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อารมณความรูสึกของประชาชนหลังการเลือกต้ัง 
(พ้ืนที่ศึกษา ตําบลชิงโค  อําเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา) 

 
ที่มาและความสําคัญของบทความ 
 ปญหาเรื่องคาครองชีพเปนประเด็นสําคัญระดับชาติท่ีเม่ือรัฐบาลใหมเขามาบริหารประเทศใน
ขณะนั้นตองเขามาจัดการแกไขปญหาใหเกิดเสถียรภาพ รัฐบาลท่ีเขามาใหมทุกรัฐบาลจึงเปรียบเสมือน
ความหวังของประชาชนท่ีจะทําใหประชนมีความเปนอยูท่ีดีขึ้น ซ่ึงรัฐบาลแตละสมัยก็จะมีนโยบายทาง
เศรษฐกิจท่ีแตกตางกันในการแกไขปญหาคาครองชีพ ซ่ึงอาจจะตรงหรือไมตรงกับความตองการของ
ประชาชนในแตละทองถ่ิน ท้ังนี้ขึ้นอยูกับความตองการและความนิยมในรัฐบาลของคนในทองถ่ินนั้นๆ 
 จากขอมูลขององคการบริหารตําบลชิงโค มีพ้ืนท่ี ประมาณ 7.618 ตารางกิโลเมตร มีสภาพเปนท่ี
ราบลุมและพ้ืนท่ีชายฝงทะเลบางสวน ประชากรท้ังส้ิน 5,277 คน แยกเปนชาย 2,506 คน แยกเปนหญิง 
2,766 คน จํานวนครัวเรือน 1,477 ครัวเรือน (ณ เดือนตุลาคม 2553) ประชากรสวนใหญทําการเกษตรเปน
อาชีพหลัก คือ ทําสวน ทํานา และประกอบอาชีพคาขาย ธุรกิจสวนตัว และบางสวนทํางานโรงงาน ระดับ
การศึกษาของประชาชนอยูในระดับปานกลาง ประชาชนสามารถติดตอและเดินทางคมนาคมท้ังภายในและ
ภายนอกตําบล ในตําบลมีตลาดนัดเกือบทุกวัน ประชาชนมีเศรษฐกิจท่ีสามารถพ่ึงตนเองแบบพอมีพอกิน มี
กลุมอาชีพ เชน กลุมเล้ียงวัว กลุมออมทรัพย เปนตน ประชาชนมีรายไดเฉล่ีย 6,000 -7,000  บาทตอเดือน ซ่ึง
ถือวาประชาชนยังประสบปญหาคาครองชีพเม่ือมองเปรียบเทียบกับสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน จากขอมูล
พ้ืนฐานดังกลาวจึงเปนท่ีนาสนใจวาความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องนโยบายการแกไขปญหาทาง
เศรษฐกิจของรัฐบาลเปนอยางไร 

ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญ และสนใจศึกษาอารมณความรูสึกของประชาชนหลังการเลือกตั้งวา
มีความรูสึก มีความคิดเห็นอยางไรตอแนวนโยบายการแกไขปญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลท่ีเขามารับหนาท่ีใน
แกไขปญหาคาครองชีพ ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยเลือกศึกษา พ้ืนท่ีตําบลชิงโค อําเภอสิงหนคร จังหวัด
สงขลา เปนพ้ืนท่ีในการศึกษาครั้งนี้ 
 
วัตถุประสงคของบทความ 

1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนโยบายทางเศรษฐกิจ(การแกไขปญหาคาครองชีพ)
ของรัฐบาล 

2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสภาพทางเศรษฐกิจหลังการเลือกตั้ง 
 
 
 



ขอบเขตการศึกษา 
 1. ขอบเขตเนื้อหาสาระ 

  ศึกษาความคิดเห็น ความรูสึกของประชาชนหลังการเลือกตั้งเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลตอ
การแกไขปญหาคาครองชีพ 

 
 2. ดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ประชากรท่ีใชในการศึกษาคนควา ไดแก  จํานวนครัวเรือนในตําบลชิงโค อําเภอสิงหนคร  
จังหวัดสงขลา จํานวน 1,479 ครัวเรือน 
  กลุมตัวอยางท่ีใชในการสอบถามเกี่ยวกับอารมณความรูสึกหลังการเลือกตั้ง(เกี่ยวกับ
นโยบายทางเศรษฐกิจ)จํานวน 315 ครัวเรือน  
 
 โดยคํานวณจากสูตร   
      n   =         N 
                      1+ N (e)2  
   
 โดยท่ี       N    คือ    ขนาดของประชากรท้ังหมด 
                              n     คือ    ขนาดของตัวอยางท่ีควรสุม 
   e    คือ   ความคลาดเคล่ือนของการสุมกลุมตัวอยาง  (โดยกําหนดใหเทากับ 0.05)         
 แทนคาตามสูตร 
        n   =     1,479 
                 1+ 1,479 (0.05)2 
   =    315 
 
 3.ตัวแปรที่ศึกษา 
  3.1 ตัวแปรท่ีใชศึกษาตามวัตถุประสงคขอท่ี 1 ไดแก 

-  ความพึงพอใจในชีวิตความเปนอยู 
-  ปญหาท่ีสําคัญของประเทศในปจจุบัน 
-  นโยบายของภาครัฐในการแกไขปญหาคาครองชีพ ท่ีประชาชนรูจัก 
-  นโยบายการแกปญหาคาครองชีพของรัฐบาล 
-  ผลของนโยบายของภาครัฐในแกไขปญหาคาครองชีพในปจจุบัน 
-  นโยบายท่ีเปนประโยชนในการแกไขปญหาคาครองชีพ 

   



3.2 ตัวแปรท่ีศึกษาตามวัตถุประสงคขอท่ี 2 ไดแก 
-  เพ่ิมราคาสินคาอุปโภคและบริโภค 
-  ราคาสินคาสูงตอไปทานมีวิธีการอยางไร 
-  ความสัมพันธของราคาส้ินคากับปจจัยตางๆ 
-  การประเมินคาสภาวะทางเศรษฐกิจในอนาคต 
-  การประเมินราคาสินคาในอีก2-3เดือน 

   
 4. เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 
  เครื่องมือเปนแบบสอบถาม เรื่อง อารมณความรูสึกหลังการเลือกตั้ง ท่ีสรางขึ้นมีลักษณะ
คําถามเปนปลายปด  จํานวน 3 ตอน 29 ขอ  
 
วิธีการศึกษา 
 1.  ศึกษาภาคสนามเพ่ือเก็บขอมูล ณ ตําบลชิงโค อําเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา โดยเก็บขอมูลจาก
จํานวนครัวเรือนจํานวน 315 ครัวเรือน 
 2.  วิเคราะหขอมูลจากการเก็บขอมูลภาคสนาม 
 
แนวคิดในการศึกษา 

    การพัฒนาการเมือง  คือ  รากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจ (Political Development  as  the 
Prerequisit  of  Economic  Development) เม่ือมีการสนใจเกี่ยวกับปญหาความเจริญทางเศรษฐกิจและมีความ
จําเปนท่ีจะแปรรูปของเศรษฐกิจท่ีหยุดนิ่ง เพ่ือเปนเศรษฐกิจท่ีเจริญไดในระดับสมํ่าเสมอ  นักเศรษฐศาสตร
ก็กลาววาสภาพทางการเมืองและสังคมจะมีบทบาทอยางมากในการขัดขวางหรือเอ้ืออํานวยตอการเพ่ิมขึ้น
ในรายไดเฉล่ียตอหัว ดังนั้นจึงเปนการเหมาะสมท่ีจะคิดวา  การพัฒนาการเมืองคือสภาพของระบบการเมือง
ซ่ึงจะเอ้ืออํานวยตอความเจริญทางเศรษฐกิจ 

วิกฤตการณทางการเมืองของไทยในปจจุบัน ภาวะทางการเมืองท่ีไมมีเสถียรภาพถือไดวามี
ผลกระทบตอหลายภาคสวนโดยเฉพาะทางดานเศรษฐกิจท่ียอมจะสงผลตอประชาชนในระดับฐานลางอยาง
มาก เม่ือมีการแกไขปญหาทางการเมืองอยางเปนระบบโดยการเลือกตั้ง ความหวังของประชาชนท่ีจะมีความ
เปนอยูในชีวิตท่ีดีขึ้นก็มีความหวังเพ่ิมขึ้น พรรคการเมืองตางๆก็เสนอแนวนโยบายในการแกไขปญหาทาง
เศรษฐกิจท่ีแตกตางกันเพ่ือท่ีจะไดเปนผูมีอํานาจในการบริหารประเทศ  สําหรับพ้ืนท่ีภาคใตนั้นสวนใหญ
เปนพ้ืนท่ีท่ีใหความนิยมนโยบายทางเศรษฐกิจของพรรคประชาธิปตย แตเม่ือผลทางการเลือกตั้งปรากฏ
อยางเปนเอกฉันทวาพรรคเพ่ือไทยเปนพรรคท่ีเขามาบริหารประเทศยอมท่ีจะมีผลกระทบตออารมณ
ความรูสึกของประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีมีความนิยมตอนโยบายทางเศรษฐกิจของพรรคประชาธิปตย และใน



ขณะเดียวกันประชาชนก็อาจจะมีความรูสึกในทางลบตอนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลพรรคเพ่ือ
ไทย 

แตถึงอยางไรก็ตามความแตกตางในความนิยมและอุดมการณทางการเมืองของประชาชนและปจจัย
ตางๆท่ีมีผลตอการเลือกและการตัดสินใจของประชาชนตอความคาดหวังในความเปนอยูท่ีดีขึ้นนั้นก็ยังมีอยู
อยางไมแตกตางกัน กลาวคือทุกคนตางก็มีความตองการท่ีจะมีชีวิต ความเปนอยูและฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดี
ขึ้นเชนเดียวกัน  
  
ผลการวิเคราะห 

ผลวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการวิจัย   เรื่อง  อารมณความรูสึกของประชาชนหลังการเลือกตั้ง จาก
กลุมตัวอยาง จํานวน 315 ครัวเรือน   โดยเสนอรายละเอียด  ตามสภาพจริง แบงเปน 3 ตอน    

ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปและลักษณะโครงสรางของครัวเรือน 
ตอนท่ี 2  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนโยบายทางเศรษฐกิจ(การแกไขปญหาคา

ครองชีพ)ของรัฐบาล 
ตอนท่ี 3 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสภาพทางเศรษฐกิจหลังการเลือกตั้ง 

 
ตอนที่  1  ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปและลักษณะโครงสรางของครัวเรือน 
 

 สําหรับขอมูลท่ัวไปและลักษณะโครงสรางของครัวเรือน เปนขอมูลพ้ืนฐานท่ีสามารถบงช้ี
โครงสรางทางเศรษฐกิจของครัวเรือน โดยขอมูลท่ีผูวิจัยใชในการวิเคราะห ประกอบ ดวย เพศ  อายุ ระดับ
การศึกษา จํานวนสมาชิกของครัวเรือน ความพึงพอใจในความเปนอยู  การประกอบอาชีพ  ดังตารางตอไปนี ้
 
 1.1 เพศ 
ตารางที่ 1 แสดงขอมูลจํานวนประชากรแบงตามเพศ 
 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 
หญิง 200 63.5 
ชาย 115 36.5 
รวม 315 100.0 
 

 
 
 



1.2 อาย ุ
ตารางที่ 2 แสดงชวงอายุของผูตอบแบบสอบถาม 

 
1.3 ระดับการศึกษา 
ตารางที่ 3 แสดงขอมูลระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 
การศึกษาขั้นตน 74 23.5 
การศึกษามัธยมตน 31 9.8 
การศึกษามัธยมปลาย 33 10.5 
ปวช 13 4.1 
ปวส 23 7.3 
ปริญญาตรี 129 41.0 
สูงกวาปริญญาตรี 11 3.5 
ไมระบุ 1 .3 
รวม 315 100.0 
 
 จากตารางขางตนแสดง เพศ อายุ และระดับการศึกษา ผลการศึกษาพบวา จํานวนประชากรท่ีตอบ
แบบสอบถามแบงออกตามเพศชายและหญิงท้ังหมด 315 คน มีสัดสวนของเพศหญิงมากกวาเพศชายรอยละ 
63.5 และประชากรเพศชายรอยละ 36.5 จากขอมูลท่ีแสดงสัดสวนของประชากรผูตอบแบบสอบถามท่ีเปน
เพศหญิงนั้น ผลของการสํารวจความคิดเห็นจึงเปนอารมณความรูสึกท่ีมาจากผูหญิงท่ีแสดงออกทางความคิด
เกี่ยวกับนโยบายทางเศรษฐกิจท่ีเนนการแสดงออกทางภาคครัวเรือนไดอยางดียิ่งขึ้น เพราะปญหาคาครอง
ชีพนั้นโดยสวนใหญแลวผูหญิงจะเปนผูคอยจัดการเรื่องเศรษฐกิจภายในครัวเรือนเปนหลัก ประชากรซ่ึง

อาย ุ จํานวน(คน) รอยละ 
อาย ุ15- 25 ป 65 20.6 

อาย ุ26 - 35 ป 45 14.3 

อาย ุ36 - 45 ป 90 28.6 

อาย ุ46 - 59 ป 82 26.0 

อาย ุ60 ปขึ้นไป 31 9.8 

ไมระบุอาย ุ 2 0.6 

รวม 315 100.0 



ท้ังหมดจะมีชวงอายุตั้งแต 36 ป ถึง 59 ปกวารอยละ 54.6 มีประชากรรอยละ 41.0 ซ่ึงเปนคนรุนใหมวัย
ทํางานท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมาคือการศึกษาระดับกอนประถมศึกษารอยละ 23.5 ตามลําดับ
โดยภาพรวมรอยละ 99.7 ของประชากรคือผูท่ีไดรับการศึกษาท้ังส้ิน 
 

1.4 จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 
ตารางที่ 4 แสดงขอมูลจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 
 

จํานวนสมาชิก จํานวน (ครัวเรือน) รอยละ 
1 คน 7 2.2 
2 คน 16 5.1 
3 คน 47 14.9 
4 คน 111 35.2 
มากกวา 4 คน 133 42.2 
ไมระบุ 1 .3 
รวม 315 100.0 

 
1.5 ชวงอายุของสมาชิกในครัวเรือน 

ตางรางที่ 5 แสดงชวงอายุของสมาชิกในครัวเรือน 
 

ชวงอาย ุ รอยละ 

ต่ํากวา 15 ป 9.7 

15 - 25 ป 28.6 

26 - 35 ป 12.7 

36 - 45 ป 20.3 

46 - 59 ป 19.1 

60 ปขึ้นไป 9.6 
รวม 100.0 

 
 จากตารางขางตนแสดง จํานวนสมาชิกในครัวเรือน และชวงอายุของสมาชิกในครัวเรือน     ผล
การศึกษาพบวา จํานวนสมาชิกในครัวเรือนของผูตอบแบบสอบถามรอยละ 42.2 เปนครอบครัวท่ีมีสมาชิก
มากกวา 4 คน มีลักษณะเปนครอบครัวขยาย กลาวคือ มีพอ แม ลูก ปู ยา ตา ยาย อาศัยอยูในครอบครัว



เดียวกัน โดยรอยละ 28.6 เปนประชากรท่ีมีมากท่ีสุดซ่ึงอยูในชวงอายุ 15 - 25 ป และรองลงมารอยละ 20.3 
คือประชากรท่ีอยูในชวงอายุ 46 - 59 ป 
 

1.6  รายไดของประชากร 
ตารางที่ 6 แสดงขอมูลรายไดของประชากร 
 

รายได จํานวน รอยละ 
ต่ํากวา 6,000 บาท 56 17.8 
6,000 บาท 79 25.1 
6,001-8,000 บาท 59 18.7 
8,001-10,000 บาท 49 15.6 
10,001-20,000 บาท 37 11.7 
มากกวา 20,000 บาท 16 5.1 
รวม 296 94.0 
ไมระบุ 19 6.0 

รวมทั้งหมด 315 100.0 
 

1.7  การประกอบอาชีพของประชากร 
ตารางที่ 7 แสดงขอมูลการประกอบอาชีพของประชากร 
 

อาชีพ จํานวน รอยละ 
ลูกจางรายวัน 27 8.6 
ลูกจางรายเดือน 35 11.1 
พนักงานของรัฐ 35 11.1 
กิจการสวนตัว 76 24.1 
เกษตรกร 91 28.9 
อ่ืนๆ 51 16.2 

รวม 315 100.0 
 
 
 
 



1.8  ความพึงพอใจในความเปนอยู 
ตางรางที่ 8 แสดงขอมูลความพึงพอใจในความเปนอยู 
 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน รอยละ 
พอใจมาก 90 28.6 
คิดวาพอใจ 160 50.8 
คิดวาไมพอใจ 29 9.2 
ไมพอใจ 15 4.8 
ตอบยาก 21 6.7 

รวม 315 100.0 
 
 จากตารางขางตนแสดง ระดับความพึงพอใจในความเปนอยูของประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลชิงโค 
อําเภอสิงหนครนั้น จากการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในชีวิตความเปนอยูของประชากรรอย
ละ 50.8 มีความรูสึก “พึงพอใจ” ในชีวิตท่ีเปนอยู เพราะเปนสังคมชนบท ประกอบอาชีพเกษตรกรรม      
กวารอยละ 28.9 การประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ ทําใหเกิดความพึงพอใจในความเปนอยู ใช
ชีวิตอยางไมทะเยอทะยานมากเกินไปพึงพอใจในชีวิตท่ีเปนสุข และปรากฏวารอยละ 28.6 ประชาชนมีความ
พึงพอใจในความเปนอยูในระดับ “พอใจมาก”  

แตถึงอยางไรก็ตามประชาชน รอยละ 14.0 คิดวาไมพึงพอใจ และไมพอใจในความเปนอยูของ
ตนเองเลย เพราะภาวะความเปนอยูท่ีอัตคัดขัดสน ประสบปญหาคาครองชีพท่ีสูงขึ้นรายรับไมเพียงพอกับ
รายจายซ่ึงกวารอยละ 25.1 มีรายไดเฉล่ียอยูท่ี 6,000 บาท รอยละ18.7 มีรายไดเฉล่ียอยูท่ี 6,001-8,000 บาท 
และรอยละ 17.8 มีรายไดเฉล่ียต่ํากวา 6,000 บาทตามลําดับ ประชากรบางสวนก็ตกอยูในภาวะของการ
วางงาน หรือบางก็จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแตกลับมาประกอบอาชีพการใชแรงงานดานเกษตรกรรม
ความพึงพอใจในความเปนอยูจึงต่ําลง ซ่ึงปญหานี้เปนส่ิงหนึ่งท่ีสําคัญท่ีรัฐบาลใหมตองเขามาเรงในการ
แกไขปญหาของประชาชน เพราะจะมีผลตอสุขสภาพจิตเปนอยางมาก ปจจัยท่ีเปนโครงสรางพ้ืนฐานของ
ประชากรก็ยอมท่ีจะมีอิทธิพลตอความอารมณความรูสึกของประชาชนตอการเขามาดําเนินนโยบายทาง
เศรษฐกิจของรัฐบาลท่ีไดรับการเลือกตั้งเปนอยางยิ่ง 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 2  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนโยบายทางเศรษฐกิจ(การแกไข
ปญหาคาครองชีพ) ของรัฐบาล 
 

 สําหรับการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนดวยการสํารวจนั้น จะศึกษาในภาพรวมเกี่ยวกับความ
คิดเห็นถึงปญหาท่ีประชาชนคิดวาเปนปญหาระดับชาติ รวมท้ังความคิดเห็น               ท่ีประชาชนมีตอ
รัฐบาล ความรับรูและความคิดเห็นตอแนวนโยบายทางเศรษฐกิจท่ีรัฐบาลเขามาแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ 
ความคาดหวังของประชาชนในการแกไขปญหาคาครองชีพ นโยบายท่ีคิดวานําไปใชไดจริงและเปน
ประโยชนมากท่ีสุด โดยจากการสํารวจผูวิจัยสามารถท่ีจะนําเสนอผลการศึกษาไดดังตอไปนี ้
 

2.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาที่สําคัญของประเทศในปจจุบัน  
ตารางที่ 9 แสดงขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาที่สําคัญของประเทศในปจจุบัน 
 

ปญหา ความคิดเห็น (รอยละ) 
การเพ่ิมขึ้นของราคาสินคา เงินเฟอ 49.5 
ปญหายาเสพติด 34.9 
การวางงาน 32.7 

 
 จากตารางขางตนแสดงขอมูลท่ีไดจากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปญหาท่ีสําคัญ
ของประเทศในปจจุบัน โดยผูวิจัยวิเคราะหถึงปญหาท่ีสําคัญ เชน ปญหาการเพ่ิมขึ้นของราคาสินคาเงินเฟอ 
ปญหาการวางงาน ปญหาคาจางต่ําไมเพียงพอ ปญหาอาชญากรรม ปญหายาเสพติด ปญหาสภาพทางรางกาย
และจิตใจ ปญหาสภาพแวดลอมรอบขาง ปญหา3จังหวัดชายแดน ปญหาความสามัคคีของคนในชาต ิเปนตน 
แลวนํามาสํารวจความคิดเห็นของประชาชนปรากฏวามีความคิดเห็นวาปญหาท่ีสําคัญอันดับตนๆของ
ประเทศไทยในปจจุบัน รอยละ 49.5 คือปญหาการเพ่ิมขึ้นของราคาสินคา รองลงมารอยละ 34.9 คือปญหายา
เสพติด และรอยละ32.7 คือปญหาการวางงาน นอกจากนี้ประชาชนยังมีการแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมถึง
ปญหาท่ีคิดวาสําคัญอีกประการหนึ่งคือ การทุจริตคอรรัปช่ัน 
 เนื่องดวยสภาพทางเศรษฐกิจในปจจุบันมีอยูในสภาวะท่ีเรียกไดวา “ขาวยากหมากแพง”ซ่ึงสงผล
กระทบโดยตรงตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน เพราะเม่ือราคาสินคาท่ีเพ่ิมขึ้นแตรายไดกลับเทาเดิมจึง
ไมเพียงพอตอการใชจายในภาคครัวเรือนจึงเปนปญหาท่ีสําคัญท่ีประชาชนชาวตําบลชิงโคนั้นมองวาเปน
อันดับหนึ่ง ซ่ึงภาคครัวเรือนนั้นตองดิ้นรนหาทางอยูรอดทามกลางปญหาทางเศรษฐกิจท่ีฝดเคือง ปญหาท่ี
ประชาชนมองวาจะตามมาเม่ือภาวะเศรษฐกิจไมดี กจ็ะสงผลตอภาคธุรกิจท่ีไมสามารถดําเนินกิจกรรมการ
ผลิตไดในอัตราท่ีเทาเดิมจึงมีความจําเปนในการลดตนทุนทางการผลิต ผลสุดทายคือการลดแรงงานในผลิต
สงผลใหเกิดปญหาการวางงานตามมา และครอบครัวเม่ือขาดรายไดบางก็จะเลือกหนทางท่ีใหไดมาซ่ึง



รายไดโดยวิธีไมสุจริตคือการพ่ึงพายาเสพติด อาจจะเพ่ือเสพหรือเปนรายไดจึงมีมากขึ้น ดังท่ีจะเห็นไดจาก
ขาวอาชญากรรมตางๆ ท่ีปรากฏใหเห็นทางหนาหนังสือพิมพหรือส่ือโทรทัศนท่ีมีไมเวนวัน ปญหาท้ังสอง
มักจะสอดคลองกันคือวางงานและหันมาพ่ึงพายาเสพติด 
 

2.2 นโยบายของภาครัฐในการแกไขปญหาคาครองชีพ ที่ประชาชนรูจัก 
ตารางที่ 10 แสดงขอมูลนโยบายของภาครัฐในการแกไขปญหาคาครองชีพ ที่ประชาชนรูจัก 
 

นโยบาย ความคิดเห็น (รอยละ) 
เพ่ิมรายไดแกบัณฑิต15000บาท/เดือน 73.3 
เพ่ิมรายไดแกผูใชแรงงาน300บาท/วัน 69.2 
ลดรายจายเพ่ิมรายได 28.3 
  
 จากตารางขางตนแสดงขอมูลท่ีไดจากการสํารวจความรับรูของประชาชนเกี่ยวกับนโยบายของ
ภาครัฐในการแกไขปญหาคาครองชีพ ผลการศึกษาพบวาประชาชนทราบถึงนโยบายของพรรคการเมืองท่ี
ไดรับการเลือกตั้งสามอันดับแรกคือ นโยบายการเพ่ิมเงินเดือนแกผูจบปริญญาตรี15000บาท/เดือน มีความ
คิดเห็น รอยละ 73.3 รองลงมาคือนโยบายการเพ่ิมรายไดแกผูใชแรงงาน300บาท/วัน รอยละ69.2 และ
นโยบายการลดรายจายเพ่ิมรายได รอยละ 28.3 ตามลําดับ 
 ดวยขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวาประชาชนใหความสนใจตอนโยบายท่ีมีสวนไดสวนเสียกับ
ตนเองเปนสําคัญสังเกตไดขอมูลระดับการศึกษาท่ีประชากรกวารอยละ 41.0 เปนประชากรท่ีจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีเปนสวนมากท่ีสุดของกลุมประชากรท่ีไดรับการสํารวจ เพราะฉะนั้นจึงมีความคาดหวังและ
ใหความสนใจตอนโยบายการเพ่ิมเงินเดือนแกผูจบปริญญาตรี15000บาท/เดือน นโยบายนี้เปนอยางมาก 
เพราะหากนโยบายนี้สามารถทําไดจริงเขาจะมีโอกาสท่ีจะเขาทํางานและไดรับเงินเดือนท่ีเพ่ิมขึ้น หรือใน
ภาคสวนของการใชแรงงานของผูใชแรงงานนั้นรอยละ 19.7 นั้นเปนกลุมลูกจางรายวันและลูกจางรายเดือน
ท่ีมีความสนใจและมีความคาดหวังตอการปรับคาครองชีพท่ีใหสูงขึ้นเปน 300 บาท/วัน ซ่ึงจะเปนการเพ่ิม
กําลังซ้ือในภาคครัวเรือนและเปนการขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจอีกแนวทางหนึ่ง นอกเหนือจากเหตุผล
ดังกลาวแลวการประชาสัมพันธนโยบายของพรรคการเมืองดังกลาวนั้นไดรับนําเสนอใหเปนท่ีสนใจแก
ประชาชนมากท่ีสุดเชนกัน 
  
 
 
 
 



2.3  นโยบายการแกปญหาคาครองชีพของรัฐบาล 
ตารางที่ 11 แสดงขอมูลนโยบายการแกปญหาคาครองชีพของรัฐบาล 
 

 
จากตารางขางตนแสดงขอมูลท่ีไดจากการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธของนโยบายการ

แกปญหาคาครองชีพของรัฐบาลการศึกษาพบวา รอยละ 34.0 มีความคิดเห็นวา “อีกนานจึงจะเห็นผล” 
รองลงมาคือ รอยละ 28.9 คิดวาตอบยากในความคิดเห็นนี้ และยังคิดวารัฐบาลยังไมเห็นวาภาครัฐทํางานท่ี
เปนรูปธรรมรอยละ 16.2  

จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวาประชาชนมีความรูสึกวานโยบายของรัฐท่ีนําเสนอมาท้ังหมดนั้น
คิดวาอีกนานจึงจะเห็นผลการเปล่ียนแปลงท่ีเปนรูปธรรมดวยเหตุผลตางๆ การท่ีประชาชนมองถึงนโยบายท่ี
พรรคการเมืองนําเสนอมา เชน นโยบายเพ่ิมรายไดแกบัณฑิต15000บาท/เดือน นโยบายการเพ่ิมรายไดแก
ผูใชแรงงาน300บาท/วัน มองถึงท่ีมาของเงินทุนท่ีรัฐจะนํามาสนับสนุนหรือวิธีการท่ีรัฐจะดําเนินการตาม
นโยบายนั้นเปนไปไดยากท้ังยังมองวาเปนนโยบายใหมท่ีเปนการโฆษณาชวนเช่ือเสียมากกวา แตถึงอยางไร
ก็ตามก็มีความคาดหวังวาอาจจะทําได แตตองใชระยะเวลา ประชาชนบางสวนก็มีความคิดเห็นวายังไม
สามารถท่ีตัดสินใจตอการทํางานดานการแกไขปญหาคาครองชีพไดตองรอดูผลงานกอน ประกอบกับใน
ขณะท่ีทําการสํารวจนั้นพรรคการเมืองท่ีนําเสนอนโยบายนี้เพ่ิงชนะการเลือกตั้งเขามาเปนรัฐบาลบริหาร
ประเทศ การทํางานจึงยังไมเห็นเปนรูปธรรมมากนักและยากท่ีจะตอบคําถามนี้ได 
 
 
 
 
 
 

ความคิดเห็น ความคิดเห็น (รอยละ) 
คาดวาใหผลลัพธในไมชา 11.7 
อีกนานจะเห็นผล 34.0 
ไมสรางผลลัพธใดๆท่ีจะเกิดขึ้น 8.6 
ไมเห็นวาภาครัฐทํางานท่ีเปนรูปธรรม 16.2 
ตอบยาก 28.9 
ไมระบุ .6 
รวม 99.4 

รวมทั้งหมด 100.0 



2.4 นโยบายที่เปนประโยชนในการแกไขปญหาคาครองชีพ 
ตารางที่ 12 แสดงความคิดเห็นตอนโยบายที่เปนประโยชนในการแกไขปญหาคาครองชีพ 

 

ความคิดเห็นตอนโยบาย ความคิดเห็น (รอยละ) 
การเพ่ิมคาจางเปน 300 บาท/วัน 30.2 
ลดปญหาอัตราเงินเฟอ 24.8 
ปรับฐานเงินเดือน ป.ตรี 15,000บาท 24.1 
 

จากตารางขางตนแสดงขอมูลท่ีไดจากการแสดงความคิดเห็นของประชาชนตอนโยบายท่ีเปน
ประโยชนในการแกไขปญหาคาครองชีพ  ผลสํารวจพบวาประชาชนสวนใหญมีความคิดเห็นรอยละ  30.2 
วาการเพ่ิมคาจางเปน  300 บาท/วัน  นั้นเปนนโยบายท่ีมีประโยชนตอการแกไขปญหาคาครองชีพมากท่ีสุด  
เนื่องจากปจจุบันราคาสินคาอุปโภคและบริโภคมีราคาสูงขึ้น  ทําใหคาครองชีพของประชาชนสูงขึ้นตามมา
ดวย  ดังนั้นการเพ่ิมคาจางเปน  300 บาท/วัน  จึงเปนวิธีการแกไขปญหาท่ีดีท่ีสุดในสภาวะเศรษฐกิจดังกลาว  
รองลงมาคือการลดปญหาอัตราเงินเฟอคิดเปนรอยละ 24.8  โดยการลดปญหาอัตราเงินเฟอนั้นจะทําให
ประชาชนซ้ือสินคาไดในปริมาณมากยิ่งขึ้นแตจํานวนเงินเทาเดิม  ทําใหโรงงานตองผลิตสินคามากขึ้นเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของประชาชนจึงทําใหเกิดการจางงาน  และนโยบายสุดทายคือการปรับฐาน
เงินเดือน ป.ตรี 15,000 บาท  คิดเปนรอยละ 24.1  เนื่องจากในปจจุบันนี้ประชาชนสวนใหญจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีมากยิ่งขึ้น  การเพ่ิมฐานเงินเดือนของผูท่ีจบปริญญาตรีเปน 15,000 บาทนั้น  ทําให
ประชาชนมีอํานาจในการซ้ือสินคามากยิ่งขึ้น  ประชาชนคิดวาการปรับฐานเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท
นั้นจึงเปนทางเลือกท่ีดีอีกวิธีการหนึ่งสําหรับสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน 
 

2.5 ผลของนโยบายของภาครัฐในแกไขปญหาคาครองชีพที่คาดวาใชไดจริง 
ตารางที่ 13 แสดงขอมูลนโยบายของภาครัฐในแกไขปญหาคาครองชีพที่คาดวาใชไดจริง 
 

ความคิดเห็นตอนโยบาย ความคิดเห็น (รอยละ) 
แผนสงเสริมการทองเท่ียว 28.6 
ปรับฐานเงินเดือน ป.ตรี 15,000บาท 25.2 
การเพ่ิมคาจางเปน 300 บาท/วัน 24.4 
 
 จากตารางขางตนแสดงขอมูลท่ีไดจากการแสดงความคิดเห็นของประชาชนตอนโยบายท่ีเปน
ประโยชนในการแกไขปญหาคาครองชีพท่ีคาดวาจะใชไดจริง  ผลสํารวจพบวาประชาชนสวนใหญมีความ
คิดเห็นรอยละ 28.6  วาแผนสงเสริมการทองเท่ียวนั้นจะแกปญหาคาครองชีพไดอยางแทจริง  เนื่องจาก



ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีสถานท่ีทองเท่ียวท้ังทะเล  น้ําตก  ภูเขา  เปนตน  ซ่ึงสถานท่ีเหลานี้จะเปนแหลง
ท่ีดึงดูดใหนักทองเท่ียวหล่ังไหลเขามาเท่ียวในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น  ทําใหอุตสาหกรรมการทองเท่ียวของ
ประเทศไทยเปนรายไดหลักของประเทศ  เม่ือรัฐบาลมีการสงเสริมการทองเท่ียวทําใหประชาชนมีรายได
มากยิ่งขึ้น  จึงทําใหคนในประเทศมีความเปนอยูท่ีดีขึ้น  รองลงมาคือการปรับฐานเงินเดือน ป.ตรี 15,000 
บาท  คิดเปนรอยละ 25.2  เนื่องจากในปจจุบันนี้ประชาชนสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากยิ่งขึ้น  
การเพ่ิมฐานเงินเดือนของผูท่ีจบปริญญาตรีเปน 15,000 บาทนั้น  ทําใหประชาชนมีอํานาจในการซ้ือสินคา
มากยิ่งขึ้น  ความเปนอยูของประชาชนก็จะดีขึ้น  และนโยบายสุดทายพบวาประชาชนสวนใหญมีความ
คิดเห็นรอยละ  24.4  วาการเพ่ิมคาจางเปน  300 บาท/วัน  นั้นเปนนโยบายท่ีมีประโยชนตอการแกไขปญหา
คาครองชีพไดจริง เนื่องจากปจจุบันราคาสินคาอุปโภคและบริโภคมีราคาสูงขึ้น  ทําใหคาครองชีพของ
ประชาชนสูงขึ้นตามมาดวย  ดังนั้นการเพ่ิมคาจางเปน  300 บาท/วัน  จึงเปนวิธีการแกไขปญหาเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชนชนในยุคปจจุบันใหดียิ่งขึ้น  
 

ตอนที่   3    ผลการวิเคราะหขอมูลดานความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจหลังการ
เลือกต้ัง 

 

 ในการเก็บขอมูลครั้งนี้มีการสอบถามความคิดเห็นของครัวเรือนถึงความรูสึกหลักการเลือกตั้ง
เกี่ยวกับปญหาคาครองชีพ ของประชาชนตําบลชิงโค อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา จํานวน 315 ครัวเรือน
มีความคิดเห็นตามตารางท่ี  
 
 ตารางที่14  แสดงวิธีการแกปญหาของประชาชนเม่ือราคาสินคาเพ่ิมขึ้น  (3 อันดับที่ประชาชน
นํามาใช) 
 

ลําดับ ความคิดเห็น จํานวน รอยละ 
1 ไมบริโภคสินคาท่ีไมจําเปน 179 56.8 
2 ซ้ือสินคาท่ีถูกกวา 134 41.6 
3 ซ้ือสินคาคงทนเพ่ือประหยัด 118 37.5 

 
 ตารางที ่15  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับราคาสินคาในชวงปจจุบัน 

ความคิดเห็น จํานวน รอยละ 
ราคาในภาพรวมลดลง 10 3.2 
 ราคาสินคาในบางตัวลดลง 63 20.0 
ไมไดเห็นเลยวาลดลงเลยในชวง2-3เดือนท่ีผานมา 177 56.2 



 ตอบยาก 62 19.7 
 ไมระบุ 3 1.0 

รวม 315 100.0 
 
 จากการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการแกปญหาของประชาชนเม่ือราคาสินคาเพ่ิมขึ้น ในตําบล
ชิงโค พบวา ประชาชนสวนมากคิดวาวิธีการแกปญหาเม่ือราคาสินคาอุปโภคบริโภคเพ่ิมขึ้น ซ่ึงเลือกใช
วิธีการดังนี้ คือ อันดับ 1 ไมบริโภคสินคาท่ีไมจําเปน รอยละ 56.8 รองลงมา คือ ซ้ือสินคาท่ีถูกกวา รอยละ 
41.6 และอันดับ 3 คือ ซ่ือสินคาคงทนเพ่ือประหยัด รอยละ 37.5 
 สําหรับวิธีการแกปญหา  ของประชาชนเม่ือราคาสินคาเพ่ิมขึ้น อันดับ 1 ไมบริโภคสินคาท่ีไมจําเปน 
จากการสัมภาษณพบวา ประชาชนคิดวาในสภาพเศรษฐกิจปจจุบัน การอุปโภคบริโภคสินคาท่ีไมจําเปนเปน
เรื่องท่ีส้ินเปลือง เนื่องจากประชาชนมีรายไดนอยอยูแลวแตราคาสินคากลับสูงขึ้น 
 การเลือกซ้ือสินคาท่ีราคาถูกจึงเปนวิธีการท่ีประชาชนเลือกรองลงมา ถึงรอยละ 41.6 ซ่ึงบางครั้ง
สินคาท่ีประชาชนเลือกซ้ืออาจจะคุณภาพไมดีนัก แตดวยสภาพเศรษฐกิจปจจุบันประชาชนก็จําเปนตอง
เลือก เนื่องดวยมีรายไดนอยแตราคาสินคาสูง เพราะประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงมี
รายไดท่ีไมแนนอนขึ้นกับฤดูกาล 
 ดังนั้นการเลือกซ้ือสินคาท่ีคงทนเปนอีกทางเลือกหนึ่งของประชาชนในพ้ืนท่ี เลือกวิธีการนี้เพราะ 
การซ้ือสินคาท่ีคงทนจะชวยลดภาระคาใชจายของประชาชนได เนื่องจากสินคาท่ีซ้ือมาสามารถใชไดหลาย
ครั้งและในระยะเวลาท่ียาวนานมากขึ้น 
 และหากราคาสินคายังสูงขึ้นตอไปประชาชนรอยละ 45.4 คิดวา คนจะไมตัดสินใดๆเพราะไมมี
ประโยชน และรอยละ 32.1 ไมสามารถตอบคําถามขอนี้ได จากผลสํารวจจะสังเกตไดวาประชาชนไมม่ันใจ
กับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน จึงเปนเหตุผลท่ีทําใหประชาชนเลือกท่ีจะไมตัดสินใจใดๆเพราะกลัววาทําไป
แลวจะไมมีประโยชนใดๆเกิดขึ้น สําหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับราคาสินคาในชวงปจจุบันประชาชนสวน
ใหญ บอกวา ไมมีแนวโนมท่ีจะลดลงในชวงระยะเวลา 2-3 เดือนท่ีผานมา ถึง รอยละ 56.2  ดัง ตารางท่ี 15 
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับราคาสินคาในชวงปจจุบัน 
 

 ตารางที1่6   แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่ทําใหราคาสินคาไมมีแนวโนมที่จะลดลง 
ปจจัย จํานวน รอยละ 

วิกฤติเศรษฐกิจ 205 68.3 
นโยบายของรัฐ 134 42.5 
รัฐไมมีความสามารถในการกําหนดราคา 102 32.4 

 



จากตารางท่ี 16  พบวาความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นของสาเหตุท่ีทําใหราคาสินคาไมมี
แนวโนมท่ีจะลดลง 3 ลําดับแรก ท่ีประชาชนสวนใหญเห็นดวยมีดังนี้ รอยละ 68.3 บอกวา การท่ีราคาสินคา
ไมลดลงเกิดจากการไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ  นโยบายของรัฐ เปนสาเหตุรองลงมา รอยละ 42.5 
และการท่ีภาครัฐไมมีความสามารถในการกําหนดราคา เปนอีกหนึ่งสาเหตุท่ีประชาชนเลือก รอยละ 32.4 
 ดวยสภาพเศรษฐกิจโลกท่ีประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจของโลกอยางสหรัฐอเมริกา ประสบกับ
ปญหาเศรษฐกิจเปนอยางมาก สงผลกระทบไปยังประเทศตางๆท่ีมีสัมพันธทางเศรษฐกิจกับอเมริกาทําให
ประสบกับปญหาวิกฤตเศรษฐกิจอยางเชนประเทศไทย สําหรับความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีตําบล   
ชิงโค คิดวาสาเหตวุิกฤตเศรษฐกิจเปนหนึ่งปจจัยท่ีทําใหราคาสินคาสูงขึ้นดวย 
 นโยบายรัฐ และความสามารถในการกําหนดราคาสินคาของรัฐ ก็เปนอีกปจจัยสําคัญท่ีทําให ท่ีทํา
ใหราคาสินคาลดลงหรือเพ่ิมขึ้นได หากรัฐมีนโยบายทางเศรษฐกิจท่ีดีกับปญหาท่ีประสบอยูก็จะสามารถท่ี
แกปญหาเศรษฐกิจ การเขามาแทรกแซงของรัฐหรือปลอยใหเปนไปโดยกลไกตลาด สุดทายก็จะสงผลตอ
ระดับราคาสินคาในท่ีสุด และหากรัฐสามารถควบคุมราคาสินคาท่ีจําเปนไดก็จะทําใหคาใชจายของ
ประชาชนลดลงตามไปดวย 
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับราคาในอนาคต โดยเฉพาะในอีก 2-3 เดือนขางหนา จากผลสํารวจ
(กรกฎาคม 2554) พบวา ประชาชนสวนสวนใหญคิดวาราคาสินคาในอนาคตจะเพ่ิมสูงขึ้นทุกประเภท ดัง
ตารางตอไปนี ้
 

 ตารางที่ 17  ราคาเนื้อสัตว.ใน 2-3 เดือนขางหนา 
ความคิดเห็น จํานวน รอยละ 

ราคาสูงมากยิ่งขึ้น 209 66.3 
ราคาสูงเล็กนอย 64 20.3 
ไมเปล่ียนแปลง 14 4.4 
ราคาลดลงเล็กนอย 10 3.2 
ตอบยาก 18 5.7 

รวม 315 100.0 
 
 ตารางที่ 18  ราคาขาวสารใน 2-3 เดือนขางหนา 

ความคิดเห็น จํานวน รอยละ 
ราคาสูงมากยิ่งขึ้น 209 66.3 
ราคาสูงเล็กนอย 61 19.4 
ไมเปล่ียนแปลง 25 7.9 
ราคาลดลงเล็กนอย 6 1.9 



ตอบยาก 14 4.4 
รวม 315 100.0 

 
 ตารางที่ 19  ราคาไขไก ใน2-3 เดือนขางหนา 

ความคิดเห็น จํานวน รอยละ 
ราคาสูงมากยิ่งขึ้น 187 59.4 
ราคาสูงเล็กนอย 73 23.2 
ไมเปล่ียนแปลง 21 6.7 
ราคาลดลงเล็กนอย 15 4.8 
ตอบยาก 19 6.0 

รวม 315 100.0 
 
 ตารางที่ 20 ราคาน้ํามันพืชใน2-3 เดือนขางหนา 

ความคิดเห็น จํานวน รอยละ 
ราคาสูงมากยิ่งขึ้น 212 67.3 
ราคาสูงเล็กนอย 52 16.5 
ไมเปล่ียนแปลง 16 5.1 
ราคาลดลงเล็กนอย 21 6.7 
ตอบยาก 14 4.4 

รวม 315 100.0 
 
 ตารางที่ 21  ราคาผลไมและผักใน2-3 เดือนขางหนา 

ความคิดเห็น จํานวน รอยละ 
ราคาสูงมากยิ่งขึ้น 135 42.9 
ราคาสูงเล็กนอย 89 28.3 
ไมเปล่ียนแปลง 41 13.0 
ราคาลดลงเล็กนอย 25 7.9 
ตอบยาก 23 7.3 
ไมระบุ 2 .6 

รวม 315 100.0 



 
 ตารางที่ 22 ราคาน้ํามันเบนซินใน2-3 เดือนขางหนา (กรกฎาคม 2554) 

ความคิดเห็น จํานวน รอยละ 
ราคาสูงมากยิ่งขึ้น 221 70.2 
ราคาสูงเล็กนอย 53 16.8 
ไมเปล่ียนแปลง 10 3.2 
ราคาลดลงเล็กนอย 13 4.1 
ตอบยาก 18 5.7 

รวม 315 100.0 
 
 ตารางที่ 23  คาใชจายโครงสรางพ้ืนฐานใน2-3 เดือนขางหนา 

ความคิดเห็น จํานวน รอยละ 
ราคาสูงมากยิ่งขึ้น 182 57.8 
ราคาสูงเล็กนอย 88 27.9 
ไมเปล่ียนแปลง 19 6.0 
ราคาลดลงเล็กนอย 7 2.2 
ตอบยาก 19 6.0 

รวม 315 100.0 
 

จากตารางท่ี  17-23  พบวาประชาชนมีคิดเห็นวาในอีก2-3เดือนขางหนาระดับราคาสินคาอุปโภค
บริโภคทุกชนิดจะระดับราคาสูงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะราคาน้ํามันเบนซิน ประชาชนรอยละ 70.2 มีความ
คิดเห็นวา ราคาจะสูงมากขึ้น รอยละ16.8 บอกวาราคาจะสูงขึ้นเล็กนอย ราคาเนื้อสัตว และขาวสาร 
ประชาชนรอยละ 66.3 บอกวาราคาสินคาเพ่ิมสูงขึ้น และรอยละ30.3 บอกวาจะเพ่ิมสูงขึ้นเล็กนอย ราคา
ขาวสาร ประชาชนรอยละ 66.3 บอกวาราคาสินคาเพ่ิมสูงขึ้น และรอยละ19.4 บอกวาจะเพ่ิมสูงขึ้นเล็กนอย 
ราคาไขไกประชาชนรอยละ 59.4 บอกวาราคาสินคาเพ่ิมสูงขึ้น และรอยละ23.2 บอกวาจะเพ่ิมสูงขึ้นเล็กนอย 
ราคาน้ํามันพืช ประชาชนรอยละ 67.3 บอกวาราคาสินคาเพ่ิมสูงขึ้น และรอยละ16.5 บอกวาจะเพ่ิมสูงขึ้น
เล็กนอย ราคาผักและผลไม ประชาชนรอยละ 42.9 บอกวาราคาสินคาเพ่ิมสูงขึ้น และรอยละ28.3 บอกวาจะ
เพ่ิมสูงขึ้นเล็กนอย คาใชจายโครงสรางพ้ืนฐาน ประชาชนรอยละ 57.8 บอกวาราคาสินคาเพ่ิมสูงขึ้น และรอย
ละ27.9บอกวาจะเพ่ิมสูงขึ้นเล็กนอย 

 



 ประชาชนสวนใหญมีความคิดวาระดับราคาสินคาแตละชนิดจะเพ่ิมสูงขึ้น โดยสังเกตไดจากสินคา
แตละประเภทประชาชนมากกวารอยละ 50 คิดวาราคาสินคาจะเพ่ิมขึ้น โดยราคาน้ํามันเบนซินจะเปนสินคา
ประชาชนถึงรอยละ 70.2 คิดวาจะเพ่ิมสูงขึ้น เนื่องดวยน้ําเบนซินตลอด2-3 เดือนท่ีผานมามีอัตราการขึ้น
ราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ และเปนสินคาท่ีมีความจําเปนและมีความตองการสูงซ่ึง ใชในการคมนาคมขนสงและการ
ทําการ เกษตร ดังนั้นหากราคาน้ํามันเบนซินสูงก็จะทําใหราคาสินคาอ่ืนๆเพ่ิมสูงขึ้น เพราะตองปจจัยการ
ผลิตเพ่ิมขึ้น  
 
 ตารางที่ 24  สภาวะทางเศรษฐกิจในอนาคต 

ความคิดเห็น จํานวน รอยละ 
เงินเฟอมากยิ่งขึ้น 153 48.6 
เงินเฟอเล็กนอย 23 7.3 
เงินฝด 15 4.8 
ไมรู 63 20.0 
ตอบยาก 54 17.1 
ไมระบุ 7 2.2 

รวม 315 100.0 
 
 ตารางที่ 25  ความเปนอยูอีก2-3 ปขางหนา 

ความคิดเห็น จํานวน รอยละ 
คิดวาดี 68 21.6 
คิดวาเหมือนเดิม 90 28.6 
คิดวาแยลง 80 25.4 
ตอบยาก 77 24.4 

รวม 315 100.0 
 
 จากระดับราคาสินคาท่ีเพ่ิมสูงๆเรื่อยและไมมีแนวโนมท่ีจะลดลงสงผลใหความคิดเห็นของ
ประชาชนเกี่ยวกับสภาวะทางเศรษฐกิจในอนาคต สวนใหญคือ รอยละ48.6 คิดวาสภาวะเศรษฐกิจในอนาคต
จะประสบกับสภาวะเงินเฟอมากยิ่งขึ้น แตอยางไรก็ตามมีประชาชนถึงรอยละ 20 ท่ีไมสามารถท่ีจะ
คาดการณไดวาสภาวะเศรษฐกิจในอนาคตจะเปนอยางไร ดังตารางท่ี 24   
 ความเปนอยูในอนาคต 2-3 ปขางหนาพบวา ประชาชนรอยละ 28.6 คิดวา ความเปนอยูของตน
เหมือนเดิมไมมีการเปล่ียนแปลง และรอยละ 25.4 คิดวา ความเปนอยูอาจจะแยลงกวาเดิมเพราะเช่ือวาสภาพ



เศรษฐกิจมีแนวโนมท่ีจะอยูในภาวะเงินเฟอท่ีเพ่ิมมากขึ้น โดยสังเกตจากราคาสินคา ท่ีเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ แต
อยางไรก็ตามประชาชนอีกจํานวนไมนอยถึงรอยละ 24.4 ท่ีมีความคิดวาความเปนอยูในอนาคตยากท่ีจะตอบ
ไดในตอนนี้ เนื่องดวยสภาวะเศรษฐกิจท่ีตกต่ําและชวงนี้เปนชวงปลัดเปล่ียนรัฐบาลใหมนโยบายการ
แกปญหาเศรษฐกิจก็จะเปล่ียนตามไปดวยซ่ึงไมสามารถบอกไดวาจะประสบผลสําเร็จหรือไม                     
ดังตารางท่ี 25 
 
สรุปผลการศึกษา 
 

 สรุปจากการศึกษา “อารมณความรูสึกของประชาชนหลังการเลือกตั้ง” (ดานการแกไขปญหาคา
ครองชีพ)ในตําบลชิงโค อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
นโยบายทางเศรษฐกิจ (การแกไขปญหาคาครองชีพ) ของรัฐบาล และเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับสภาพทางเศรษฐกิจหลังการเลือกตั้ง ผลการศึกษาพบวา 
 นโยบายการแกไขปญหาทางเศรษฐกิจของรัฐบาลท่ีประชาชนสวนใหญรูจักคือ นโยบายการเพ่ิม
เงินเดือนแกผูจบปริญญาตร1ี5000บาท/เดือน และนโยบายการเพ่ิมรายไดแกผูใชแรงงาน300บาท/วัน แตเม่ือ
ถามถึงนโยบายท่ีคาดวาจะใชไดจริงประชาชนกลับมองวานโยบายแผนสงเสริมการทองเท่ียวนาจะเปน
นโยบายท่ีสามารถทําไดจริง ท้ังนี้เพราะนโยบายการเพ่ิมเงินเดือนแกผูจบปริญญาตรี15000บาท/เดือน เปน
นโยบายเดนท่ีรัฐบาลนําเสนอในการหาเสียงทําใหประชาชนรูจักนโยบายนี้มาก แตเม่ือนํามาเปรียบเทียบกับ
นโยบายแผนสงเสริมการทองเท่ียวประชาชนมองเปนนโยบายท่ีรฐับาลทําไดจริงมากท่ีสุด ซ่ึงการทองเท่ียวก็
เปนอุตสาหกรรมหลักท่ีทํารายไดใหกับประเทศไทยอยูแลว โดยเฉพาะชาวตางชาติท่ีเขามาทองเท่ียว และ
นโยบายนี้ก็ไมเปนผลกระทบตอการลงทุนท่ีเพ่ิมขึ้นของผูประกอบการดานการทองเท่ียว ในขณะเดียวกันก็
จะเปนการกระตุนใหเม็ดเงินไหลเขาสูอุตสาหกรรมการทองเท่ียวมากขึ้น แตถึงอยางไรก็ตามประชาชนสวน
ใหญก็ยังคงมีความคิดเห็นวานโยบายเหลานี้ตองใชเวลาอีกนานจึงจะเห็นผลเปนรูปธรรม  
 สวนสภาพทางเศรษฐกิจหลังการเลือกตั้งนั้นประชาชนเห็นวาราคาของสินคาในชวง 2-3เดือนท่ีผาน
มานั้นไมลดลงเลย และมองวาปญหาดังกลาวมีสาเหตุมาจากวิกฤติเศรษฐกิจ รวมไปถึงแนวนโยบายของรัฐ
ในการควบคุมราคาสินคา ท้ังนี้ประชาชนก็ยังมองไปในอนาคตอีกวาราคาสินคาอุปโภค บริโภค ในภาค
ครัวเรือนนั้นจะมีแนวโนมของราคาสินคาท่ีเพ่ิมสูงขึ้นและคิดวาประเทศไทยจะประสบปญหาเงินเฟอท่ีเพ่ิม
สูงขึ้นอีกดวย  

แตอยางไรก็ตามประชาชนสวนใหญ “พึงพอใจ” ในความเปนอยูของตนเองและคิดวาในอนาคต
ฐานะความเปนอยูของตนเองนั้นก็ยังคงเหมือนเดิม ในภาพรวมประชาชนยังเปดโอกาสสําหรับรัฐชุดใหมให
บริหารงานตอไปเพ่ือดูลีลาในการแกไขปญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ แตหากรัฐบาลชุดนี้ไมสามารถท่ีจะ
แกไขปญหาคาครองชีพ ปญหาทุจริตคอรรัปช่ัน หรือการเอ้ือประโยชนกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ประชาชนมี
ความรูสึกอคติตอรัฐบาลชุดนี้มากขึ้น และความคาดหวังในอนาคตของประชาชนก็คือตองการใหรัฐบาลชุด



เดิม (นายกอภิสิทธ์ิ เวชาชีวะ) เขามาแกไขปญหาเศรษฐกิจเพ่ือใหฐานะความเปนอยูของตนเองดีขึ้น ดังนั้น
ในการแกไขปญหาคาครองชีพรัฐบาลชุดปจจุบันควรจะทํานโยบายใหเปนรูปธรรมมากท่ีสุด 
 
ขอเสนอแนะและวิธีการในการทํางาน 

1. ควรลดจํานวนขอคําถามในแบบสอบถามใหนอยลง เพราะแบบสอบถามท่ีดีควรเปนสอบถามท่ีมี
ขอคําถามท่ีไมมากจนเกินไป เพ่ือไมใหผูกรอกแบบสอบถามรูสึกเบ่ืองาย 

2. ในการลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลทุกครั้ง ควรมีการทําความเขาใจหรือช้ีแจงใหประชาชนไดทราบ
เกี่ยวกับแบบสอบถามกอน วาเราเก็บขอมูลในครั้งเพ่ือการประกอบการเรียนการสอนเทานั้น เพ่ือปองกันการ
กรองขอมูลท่ีผิดพลาดหรือบิดเบือนความจริง 
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