาษีตางๆ เพื่อชวยเหลือผูประกอบการและกระตุนเศรษฐกิจ  
เชน อสังหาริมทรัพย  ผูประกอบการขนาดกลางและยอม  วิสาหกิจชุมชน   การทองเที่ยวและการปรับ
โครงสรางหนี้  เพื่อชวยกระตุนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศผานการชวยเหลือผูประกอบการและภาคเอกชน   
โดยใชมาตรการภาษีเพื่อลดรายจาย   ชวยเหลือการสงออก การทองเที่ยว  ภาคอุตสาหกรรม  วิสาหกิจขนาด
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กลางและขนาดยอม และภาคอสังหาริมทรัพย  มาตรการยกเวนภาษีใชสําหรับรอบปภาษี 2552  ต้ังแต       
1 มกราคม 2552 จนถึง 31 ธันวาคม 2552 

 15 การสนับสนนุสงเสริมการใชพลังงานทดแทน 

 รัฐบาลดําเนินการใหนโยบายดานพลังงานทดแทนเปนวาระแหงชาติ  โดยสนับสนุนการผลิต
และการใชพลังงานทดแทน  ทั้งแกสโซฮอล   ไบโอดีเซล  ขยะ  และมูลสัตว  เปนตน  เพื่อเสริมสรางความ
มั่นคงดานพลังงาน  โดยสนับสนุนใหมีการผลิตและใชพลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน  หมูบาน  รวมทั้ง
สงเสริมและวิจัยพัฒนาพลังงานทดแทนทุกรูปแบบอยางจริงจังและตอเนื่อง 

 16 การควบคุมราคาสินคา 

 จากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปจจุบันสงผลใหราคาสินคาปรับตัวสูงขึ้น  รัฐบาลไดมีนโยบายกํากับ
ดูแลราคาสินคาอุปโภคบริโภคและบริการที่มีความจําเปนตอการครองชีพ   เพื่อชวยลดภาระคาครองชีพของ
ประชาชน   โดยกระทรวงพาณิชยไดมีมาตรการกํากับดูแลราคาสินคาสําคัญ 200 รายการ  และบริการ 
20 รายการ อยางตอเนื่องเปนประจําทุกเดือน   เพื่อใหราคาเปนธรรมและไมเอารัดเอาเปรียบผูบริโภค  อาทิ    
อาหารปรุงสําเร็จ  ปุยเคมี  น้ํามันพืช  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันดีเซล  นมผง  นมขนหวาน  สายไฟฟา 

 17 การแกไขรฐัธรรมนูญ 

 ขณะนี้สภาฯ ไดต้ังคณะกรรมการสมานฉันทเพื่อการปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแกไขรัฐธรรมนูญขึ้น  
เพื่อเปดกวางใหทุกฝายเสนอความคิดเห็นในการเสนอแกไขรัฐธรรมนูญฉบับป 2550 โดยรัฐบาลสนับสนุน
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นผานกระบวนการของสภาฯ อยางเต็มที่   เพื่อชวยกัน
ทําใหสังคมสามารถหาขอยุติความขัดแยงทางความคิดดวยวิธีการและระบบที่มีความเปนธรรม รวมทั้ง       
ไมสงผลกระทบในแงของความรุนแรงดวย 

 18 นายกรัฐมนตรีพูดคุยกับประชาชนผานทางรายการ “เชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯ อภิสิทธิ์” 

 รายการ “เชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯอภิสิทธิ์” ออกอากาศสดทุกวันอาทิตย เวลา 09.00 -10.00 น. 
ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11   และสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย FM 92.5 
เปนรายการที่นายกรัฐมนตรีรายงานความกาวหนาการทํางานของรัฐบาลในแตละสัปดาห   แนวทางการแกไข
ปญหาทั้งเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  รวมทั้งชี้แจงขอเท็จจริงในเรื่องตางๆ  ใหประชาชนทราบ 

 19 ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ทุกวันอังคาร) 

 โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและคณะแถลงขาวผลการประชุมคณะรัฐมนตรีออกอากาศสด
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  FM 92.5  ทุกวันอังคาร  เวลาประมาณ 14.00 น 



 

บทที่ 2 
ระเบียบวิธีสถิติ 

 
 
2.1 แผนการสุมตัวอยาง (ระดับภาค) 
 
 แผนการสุมตัวอยางที่ใชเปนแบบ  Stratified Three - Stage Sampling  โดยมีภาคเปนสตราตัม   ซึ่งมี
ทั้งสิ้น 5 สตราตัม   คือ  กรุงเทพมหานคร  ภาคกลาง (ยกเวนกทม.)  ภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ภาคใต  โดยมีชุมรุมอาคาร (ในเขตเทศบาล) และหมูบาน (นอกเขตเทศบาล)  เปนหนวยตัวอยางขั้นที่หนึ่ง     
ครัวเรือนสวนบุคคลเปนหนวยตัวอยางขั้นที่สอง   และสมาชิกที่มีอายุ 15 ปข้ึนไป   เปนหนวยตัวอยางขั้นที่
สาม 

  การเลือกหนวยตัวอยางขั้นที่หนึ่ง 
 
 ในแตละภาค   ทําการเลือกชุมรุมอาคาร / หมูบานตัวอยาง   อยางอิสระตอกัน   โดยใชความนาจะเปนใน
การเลือกเปนปฏิภาคกับจํานวนครัวเรือนของชุมรุมอาคาร/ หมูบานนั้น  ๆไดจํานวนตัวอยางทั้งสิ้น 390 ชุมรุมอาคาร / 
หมูบาน   จากทั้งสิ้น 109,966 ชุมรุมอาคาร / หมูบาน   กระจายไปตามภาค   และเขตการปกครอง เปนดังนี้ 
 

ภาค รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 

 1. กรุงเทพมหานคร 78 78 - 

 2. กลาง ( ยกเวน กทม. ) 78 33 45 

 3. เหนือ 78 19 59 

 4. ตะวันออกเฉียงเหนือ 78 20 58 

 5. ใต 78 22 56 

รวมทั่วราชอาณาจักร 390 172 218 

 
  การเลือกหนวยตัวอยางขั้นที่สอง 
 
 ในขั้นนี้เปนการเลือกครัวเรือนตัวอยางที่มีสมาชิกอายุ 15 ปข้ึนไป  ดวยวิธีการสุมแบบมีระบบ โดย
กําหนดใหเลือก  10  ครัวเรือนตัวอยางตอชุมรุมอาคาร / หมูบาน  ไดจํานวนครัวเรือนตัวอยางทั้งสิ้น 3,900 
ครัวเรือน   กระจายไปในแตละภาค และเขตการปกครอง   เปนดังนี้ 
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ภาค รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 

 1. กรุงเทพมหานคร 780 780 - 

 2. กลาง ( ยกเวน กทม. ) 780 330 450 

 3. เหนือ 780 190 590 

 4. ตะวันออกเฉียงเหนือ 780 200 580 

 5. ใต 780 220 560 

รวมทั่วราชอาณาจักร 3,900 1,720 2,180 

 

  การเลือกหนวยตัวอยางขั้นที่สาม 
 ในแตละครัวเรือนตัวอยาง ไดทําการเลือกสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุ 15 ปข้ึนไป   ครัวเรือนละ 1 
คน   เพื่อทําการสัมภาษณ   ไดจํานวนหนวยตัวอยางทั้งสิ้น   3,900 คน 

2.2 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 โดยวิธีสงเจาหนาที่ของสํานักงานสถิติแหงชาติ  ไปทําการสัมภาษณสมาชิกในครัวเรือนตัวอยางที่มี
อายุ 15 ปข้ึนไป  ครัวเรือนละ 1 ราย  ใหกระจายตามเพศ  อายุ  และสถานภาพการทํางาน 

2.3 การนําเสนอผลการสํารวจ 
 เสนอผลการสํารวจในระดับกรุงเทพมหานคร  ภาค  และทั่วประเทศ  ในรูปของรอยละ 

2.4 การปดเศษตัวเลข 
 คารอยละที่แสดงไวในตารางสถิติบางตาราง ผลรวมอาจจะไมเทากับ 100.0  เนื่องจากเปนการ
คํานวณและปดเศษโดยใชเครื่องคอมพิวเตอร   

 

 



บทที่ 3 
ผลการสํารวจ 

3.1 ขอมูลทัว่ไปของผูตอบสัมภาษณ 

 จากผูตอบสัมภาษณทั้งหมด เปนชายรอยละ 47.6   หญิงรอยละ 52.4  ผูตอบสัมภาษณสวนใหญ  
รอยละ  25.1 มีอายุระหวาง  40-49 ป    รองลงมาอายุ  30-39 ป  มีรอยละ  23.2    อายุ  50-59 ป  
รอยละ 19.6   อายุ 18-29 ป รอยละ17.4   อายุ 60 ปข้ึนไป รอยละ11.4   และอายุ 15-17 ป มีเพยีงรอยละ 3.3 

 ผูตอบสัมภาษณ   รอยละ 44.2  จบการศึกษาระดับประถมศึกษา    รองลงมาจบมัธยมศึกษาตอนตน   
และมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.   ซึ่งมีสัดสวนใกลเคียงกัน คือ รอยละ 16.6  และรอยละ 15.8 ตามลําดับ   
มีผูจบปริญญาตรีและสูงกวา  รอยละ 13.8     จบปวส. ปวท. อนุปริญญา  รอยละ 7.2    สําหรบัผูจบการศกึษาอืน่
และไมไดรับการศึกษามีสัดสวนต่ําสุด  รอยละ 2.4 

 รอยละ  23.7  ของผูตอบสัมภาษณ   ประกอบอาชีพเกษตรกร    รองลงมาเปนผูคาขายหรือประกอบธุรกิจ
สวนตัว  รอยละ 23.2    พนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 11.9    รับจางทั่วไป  รอยละ 11.4   ขาราชการ  รอยละ 7.9    
นักเรียนนักศึกษา  รอยละ 6.4     พนักงานรัฐวิสาหกิจ  รอยละ 1.5     สําหรับขาราชการบํานาญ  แมบาน ผูวางงาน ฯลฯ  
มีรอยละ 14.0  (แผนภูมิ ก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รอยละของผูตอบสัมภาษณ จําแนกตามกลุมอายุ
 ป 2552

 50 -  59 ป
19.6%

30-39 ป
 23.2%

40-49 ป
25.1%

18-29 ป
17.4%

15-17 ป
 3.3%

60 ปข้ึนไป 
11.4%

รอยละของผูตอบสัมภาษณ จําแนกตามระดับการศึกษา
 ป 2552

ไมได รับ
การศึกษา
 และอ่ืนๆ
2.4%

ปวส.ปวท.
อนุฯ

7.2%

ป.ตรีหรือ
สูงกวาป.ตรี

13.8%

มัธยมฯปลาย/
ปวช

15.8%

 มัธยมฯตน
16.6%

ประถมฯ
44.2%

แผนภูมิ ก ลักษณะทางประชากรและสังคมของผูตอบสัมภาษณ 

รอยละของผูตอบสัมภาษณ จําแนกตามสถานภาพทํางาน
ป 2552

รับจางท่ัวไป
11.4%พนักงาน

บริษัทเอกชน
11.9%

คาขาย/
ประกอบธุรกิจ

23.2%

เกษตรกร
23.7%

ขาราชการ
บํานาญ

แมบานฯลฯ
14.0%

 พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ

1.5%

นักเรียน/
นักศึกษา
6.4%

 ขาราชการ
7.9%
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3.2 ความคิดเห็นที่มีตอการประชาสมัพันธของรฐับาล  

 3.2.1 การรับรูขาวสารการประชาสัมพันธเกีย่วกับนโยบาย  โครงการ  หรอืผลการดําเนินงานของ 

รัฐบาล  

 จากการสํารวจการรับรูของประชาชนตอการประชาสัมพันธขาวสารเกี่ยวกับนโยบาย  โครงการ  
หรือการดําเนินงานของรัฐบาลที่สําคัญ ป 2552  จํานวน 19 โครงการ  พบวา  ประชาชนโดยรวมทั่วประเทศ
เคยรับรูขาวสารเกี่ยวกับโครงการจายเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ 500 บาท/เดือน รอยละ 97.8  รองลงมาไดแก  
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  รอยละ 94.3   และโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา รอยละ 93.4  
สวนผลการดําเนินงานของรัฐบาลที่ประชาชนเคยรับรูขาวสารการประชาสัมพันธของรัฐบาลนอยที่สุด คือ     
ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ทุกวันอังคาร)  รอยละ 42.3 (ตาราง ก) 
 

ตาราง  ก  รอยละของประชาชน  จาํแนกตามการรับรูขาวสารการประชาสัมพันธเกี่ยวกับนโยบาย โครงการ หรือ 
 ผลการดําเนินงานของรัฐบาล   
 

การรับรูขาวสาร นโยบาย/โครงการ/ผลการดําเนินงานของรัฐบาล 
รวม เคย ไมเคย 

 1) โครงการเพิ่มศักยภาพผูวางงานเพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ และ     
      สังคมในชุมชน (โครงการตนกลาอาชีพ) 

100.0 66.8 33.2 

 2) โครงการเรียนฟรี 15 ป 100.0 92.3 7.7 
 3) โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน (โครงการชุมชนพอเพียง) 100.0 80.3 19.7 
 4) โครงการจายเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ 500 บาท/เดือน 100.0 97.8 2.2 
 5) โครงการเช็คชวยชาติ 2,000 บาท 100.0 91.9 8.1 
 6) 5 มาตรการ 6 เดือนลดคาครองชีพ 100.0 87.5 12.5 
 7) โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา 100.0 93.4 6.6 
 8) กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 100.0 88.0 12.0 
 9) โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 100.0 94.3 5.7 
10) โครงการ 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ 100.0 90.0 10.0 
11) โครงการจําหนายสินคาราคาถูกใหประชาชน 100.0 72.8 27.2 
12) การแกไขปญหาหนี้สินของเกษตรกร 100.0 75.3 24.7 
13) โครงการประกันราคาพืชผลการเกษตร 100.0 80.2 19.8 
14) มาตรการภาษีของรัฐบาล 100.0 59.2 40.8 
15) การสนับสนุนสงเสริมการใชพลังงานทดแทน 100.0 70.0 30.0 
16) การควบคุมราคาสินคา 100.0 73.3 26.7 
17) การแกไขรัฐธรรมนูญ 100.0 75.0 25.0 
18) นายกรัฐมนตรีพูดคุยกับประชาชนผานทางรายการ 
       “เชื่อม่ันประเทศไทยกับนายกฯ อภิสิทธิ์" 

100.0 75.0 25.0 

19) ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ทุกวันอังคาร) 100.0 42.3 57.7 
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 3.2.2 การรับรูขาวสารการประชาสัมพันธเกีย่วกับนโยบาย  โครงการ  หรือผลการดําเนินงาน
ของรัฐบาล  อันดับสูงสุดและต่ําสุด 5 อันดับแรก 

 เมื่อเรียงลําดับการเคยรับรูขาวสารการประชาสัมพันธเกี่ยวกับนโยบาย โครงการฯ ของรัฐบาล       
ของประชาชนจากมากไปนอย  พบวา  นโยบายฯ ของรัฐบาลที่ประชาชนเคยรับรูขาวสารสูงสุด  5  อันดับแรก  
ไดแก 
 1) โครงการจายเบี้ยยงัชพีใหแกผูสูงอาย ุ500 บาท/เดือน (รอยละ 97.8) 
 2) โครงการอาหารเสริม (นม)  โรงเรียน (รอยละ 94.3) 
 3) โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา (รอยละ 93.4) 
 4) โครงการเรยีนฟรี 15 ป (รอยละ 92.3) 
 5) โครงการเชค็ชวยชาต ิ2,000 บาท (รอยละ 91.9) 
 สําหรับนโยบายฯ ของรัฐบาลที่ประชาชนเคยรับรูขาวสารต่ําสุด  5  อันดับแรก  ไดแก 
 1) ผลการประชุมคณะรฐัมนตรี (ทุกวนัอังคาร) (รอยละ 42.3) 
 2) มาตรการภาษีของรัฐบาล (รอยละ 59.2) 
 3) โครงการเพิม่ศักยภาพผูวางงานเพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 
 (โครงการตนกลาอาชพี) (รอยละ 66.8) 
 4) การสนับสนุนสงเสริมการใชพลังงานทดแทน (รอยละ 70.0) 
 5) โครงการจําหนายสินคาราคาถูกใหประชาชน (รอยละ 72.8)      (แผนภูมิ ข)  
   
          แผนภูมิ  ข  รอยละของประชาชนที่เคยรับรูขาวสารการประชาสัมพันธเกี่ยวกับนโยบาย  โครงการ   
           หรือผลการดําเนินการของรัฐบาล อันดับสูงสุดและต่ําสุด 5 อันดับแรก   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

5 อันดับต่ําสุด

อันดับ

1

2

3

4

5จําหนายสินคาราคาถูก
 72.8 %

ใชพลังงานทดแทน
 70.0 %

มาตรการภาษี
 59.2 %

ประชุมครม.
42.3 %

ตนกลาอาชีพ 
66.8 %

หลักประกันสุขภาพ
93.4 %

เรียนฟรี  15  ป 
92.3 %

เบ้ียยังชีพใหผูสูงอายุ
97.8 %

อาหารเสริม (นม) โรงเรียน
94.3 %

5 อันดับสูงสุด

เช็คชวยชาติ
91.9 %



 
 12

 3.2.3 การรับรูขาวสารการประชาสัมพันธเกีย่วกับนโยบาย  โครงการฯ ของรฐับาล  รายภาค  
 
 จากการสํารวจ พบวา ประชาชนโดยรวมทั่วประเทศที่เคยรับรูขาวสารการประชาสัมพันธเกี่ยวกับ
โครงการตาง ๆ ที่สําคัญของรัฐบาล จํานวน  19  โครงการ  อยูระหวางรอยละ 42-98    เมื่อพิจารณาเปนรายภาค  
จะเห็นวาประชาชนในทุกภาคที่เคยรับรูขาวสารการประชาสัมพันธในแตละนโยบายไมแตกตางกันมากนัก 
(ตาราง ข) 
 
ตาราง  ข  รอยละของประชาชนที่เคยรับรูขาวสารการประชาสัมพันธเกี่ยวกับนโยบาย  โครงการ  หรอื 
 ผลการดําเนินงานของรัฐบาล  รายภาค   
 

เคยรับรูขาวสาร 
ภาค 

นโยบาย/โครงการ/ผลการดําเนินงานของรัฐบาล ทั่ว
ประเทศ กรุงเทพ 

มหานคร 

กลาง 
(ยกเวน 
กทม.) 

เหนือ 
ตะวัน 
ออก 

เฉียงเหนือ 
ใต 

 1) โครงการเพิ่มศักยภาพผูวางงานเพื่อสรางมูลคาทาง  
      เศรษฐกิจและสังคมในชุมชน (โครงการตนกลาอาชีพ)   

66.8 67.9 65.0 66.5 66.9 69.6 

 2) โครงการเรียนฟรี 15 ป 92.3 92.6 93.1 92.2 90.8 94.6 
 3) โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน  
      (โครงการชุมชนพอเพียง) 

80.3 72.2 79.5 78.2 83.8 83.2 

 4) โครงการจายเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ 500 บาท/เดือน 97.8 96.8 98.1 99.1 96.7 99.4 
 5) โครงการเช็คชวยชาติ 2,000 บาท 91.9 97.7 95.0 90.6 88.3 92.1 
 6) 5 มาตรการ 6 เดือนลดคาครองชีพ 87.5 83.8 88.2 89.9 87.8 85.1 
 7) โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา 93.4 87.7 94.1 93.1 95.9 91.3 
 8) กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 88.0 84.2 84.6 90.9 88.8 91.4 
 9) โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 94.3 92.7 93.7 94.2 95.4 94.4 
10) โครงการ 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ 90.0 87.3 90.5 90.3 91.5 87.4 
11) โครงการจําหนายสินคาราคาถูกใหประชาชน 72.8 73.8 74.2 72.7 70.8 74.7 
12) การแกไขปญหาหนี้สินของเกษตรกร 75.3 64.7 72.9 75.6 81.4 72.9 
13) โครงการประกันราคาพืชผลการเกษตร 80.2 66.8 80.0 81.7 85.0 77.6 
14) มาตรการภาษีของรัฐบาล 59.2 61.0 61.7 59.6 55.3 62.2 
15) การสนับสนุนสงเสริมการใชพลังงานทดแทน 70.0 67.2 69.7 70.9 70.4 71.0 
16) การควบคุมราคาสินคา 73.3 71.7 76.0 73.6 70.5 76.8 
17) การแกไขรัฐธรรมนูญ 75.0 81.8 74.2 75.4 73.1 75.0 
18) นายกรัฐมนตรีพูดคุยกับประชาชนผานทางรายการ 
       “เชื่อม่ันประเทศไทยกับนายกฯ อภิสิทธิ์" 

75.0 81.3 74.4 75.5 70.3 81.8 

19) ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ทุกวันอังคาร) 42.3 43.5 38.6 39.7 44.7 45.8 
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 เมื่อเรียงลําดับการเคยรับรูขาวสารการประชาสัมพันธของประชาชน พบวา  โครงการจายเบี้ยยังชีพ
ใหแกผูสูงอายุ 500 บาท/เดือน มีการรับรูฯ มากที่สุด  คือ รอยละ 97.8   สวนผลการประชุมคณะรัฐมนตรี    
(ทุกวันอังคาร) มีประชาชนเคยรับรูขาวสาร นอยที่สุด  คือ รอยละ 42.3 
 
 หากพิจารณาเปนรายภาค  พบวา  กรุงเทพมหานครมีประชาชนที่เคยรับรูขาวสารการประชาสัมพันธ
โครงการเช็คชวยชาติ  2,000  บาท  มากที่สุด รอยละ 97.7      ในขณะที่ภาคอื่น ๆ อีก 4 ภาค  มีประชาชนที่เคยรับรู
ขาวสารการประชาสัมพันธโครงการจายเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ 500 บาท/เดือน  มากที่สุดระหวางรอยละ    
96-100   และพบวา ประชาชนในทุกภาคที ่เคยรับรูข าวสารการประชาสัมพันธเกี ่ยวกับผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี (ทุกวันอังคาร)  นอยที่สุดเชนเดียวกันกับทั่วประเทศ   โดยอยูระหวางรอยละ 38-46   (แผนภูมิ ค) 
 
          แผนภูมิ  ค  รอยละของประชาชนที่เคยรับรูขาวสารการประชาสัมพันธเกี่ยวกับนโยบาย  โครงการ 
             หรือผลการดําเนินงานของรัฐบาล  เรียงตามลําดับจากมากไปนอย  รายภาค   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

97.7
96.8

92.6
87.384.2

83.881.8

72.271.767.9
67.266.8

64.761.043.5

81.3

87.7

73.8

92.7

0 20 40 60 80 100

เช็คชวยชาติเบี้ยผูสูงอายุนมโรงเรียน
เรียนฟรี 15 ปหลักประกัน

OTOPกยศ.5 มาตรการ 6
รัฐธรรมนูญสนทนากับนายกสินคาราคาถูก

ชุมชนพอเพียงควบคุมราคาสินคาตนกลาอาชีพ
พลังงานทดแทนประกันราคาพืชผล
หนี้สินเกษตรกรภาษีประชุมครม.

92.391.990.0
88.087.5

80.2
75.0
75.073.372.8

70.0
66.8

94.3
97.8

80.3

42.3 59.2

75.3

93.4

0 20 40 60 80 100

เบี้ยผูสูงอายุ
นมโรงเรียนหลักประกัน

เรียนฟรี 15 ปเช็คชวยชาติOTOP
กยศ.5 มาตรการ 6ชุมชนพอเพียง

ประกันราคาพืชผลหนี้สินเกษตรกร
รัฐธรรมนูญสนทนากับนายก
ควบคุมราคาสินคาราคาถูกพลังงานทดแทน
ตนกลาอาชีพภาษีประชุมครม.

กรุงเทพมหานคร

ท่ัวประเทศ 
นโยบาย  โครงการ 

รอยละ 

รอยละ 

นโยบาย  โครงการ 
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         แผนภูมิ  ค  รอยละของประชาชนที่เคยรับรูขาวสารการประชาสัมพันธเกี่ยวกับนโยบาย  โครงการ 
             หรือผลการดาํเนินงานของรัฐบาล  เรียงตามลําดับจากมากไปนอย  รายภาค  (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

99.1
94.2

92.2
90.990.6
90.389.981.7

78.2
75.5
75.473.6

72.770.966.5
59.639.7

75.6

93.1

0 20 40 60 80 100

เบี้ยผูสูงอายุ
นมโรงเรียน

หลักประกันสุขภาพ
เรียนฟรี 15 ป

กยศ.
เช็คชวยชาติ

OTOP
5 มาตรการ 6 เดือน
ประกันราคาพืชผล

ชุมชนพอเพียง
หนี้สินเกษตรกร
สนทนากับนายก

รัฐธรรมนูญ
ควบคุมราคาสินคา

สินคาราคาถูก
พลังงานทดแทน
ตนกลาอาชีพ

ภาษี
ประชุมครม.

98.195.0
93.793.190.588.284.680.079.5

74.474.274.272.969.765.061.738.6

94.1

76.0

0 20 40 60 80 100

เบี้ยผูสูงอายุ
เช็คชวยชาติหลักประกันสุขภาพ
นมโรงเรียน

เรียนฟรี 15 ป
OTOP

5 มาตรการ 6 เดือนกยศ.
ประกันราคาพืชผลชุมชนพอเพียง
ควบคุมราคาสินคา
สนทนากับนายกรัฐธรรมนูญ
สินคาราคาถูก
หนี้สินเกษตรกร
พลังงานทดแทน
ตนกลาอาชีพภาษีประชุมครม.

96.7
95.9

91.590.8
88.888.387.8

85.083.8
73.170.8

70.570.4
70.366.9

55.344.7

95.4

81.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

เบี้ยผูสูงอายุ
หลักประกัน
นมโรงเรียน

OTOP
เรียนฟรี 15 ป

กยศ.
เช็คชวยชาติ

5 มาตรการ 6
ประกันราคาพืชผล

ชุมชนพอเพียง
หนี้สินเกษตรกร

รัฐธรรมนูญ
สินคาราคาถูก
ควบคุมราคา

พลังงานทดแทน
สนทนากับนายก

ตนกลาอาชีพ
ภาษี

ประชุมครม.

99.494.6
92.191.491.387.485.183.281.8

76.875.074.772.971.069.662.245.8

94.4

77.6

0 20 40 60 80 100

เบี้ยผูสูงอายุเรียนฟรี 15 ปนมโรงเรียน
เช็คชวยชาติกยศ.หลักประกันOTOP

5 มาตรการ 6ชุมชนพอเพียงสนทนากับนายก
ประกันราคาควบคุมราคารัฐธรรมนูญสินคาราคาถูก

หนี้สินเกษตรกรพลังงานทดแทนตนกลาอาชีพ
ภาษีประชุมครม.

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต

รอยละ 

นโยบาย  โครงการ 

นโยบาย  โครงการ 

รอยละ 

รอยละ 

รอยละ 

นโยบาย  โครงการ 

นโยบาย  โครงการ 
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3.3 ความคิดเห็นตอนโยบาย โครงการ หรือผลการดําเนินงานของรัฐบาล   

 3.3.1 ความคิดเห็นในระดบัมากตอนโยบาย  โครงการ  หรือผลการดาํเนนิงานของรฐับาล  

 จากการสอบถามความคิดเห็นตอนโยบาย  โครงการ  หรือผลการดําเนินงานที่สําคัญ ๆ ของรัฐบาล  
ป 2552 จํานวน  19  โครงการ  พบวา  โครงการจายเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ 500 บาท/เดือน    มีประชาชน
เห็นดวยมากที่สุด โดยเห็นดวยในระดับมาก  รอยละ 77.5  รองลงมา ไดแก โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
รอยละ 73.7      โครงการเรียนฟรี 15 ป  รอยละ 69.9     และโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน  รอยละ 68.5      
สวนโครงการอื่น ๆ ที่เหลือ  มีประชาชนเห็นดวยในระดับมาก  ระหวางรอยละ 17-63  สําหรับการแกไขรัฐธรรมนูญ  
มีประชาชนไมเห็นดวยมากที่สุด  คือ  รอยละ 15.3  (ตาราง ค) 
 
ตาราง  ค  รอยละของประชาชน   จําแนกตามความคิดเห็นตอนโยบาย  โครงการ  หรือผลการดําเนินงานของรัฐบาล    
 

เห็นดวย 
นโยบาย/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวม 

มาก ปานกลาง นอย 
ไม 

เห็นดวย 
ไม 
ระบุ 

 1) โครงการเพิ่มศักยภาพผูวางงานเพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ   
      และสังคมในชุมชน (โครงการตนกลาอาชีพ) 

100.0 
 

38.6 
 

45.6 
 

9.6 
 

3.6 
 

2.6 
 

 2) โครงการเรียนฟรี 15 ป 100.0 69.9 24.8 3.8 1.2 0.3 
 3) โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน  
      (โครงการชุมชนพอเพียง) 

100.0 
 

47.8 
 

42.3 
 

6.7 
 

1.8 
 

1.4 
 

 4) โครงการจายเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ 500 บาท/เดือน 100.0 77.5 18.8 2.9 0.7 0.1 
 5) โครงการเช็คชวยชาติ 2,000 บาท 100.0 44.5 31.5 11.5 10.8 1.7 
 6) 5 มาตรการ 6 เดือนลดคาครองชีพ 100.0 62.0 27.8 7.0 2.4 0.8 
 7) โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา 100.0 73.7 22.7 2.8 0.6 0.2 
 8) กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 100.0 62.5 31.0 4.3 1.4 0.8 
 9) โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 100.0 68.5 24.3 5.9 1.1 0.2 
10) โครงการ 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ 100.0 45.4 42.1 9.8 1.7 1.0 
11) โครงการจําหนายสินคาราคาถูกใหประชาชน 100.0 53.7 33.7 9.2 2.2 1.1 
12) การแกไขปญหาหนี้สินของเกษตรกร 100.0 53.0 34.4 9.2 2.0 1.3 
13) โครงการประกันราคาพืชผลการเกษตร 100.0 52.5 34.7 9.2 2.2 1.3 
14) มาตรการภาษีของรัฐบาล 100.0 22.6 40.4 18.7 12.7 5.5 
15) การสนับสนุนสงเสริมการใชพลังงานทดแทน 100.0 42.5 42.9 9.5 2.5 2.5 
16) การควบคุมราคาสินคา 100.0 54.9 32.9 8.9 2.5 0.8 
17) การแกไขรัฐธรรมนูญ 100.0 19.0 38.7 18.2 15.3 8.8 
18) นายกรัฐมนตรีพูดคุยกับประชาชนผานทางรายการ 
       “เชื่อม่ันประเทศไทยกับนายกฯ อภิสิทธิ์" 

100.0 
 

25.9 
 

47.1 
 

15.7 
 

6.1 
 

5.3 
 

19) ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ทุกวันอังคาร) 100.0 17.0 43.0 21.4 7.8 10.7 
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 3.3.2 ความคิดเห็นในระดับปานกลางถึงมากตอนโยบาย  โครงการ  หรือผลการดาํเนินงาน
ของรัฐบาล รายภาค  

 ประชาชนโดยรวมทั่วประเทศเห็นดวยมากที่สุดกับโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา โดย
เห็นดวยในระดับปานกลางถึงมาก  รอยละ 96.4     รองลงมา คือ โครงการจายเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ      
500 บาท/เดือน (รอยละ 96.3)  โครงการเรียนฟรี 15 ป (รอยละ 94.7)  กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)  
(รอยละ 93.5)   และโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (รอยละ 92.8)   ตามลําดับ  สวนการแกไขรัฐธรรมนูญ  
มีผูเห็นดวยนอยที่สุด  โดยเห็นดวยในระดับปานกลางถึงมาก  รอยละ 57.7 

 เมื่อพิจารณาเปนรายภาค  พบวา  ประชาชนในภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เห็นดวยในระดับปานกลางถึงมากกับนโยบายฯ ใน 5 ลําดับแรก ดังกลาวขางตน มากที่สุด ระหวางรอยละ    
91-98    สวนภาคเหนือ และภาคใต  มีประชาชนเห็นดวยในระดับปานกลางถึงมากกับโครงการจายเบี้ยยังชีพ
ใหแกผูสูงอายุ 500 บาท/เดือน มากที่สุด คือ รอยละ 97.6 และรอยละ 97.4 ตามลําดับ   สําหรับกรุงเทพมหานคร
มีประชาชนเห็นดวยในระดับปานกลางถึงมากกับโครงการเรียนฟรี 15 ป  มากที่สุด คือ รอยละ 94.1     และพบวา
ภาคกลาง  ภาคเหนือ  และภาคใต   มีประชาชนที่เห็นดวยในระดับปานกลางถึงมากกับการแกไขรัฐธรรมนูญ   
นอยที่สุด  อยูระหวางรอยละ 55-59   (แผนภูมิ ง) 
 
             แผนภูมิ  ง  รอยละของประชาชนที่มีความคิดเหน็ในระดับปานกลางถึงมากตอนโยบาย   
                โครงการ  หรือผลการดําเนินงานของรัฐบาล  รายภาค   

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

85.584.9
82.281.880.975.370.864.762.759.0

94.193.5

86.586.587.790.391.8

83.2

93.3
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เรียนฟรี 15 ปหลักประกันเบี้ยผูสูงอายุกยศ.นมโรงเรียน5 มาตรการ 6สินคาราคาถูกOTOPควบคมุราคาชุมชนพอเพียงหนี้สินเกษตรกรพลังงานทดแทนประกันราคาพชืผลตนกล าอาชีพเช็คชวยชาติสนทนากับนายกภาษีรัฐธรรมนูญประชุมครม.

96.3
93.592.890.189.887.887.587.5

87.285.484.276.072.963.160.057.7

96.4
94.7

87.5
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หลักประกันสุขภาพเบีย้ผูสูงอายุเรียนฟรี 15 ปกยศ.นมโรงเ รียนชุมชนพอเพียง5 มาตรการ  6 เดือนควบคุมราคาสินคาOTOPสินคาราคาถูกหนีสิ้นเกษตรกรประกันราคาพืชผลพลังงานทดแทนตนกลาอาชีพเช็คชวยชาติสนทนากับนายกภาษีประชุมครม.รัฐธรรมนญู

กรุงเทพมหานคร

ท่ัวประเทศ 

รอยละ 

นโยบาย  โครงการ 

รอยละ 

นโยบาย  โครงการ 
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             แผนภูมิ  ง  รอยละของประชาชนที่มีความคิดเหน็ในระดับปานกลางถึงมากตอนโยบาย   
                โครงการ  หรือผลการดําเนินงานของรัฐบาล  รายภาค  (ตอ) 
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OTOPพลังงานทดแทนหนี้สินเกษตรกร
ประกันราคาพืชผลตนกลาอาชีพ

เช็คชวยชาติสนทนากับนายกภาษี
ประชุมครม.รัฐธรรมนูญ
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ควบคุมราคาสินคา5 มาตรการ 6 เดือนประกันราคาพืชผล
สินคาราคาถูกหนี้สินเกษตรกร

OTOPพลังงานทดแทนตนกลาอาชีพ
สนทนากับนายกเช็คชวยชาติประชุมครม.

ภาษีรัฐธรรมนูญ
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หลักประกันสุขภาพเบี้ยผูสูงอายุ
เรียนฟรี 15 ป

กยศ.
นมโรงเรียน

ชุมชนพอเพียง5 มาตรการ 6 เดือน
หนี้สินเกษตรกร

ประกันราคาพืชผล
OTOP

ควบคุมราคาสินคา
พลังงานทดแทนสินคาราคาถูก
ตนกลาอาชีพ
เช็คชวยชาติ

สนทนากับนายก
ภาษีรัฐธรรมนูญ

ประชุมครม.
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ชุมชนพอเพียง
5 มาตรการ 6

OTOPพลังงานทดแทน
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สนทนากับนายกประกันราคาพืชผล
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เช็คชวยชาติภาษี
ประชุมครม.
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ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใตนโยบาย  โครงการ 

นโยบาย  โครงการ 

นโยบาย  โครงการ 

นโยบาย  โครงการ 

รอยละ 

รอยละ 

รอยละ 

รอยละ 
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3.4 ชองทางการรับทราบขาวสารการประชาสัมพันธเกี่ยวกับนโยบาย โครงการ หรือผลการดําเนินงาน 

ของรัฐบาล   

 3.4.1 ชองทางและความถี่ของการรับทราบขาวสารการประชาสัมพันธฯ  

 จากการสอบถามการรับทราบขาวสารการประชาสัมพันธของประชาชนเกี่ยวกับนโยบาย  โครงการ  
หรือ ผลการดําเนินงานของรัฐบาล พบวา  โทรทัศน เปนสื่อที่ประชาชนรับทราบขาวสารฯ เปนประจํา มากที่สุด  
คือ  รอยละ 61.0   รองลงมาไดแก  หนังสือพิมพ  รอยละ 17.2   จากบุคคลรอบขาง(ครอบครัว ญาติ เพื่อน ฯลฯ)  
รอยละ 15.6     และวิทยุ  รอยละ 12.1   นอกจากนี้  ประชาชนรับทราบขาวสารจากสื่ออ่ืน ๆ อีก  เชน  รับทราบ
โดยตรงจากเจาหนาที่ของรัฐ (รอยละ 8.0)     หนังสือ/เอกสารเผยแพรของหนวยงานภาครัฐ (รอยละ 4.7)    และ
ทางอินเตอรเน็ต (รอยละ 3.1)  เปนตน 

 เมื่อพิจารณาการรับทราบขาวสารการประชาสัมพันธฯ เปนบางครั้งของประชาชน พบวา 
รับทราบจากบุคคลรอบขาง (ครอบครัว  ญาติ  เพื่อน ฯลฯ)  มากที่สุด  รอยละ 42.7      รองลงมา คือ วิทยุ  
(รอยละ 33.3)    โทรทัศน  (รอยละ 30.1)   หนังสือพิมพ  (รอยละ 28.1)   รับทราบโดยตรงจากเจาหนาที่ของรัฐ  
(รอยละ 23.4)     และจากทางอินเตอรเน็ต  เพียงรอยละ 8.5  (ตาราง ง) 
 
ตาราง  ง   รอยละของประชาชนที่รับทราบขาวสารการประชาสัมพันธเกี่ยวกับนโยบาย  โครงการ                          

หรือผลการดาํเนินงานของรัฐบาล      จําแนกตามชองทางและความถี่ของการรับทราบขาวสาร  
 

ความถี่ของการรับทราบขาวสาร ชองทางการรับทราบขาวสาร 
การประชาสมัพันธ 

รวม 
ทั้งสิ้น รวม เปน

ประจํา บางครั้ง นาน ๆ คร้ัง 
ไมเคย
รับทราบ 

โทรทัศน 100.0 99.1 61.0 30.1 8.0 0.9 

วิทยุ 100.0 73.6 12.1 33.3 28.2 26.4 

หนังสือพิมพ 100.0 70.0 17.2 28.1 24.7 30.0 

อินเตอรเน็ต (เชน เว็บไซต 
www.thaigov.go.th ฯลฯ) 100.0 20.7 3.1 8.5 9.1 79.3 

รับทราบโดยตรงจากเจาหนาที่ของรัฐ 100.0 62.2 8.0 23.4 30.8 37.8 

รับทราบจากบุคคลรอบขาง
(ครอบครัว ญาติ เพื่อน ฯลฯ) 100.0 86.9 15.6 42.7 28.6 13.1 

หนังสือ/เอกสารเผยแพรของ
หนวยงานภาครัฐ 100.0 53.2 4.7 19.1 29.4 46.8 
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  3.4.2   ชองทางการรับทราบขาวสารการประชาสัมพันธฯ  รายภาค 
     จากการสํารวจการรับทราบขาวสารการประชาสัมพันธ (เปนประจํา  บางครั้ง  นาน ๆ คร้ัง) 

เกี่ยวกับขาวสารดานนโยบาย  โครงการ  หรือผลการดําเนินงานของรัฐบาล ป 2552   หรือพูดอีกนัยหนึ่งคือ 
ชองทางที่ขอมูลขาวสารของรัฐบาลเขาถึงประชาชน จะเห็นวา  ประชาชนโดยภาพรวมทั่วประเทศ รับทราบ
ขาวสารฯ จากสื่อโทรทัศน มากที่สุด คือรอยละ 99.1       รองลงมา  คือ จากบุคคลรอบขาง (ครอบครัว ญาติ  
เพื่อน ฯลฯ)  รอยละ 86.9       วิทยุ รอยละ 73.6   หนังสือพิมพ  รอยละ 70.0    รับทราบโดยตรงจากเจาหนาที่
ของรัฐ รอยละ 62.2    จากหนังสือ/เอกสารที่เผยแพรโดยหนวยงานภาครัฐ  รอยละ 53.2   และทางอินเตอรเน็ต  
รอยละ 20.7 

 เมื่อพิจารณาเปนรายภาค  จะเห็นวา ประชาชนในกรุงเทพมหานคร รับทราบขาวสารทางโทรทัศน   
หนังสือพิมพ   วิทยุ   และอินเตอรเน็ต  มีสัดสวนสูงกวาภาคอื่นๆ    ขณะที่ในภาคใต รับทราบขาวสารจากบุคคล
รอบขาง (ครอบครัว  ญาติ  เพื่อน ฯลฯ)  สูงสุด รอยละ  91.2     สําหรับการรับทราบขาวสารจากทางอินเตอรเนต็
ในทุกภาคมีสัดสวนต่ําที่สุดเมื่อเทียบกับส่ือประเภทอื่น   (ตาราง จ) 
 
ตาราง  จ  รอยละของประชาชนที่รับทราบขาวสาร การประชาสัมพันธเกี่ยวกับนโยบาย  โครงการ                       
               หรือผลการดําเนินงานขอยงรัฐบาล  จําแนกตามชองทางของการรับทราบขาวสาร รายภาค   
 

ภาค 
ชองทางการรับทราบขาวสาร 

การประชาสมัพันธ 
ทั่ว 

ประเทศ กรุงเทพ 
มหานคร 

กลาง 
(ยกเวน  
กทม.) 

เหนือ 
ตะวัน 
ออก 

เฉียงเหนือ 
ใต 

โทรทัศน 99.1 99.5 99.4 99.1 98.7 99.6 
วิทยุ 73.6 86.8 69.1 79.3 67.1 78.6 
หนังสือพิมพ 70.0 89.5 80.7 64.0 58.3 70.8 

อินเตอรเน็ต (เชน เว็บไซต 
www.thaigov.go.th ฯลฯ) 

20.7 37.3 17.1 17.7 19.2 21.3 

รับทราบโดยตรงจากเจาหนาที่ของรัฐ 62.2 42.9 54.5 68.9 68.0 68.9 

รับทราบจากบุคคลรอบขาง
(ครอบครัว ญาติ เพื่อน ฯลฯ) 86.9 87.8 87.0 86.5 85.1 91.2 

หนังสือ/เอกสารเผยแพรของ
หนวยงานภาครัฐ 53.2 52.0 50.8 52.1 52.7 62.0 
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3.5 ความคิดเห็นตอการนําขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนโยบาย โครงการ หรือผลการดําเนินงานของรัฐบาล    

 ที่ไดรับทราบไปใชประโยชน  รายภาค 

 จากการสอบถามการนําขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนโยบายฯ ของรัฐบาลที่ไดรับทราบไปใชประโยชน    พบวา   
ประชาชนโดยรวมทั่วประเทศ  เห็นวาสามารถนําขอมูลไปใชประโยชนไดในระดับปานกลาง  รอยละ 56.0      เห็นวา
สามารถนําขอมูลไปใชประโยชนไดในระดับมาก   รอยละ 22.7      เห็นวาสามารถนําขอมูลไปใชประโยชนไดใน
ระดับนอย รอยละ 156    และอีกรอยละ 5.7   ไมมีความคิดเห็น 

 เมื ่อพิจารณาเปนรายภาค  พบวา ประชาชนในทุกภาค เห็นวาสามารถนําขอมูลขาวสารฯ ไปใช
ประโยชนไดในระดับปานกลาง  มากที่สุด      โดยภาคกลาง นําไปใชประโยชนไดรอยละ 60.0    ภาคเหนือ     
รอยละ 57.8   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  รอยละ 54.9    ภาคใต  รอยละ 53.7   และกรุงเทพมหานคร  รอยละ 50.8     
สําหรับภาคที่สามารถนําขอมูลขาวสารไปใชประโยชนไดในระดับมาก มากที่สุด คือ ภาคใต รอยละ 30.3   
(ตาราง ฉ) 
 
ตาราง  ฉ  รอยละของประชาชน  จําแนกตามความคิดเห็นตอการนําขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนโยบาย  โครงการ 

                 หรือผลการดําเนินงานของรัฐบาลที่ไดรับทราบไปใชประโยชน  รายภาค   
 

ภาค 
การนําขอมูลขาวสาร 
ไปใชประโยชน 

ทั่ว 
ประเทศ กรุงเทพ 

มหานคร 
กลาง 
(ยกเวน  
กทม.) 

เหนือ 
ตะวัน 
ออก 

เฉียงเหนือ 
ใต 

 รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
    มาก 22.7 19.2 23.1 24.5 19.7 30.3 
    ปานกลาง 56.0 50.8 60.0 57.8 54.9 53.7 

    นอย 15.6 19.9 12.8 11.4 19.6 12.6 

    ไมมีความคิดเห็น  5.7 10.1   4.1   6.3   5.8   3.4 

3.6 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ  

 สําหรับความคิดเห็นของประชาชนตอการประชาสัมพันธขาวสารของรัฐบาล  พบวา  ประชาชนรอยละ 28.2  
แสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะตอการประชาสัมพันธ ฯ  ซึ่งไดแก  การประชาสัมพันธควรผานสื่อประเภทอื่น ๆ 
ที่สามารถทําใหชุมชนไดรับรูและเขาใจอยางทั่วถึง  เชน  ติดปาย/โปสเตอรเปนภาษาทองถิ่น  ใหเจาหนาที่ อสม. 
เปนผูประชาสัมพันธรายละเอียดของขาวสาร/โครงการและประโยชนที่จะไดรับใหชุมชนทราบ (รอยละ 50.4)     
นโยบายตางๆ   ที่ดําเนินการอยูในขณะนี้ดีอยูแลวและตองการใหดําเนินการตอไปอีก  (รอยละ34.5)         
ควรนําเสนอเนื้อหา  สาระสําคัญของขาวสารตามความเปนจริง (รอยละ 19.1)     และตองการใหเพิ่มโครงการ
ที่ชวยแกปญหาความเดือดรอนของประชาชน (รอยละ 13.6)  เปนตน  (ตาราง ช) 
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ตาราง  ช  รอยละของประชาชน  จําแนกตามความคิดเห็นตอการประชาสัมพันธขาวสารของรัฐบาล   
 

ความคิดเห็นตอการประชาสมัพันธขาวสารของรัฐบาล รอยละ 

   
  รอยละของประชาชนทีแ่สดงความคิดเห็น 

 
28.2 

  ขอคิดเหน็และขอเสนอแนะ 1/  
  1.   ควรมีการประชาสัมพันธขาวสารผานสื่อประเภทอื่น ๆ  ที่สามารถทําใหชุมชนไดรับรูและเขาใจ  
        อยางทั่วถึง      เชน    ติดปาย/โปสเตอรเปนภาษาทองถิ่น         ประกาศเสียงตามสายในชุมชน 
        ใหเจาหนาที่ อสม. เปนผูประชาสัมพันธรายละเอียดของขาวสาร/โครงการ และประโยชนที่จะไดรับ 
        ใหชุมชนทราบ   เปนตน 
 

50.4 
 
 
 

  2.  นโยบายตาง ๆ  ที่รัฐบาลไดดําเนินการอยูขณะนี้ดีอยูแลว  และตองการใหดําเนินการตอไปอีก  เชน 
       5 มาตรการ 6 เดือนลดคาครองชีพ    จายเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ 500 บาท/เดือน     การแกไขปญหา 
       หนี้สินของเกษตรกร  เปนตน 
 

34.5 
 

  3.  ควรนําเสนอเนื้อหา  สาระสําคัญของขาวสารตรงตามความเปนจริง  ใหสามารถตรวจสอบไดและ  
       ตองติดตามโครงการอยางจริงจังและตอเนื่อง 
 

19.1 
 

  4.  ตองการใหรัฐบาลเพิ่มโครงการที่สามารถชวยแกปญหาความเดือดรอนของประชาชนในดานตาง ๆ 
       เชน  จัดหาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร        จัดหาตลาดเพื่อรองรับสินคาภาคเกษตรและอุตสาหกรรม 
       โครงการเงินออมของประชาชน    เปนตน 
 
5.    อื่นๆ   เชน  เสนอใหมีโครงการ  “นายกรัฐมนตรีสัญจร”  เพื่อประชาสัมพันธโครงการตาง ๆ         
        ตามมหาวิทยาลัย/ หนวยงานภาครัฐ     การจัดสรรคาครองชีพควรใหประชาชนไดรับอยางทั่วถึง  เปนตน 

13.6 
 
 
 

5.9 
 

  

      หมายเหตุ : 1/  ตอบไดมากกวา  1  คําตอบ 
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