
 
เที่ยวบินทดสอบสนามบนิสุวรรณภูม.ิ..คุมหรือไม 

 
วตัถุประสงคในการสาํรวจ    

เพื่อทราบขอมลูและความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานครและปริมณฑลเกี่ยวกับการจดัเท่ียวบินทดสอบที่
นายกรัฐมนตรนํีาคณะส่ือมวลชนรวมทดสอบความพรอมของสนามบินสุวรรณภูมใินวันที่ 29 กันยายน 2548 ในประเดน็ตอไปนี้ 

1. ประสิทธิผลและความคุมคาของการจดัเทีย่วบินทดสอบเพื่อสรางความเชื่อมั่นในความพรอมของสนามบินสุวรรณภูม ิ
2. ความคิดเห็นตอผลงานในสวนที่เกีย่วกับการกอสรางและเปดใชสนามบนิสุวรรณภูมิของรัฐบาลชุดปจจุบัน 
3. ความคิดเห็นตอการจดัเทีย่วบินทดสอบวาจะชวยลบภาพการทจุริตคอรรัปชันในการกอสรางและจดัซ้ืออุปกรณตามที่

เคยเปนขาวไดหรือไม 
4. ความเชื่อมั่นตอการเปดใชงานอยางเปนทางการของสนามบินสุวรรณภมูิใหทันตามเวลาที่กําหนด 
5. ความเชื่อมั่นตอความสามารถของรฐับาลในการผลักดันใหสนามบินสุวรรณภูมิเปนศนูยกลางการบนิของภูมิภาคเอเชีย 
6. เรื่องที่เปนหวงมากที่สุดในการเปดใชสนามบินสุวรรณภูมิอยางเปนทางการในปหนา 

 
ระเบียบวธิีการสํารวจ 
 การสุมตวัอยาง 

การสํารวจใชวิธีสุมตวัอยางประชาชนที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยใชวธิีการสุมตัวอยางแบบหลาย
ข้ันตอน (Multi-Stage Sampling) โดยสุมเขตการปกครอง จากนั้นสุมถนน และประชากรเปาหมายทีจ่ะสัมภาษณ  ไดกลุมตัวอยาง
ท้ังสิ้นจํานวน  1,144  คน  เปนชายรอยละ 47.9   และหญิงรอยละ 52.1   

กลุมตวัอยางมอีายุ 18-25 ปรอยละ 30.0  อายุ 26-35 ปรอยละ 27.3   อายุ 36-45 ปรอยละ 28.2  และอายุ 46 ปข้ึนไปรอยละ 
14.5  โดยมีการศึกษาในระดบัประถมศกึษารอยละ 8.4  มัธยมศกึษาและปวช.รอยละ 31.5   ปวส.และอนุปรญิญารอยละ 12.1   
ปรญิญาตรรีอยละ 43.2  และสูงกวาปรญิญาตรรีอยละ 4.9 

กลุมตวัอยางประกอบอาชีพรบัราชการและพนักงานรัฐวสิาหกิจรอยละ 9.9  พนักงานลูกจางบรษิัทเอกชนรอยละ 21.2   
คาขายและธรุกิจสวนตวัรอยละ 23.6  รับจางทั่วไปรอยละ 9.8   พอบาน แมบาน และเกษียณอายรุอยละ 3.3   นสิิตนักศึกษารอยละ   
22.0  อาชีพอิสระรอยละ 8.1   และอ่ืนๆ รอยละ 2.1 
  ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตวัอยางใชความคลาดเคลื่อน ± 3% ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% 
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วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถาม และสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได  

              ระยะเวลาในการเกบ็ขอมลู   :     27-28 กันยายน 2548 
              วันท่ีเผยแพรผลการสํารวจ   :     29 กันยายน 2548   
              โดย  ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   โทร. 0-2350-3500 ตอ 1776      

http://research.bu.ac.th/poll/poll_list.php 
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สรุปผลการสํารวจ 
 
 1. เมื่อถามวาการจัดเที่ยวบินทดสอบในวันท่ี 29 กันยายนนี้ โดยนายกรัฐมนตรีเปนผูนําคณะสือ่มวลชนท้ังชาวไทยและ
ตางชาติขึ้นเครือ่งบินไปลงยงัสนามบินสวุรรณภูมิ ผานกระบวนการตางๆ แลวบินกลบัมายังสนามบินดอนเมอืง จะสามารถสราง
ความเชื่อมัน่ในความพรอมของสนามบินสุวรรณภูมิท่ีคาดวาจะเปดใชอยางเปนทางการในปหนาไดหรอืไม ผลปรากฏวา ประชาชน
รอยละ 40.7   เห็นวาการกระทําดังกลาวสามารถสรางความเชื่อม่ันได โดยใหเหตุผลวาเนื่องจากคนระดับผูนํากลาใชตัวเองเปนผู
ทดสอบ  และอยางนอยก็ไดมีการทดสอบในระดบัหนึ่งแลว   ขณะทีร่อยละ 19.4  เห็นวาไมสามารถสรางความเชือ่มั่นได เนื่องจาก
การกอสรางยงัไมเสร็จสมบรูณ  เปนการบนิทดสอบเพียงครั้งเดยีว  และไมไดมีการเชิญองคกรผูเชีย่วชาญดานการบินมารวมทดสอบ    
และรอยละ 39.9 ไมแนใจ 
 สําหรับประเดน็เรือ่งความคุมคาของการทดสอบความพรอมดวยวธิกีารดังกลาวเมื่อเทียบกับการลงทุนแลว ประชาชนรอยละ 
42.3   เห็นวาเปนการกระทําที่คุมคา  ขณะท่ีรอยละ 31.1 เห็นวาไมคุมคา  และรอยละ 26.6 ไมแนใจ 
 2. สวนความคิดเห็นตอผลงานในสวนที่เกีย่วกับการกอสรางและเปดใชสนามบินสวุรรณภูมิของรัฐบาลชุดปจจุบนันั้น  
ประชาชนสวนใหญคอืรอยละ  53.8  ระบวุาไมพอใจ (โดยไมพอใจเพราะมีเรือ่งการทุจรติคอรรัปชันและผลประโยชนแอบแฝงมาก 
รอยละ 32.3  และไมพอใจเพราะไมไดมกีารเตรยีมแผนรองรับผลกระทบจากการเปดใชสนามบินใหชัดเจนลวงหนา รอยละ 21.5) 
ในขณะที่อีกรอยละ 46.2 ระบุวาพอใจ   (โดยพอใจทีร่ัฐบาลเรงรัดการกอสรางจนสามารถเปดใชงานได รอยละ 22.2  และพอใจที่ชวย
สรางชื่อเสียงและขยายโอกาสทางการคาการลงทุนใหกบัประเทศไทย รอยละ 24.0 )  
 3. สําหรับคําถามที่วาการจดัเท่ียวบนิทดสอบดังกลาวจะชวยลบภาพเกี่ยวกับการทุจรติคอรรัปชันในการกอสรางและจดัซ้ือ
อุปกรณของสนามบินสวุรรณภูมิตามที่เคยเปนขาวไดหรอืไมนัน้  ปรากฎวาสวนใหญคอืรอยละ 68.0 เห็นวาไมได   มีเพียงรอยละ 
13.5 ที่ เห็นวาได  และรอยละ 18.5  ไมแนใจ 
 4. สวนความเชื่อม่ันวาการกอสรางและจัดการรายละเอยีดในสวนตางๆ ของสนามบินสุวรรณภูมิจะเสรจ็ทันการเปดใชงาน
อยางเปนทางการในเดือนมถุินายน  2549 หรอืไมน้ัน  กลุมตัวอยางรอยละ 70.5 เชือ่วาจะเสร็จทันแบบไมสมบรูณ  มีเพียงรอยละ 19.9  
ท่ีเชื่อวาจะเสรจ็ทันแบบสมบูรณ  และรอยละ 9.6 เชื่อวาจะเสร็จไมทนั 
 5. ในสวนของความเชื่อมัน่วารัฐบาลจะสามารถผลักดันใหสนามบินสวุรรณภูมิเปนศูนยกลางทางการบนิของภูมภิาคเอเชีย
ไดหรือไมนัน้  สวนใหญคอืรอยละ  53.5  เชื่อวาได  ขณะที่รอยละ 13.6 เชื่อวาไมได  และรอยละ 32.9 ไมแนใจ 
  6. สําหรับเรือ่งที่ประชาชนเปนหวงที่สุดเกี่ยวกับการเปดใชสนามบินสุวรรณภูมิอยางเปนทางการในปหนาคอื  เรือ่งความ
โปรงใสในการจัดการเกี่ยวกบัรายไดและผลประโยชน (รอยละ 26.6)   รองลงมาไดแก เรื่องระบบนิเวศนและผังเมืองของพื้นท่ี
โดยรอบสนามบิน (รอยละ 25.4)  ความพรอมของระบบตางๆ ในสนามบิน (รอยละ 25.1)     ระบบการจราจรขนสงท่ีเชื่อมโยงจาก
สนามบินสุวรรณภูมิไปยังพ้ืนที่สวนอื่นของ กทม. (รอยละ 13.8)  ความสามารถในการบริหารจดัการของหนวยงานที่เกีย่วของเพื่อให
เกิดประโยชนคุมคาตอการลงทุน (รอยละ 7.2)  และอนัตรายจากฝูงนกและสัตวตางๆ (รอยละ 1.9)   
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ตารางแสดงการประมวลผลขอมูล 
ตารางที่ 1:  ขอมูลประชากรศาสตร 

 จํานวน รอยละ 
เพศ :   
            ชาย 548 47.9 
            หญิง 596 52.1 
อาย ุ:   
            18 – 25 ป  343 30.0 
            26 – 35 ป 312 27.3 
            36 – 45 ป 323 28.2 
            46 ปข้ึนไป 166 14.5 
การศึกษา:   
            ประถมศึกษา 96 8.4 
            มัธยมศึกษา/ปวช. 360 31.5 
            ปวส./อนุปรญิญา 138 12.1 
            ปรญิญาตร ี 494 43.2 
            สูงกวาปรญิญาตรี 56 4.9 
 อาชีพ :   
            รับราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 114 9.9 
            พนักงาน/ลกูจางบรษิัทเอกชน 242 21.2 
            คาขาย/ธรุกิจสวนตวั 270 23.6 
            รับจางทั่วไป 112 9.8 
            พอบาน/แมบาน/เกษยีณอาย ุ 38 3.3 
            นิสิต/นักศึกษา 252 22.0 
            อาชีพอิสระ 92 8.1 
            อ่ืนๆ 24 2.1 
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   ตารางที่ 2: การจัดเที่ยวบินทดสอบที่นายกรัฐมนตรีนําคณะสือ่มวลชนขึ้นเครือ่งบินไปลงที่สนามบินสวุรรณภมูิ  
         และขึ้นกลบัมายังสนามบินดอนเมอืงจะสามารถสรางความมัน่ใจในความพรอมของสนามบินสุวรรณภูม ิ
         ท่ีคาดวาจะเปดใชในปหนาไดหรอืไม 

 จํานวน รอยละ 
ได          เพราะคนระดับผูนาํกลาใชตัวเองเปนผู 
              ทดสอบ และอยางนอยกไ็ดมกีารทดสอบ 
              ในระดับหนึ่งแลว 

466 40.7 

ไมได    เพราะการกอสรางยังไมเสร็จสมบูรณ   
              เปนการบินทดสอบเพียงครั้งเดยีว  และ 
              ไมไดมีการเชญิองคกรผูเชีย่วชาญดาน 
               การบินมารวมทดสอบ 

222 19.4 

ไมแนใจ 456 39.9 
    
   ตารางที่ 3: การทดสอบความพรอมของสนามบินสวุรรณภูมิดวยวธิกีารดังกลาวขางตนเปนการกระทําที่คุมคา 
         ตอการลงทุนหรอืไม 

 จํานวน รอยละ 
คุมคา 484 42.3 
ไมคุมคา 356 31.1 
ไมแนใจ 304 26.6 

 
   ตารางที่ 4: ความคิดเห็นตอผลงานการกอสรางและเปดใชสนามบนิสวุรรณภูมิของรฐับาลชุดปจจบุัน 

 จํานวน รอยละ 
พอใจ   เพราะ 528 46.2 
        รัฐบาลเรงรัดการกอสรางจนสามารถเปดใชงานได                                    22.2% 
        ชวยสรางชื่อเสียงและขยายโอกาสทางการคาการลงทุน                             24.0% 

 

ไมพอใจ   เพราะ 616 53.8 
       มีเรื่องการทุจริตคอรรัปชันและผลประโยชนแอบแฝงมาก                         32.3% 
       ไมไดเตรยีมแผนรองรับผลกระทบจากการเปดใชสนามบินอยางชัดเจน     21.5% 
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   ตารางที่ 5: การจัดเที่ยวบินทดสอบจะชวยลบภาพเกี่ยวกับการทุจรติคอรรัปชันในการกอสราง 
         และจดัซื้ออุปกรณของสนามบินสวุรรณภูมิตามท่ีเคยเปนขาวไดหรอืไม 

 จํานวน รอยละ 
ได 154 13.5 
ไมได 778 68.0 
ไมแนใจ 212 18.5 

 
   ตารางที่ 6: คาดวาการกอสรางและจดัการเกี่ยวกับรายละเอียดในสวนตางๆ ของสนามบินสวุรรณภูม ิ
         จะเสรจ็ทันการเปดใชงานอยางเปนทางการในเดือนมถุินายน 2549 หรอืไม 

 จํานวน รอยละ 
เสร็จทันแบบสมบูรณ 228 19.9 
เสร็จทันแบบไมสมบูรณ 806 70.5 
เสร็จไมทนั 110 9.6 

    
   ตารางที่ 7: คิดวารัฐบาลจะสามารถผลกัดนัใหสนามบินสุวรรณภูมิเปนศูนยกลางทางการบินของภมูิภาคเอเชีย 
         ไดหรือไม 

 จํานวน รอยละ 
ได 612 53.5 
ไมได 156 13.6 
ไมแนใจ 376 32.9 

 
   ตารางที่ 8: เรื่องที่นาเปนหวงมากที่สุดเกีย่วกับการเปดใชสนามบนิสวุรรณภูมิอยางเปนทางการในปหนา 

 จํานวน รอยละ 
ความโปรงใสในการจดัการเกี่ยวกับรายไดและผลประโยชน 304 26.6 
ระบบนิเวศนและผังเมืองของพื้นที่โดยรอบสนามบิน 290 25.4 
ความพรอมของระบบตางๆ ในสนามบิน  288 25.1 
ระบบการจราจรขนสงท่ีเชื่อมโยงจากสนามบินสุวรรณภมูิ 
ไปยังพื้นท่ีสวนอ่ืนของ กทม. 

158 13.8 

ความสามารถในการบริหารจัดการใหเกดิประโยชนคุมคาตอการลงทนุ 82 7.2 
อันตรายจากฝงูนก 22 1.9 


