
          
 
 
 
  

ผลสํารวจเรื่อง 
 

ดัชนีความเชื่อมั่นประเทศไทย ประจําเดือนมิถุนายน 2552 
 

   จากสถานการณดานเศรษฐกิจและปญหาความขัดแยงทางการเมืองที่เกิดขึ้น นอกจากจะสงผลกระทบ
ตอสภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชน และความวิตกกังวลในจิตใจแลว ยังสงผลตอภาพลักษณและความ
เชื่อม่ันในศักยภาพของประเทศไทยอีกดวย ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงไดดําเนินการ
สํารวจความคิดเห็นเรื่อง “ความเชื่อมั่นประเทศไทย ประจําเดือนมิถุนายน 2552” ขึ้น โดยเก็บขอมูลจาก
ประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป ทุกสาขาอาชีพที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 1,026 คน เม่ือวันที่  
22 – 28 มิถุนายนที่ผานมา สรุปผลไดดังน้ี 

         
1. ความเชื่อมั่นประเทศไทยประจําเดือนมิถุนายน 2552 มีคะแนนความเชื่อมั่นเฉลี่ยอยูที่ 4.05 

คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 ซึ่งลดลงจากเดือนพฤษภาคม 0.02 คะแนน หรือรอยละ 0.2 
 

 ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาคะแนนความเชื่อม่ันในแตละดาน พบวา ความเชื่อม่ันในขนบธรรมเนียมประเพณี
และความมีนํ้าใจเอื้อเฟอของคนไทยยังคงมีคะแนนสูงที่สุดและเปนความเชื่อม่ันเพียงดานเดียวจากทั้งหมด 
12 ดานที่มีคะแนนสูงกวาครึ่ง ในขณะที่ความเชื่อม่ันตอสถานะทางการเงินการคลังของประเทศมีคะแนนต่ํา
ที่สุด  

สําหรับความเชื่อม่ันที่มีคะแนนลดลงมากที่สุดเม่ือเทียบกับผลสํารวจเม่ือเดือนพฤษภาคมที่ผานมา
คือ ความเชื่อม่ันในศักยภาพของคนไทย รองลงมาคือความเชื่อม่ันในการบริหารประเทศของรัฐบาลชุด
ปจจุบัน และความเชื่อม่ันในการเปดโอกาสใหภาคประชาชนไดมีสวนรวมตัดสินใจในเรื่องสําคัญๆ ของ
ประเทศ ตามลําดับ 

 
ดังรายละเอียดในตารางหนาถัดไป 
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ความเชื่อมั่นที่มีตอประเทศไทยในดานตางๆ พฤษภาคม 
(คะแนนเต็ม10)  

มิถุนายน 
(คะแนนเต็ม10) 

เพิ่มข้ึน /
ลดลง 

1. ความเชื่อม่ันในขนบธรรมเนียมประเพณี และความมี
นํ้าใจเอ้ือเฟอของคนไทย 

5.73 5.72 - 0.01 

2. ความเชื่อม่ันในศักยภาพของคนไทย 4.71 4.54 - 0.17 
3. ความเชื่อม่ันในความสามารถแขงขันกับประเทศอื่น

ในภูมิภาคเดียวกัน 
4.52 4.49 - 0.03 

4. ความเชื่อม่ันในการเปดโอกาสใหภาคประชาชนไดมี
สวนรวมตัดสินใจในเรื่องสําคัญๆ ของประเทศ 

4.34 4.27 - 0.07 

5. ความเชื่อ ม่ันในเสรีภาพของสื่อมวลชนในการ
นําเสนอขาวสารขอเท็จจริงไปยังประชาชน 

4.28 4.23 - 0.05 

6. ความเชื่อม่ันในการบริหารประเทศของรัฐบาลชุด
ปจจุบัน 

4.23 4.10 - 0.13 

7. ความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรมและการบังคับ
ใชกฎหมายของไทย 

3.53 3.73 + 0.20 

8. ความเชื่อม่ันในระบบรัฐสภาไทย 3.55 3.65 + 0.10 
9. ความเชื่อม่ันในความรักความสามัคคีของคนในชาติ 3.55 3.58 + 0.03 
10. ความเชื่อม่ันในความมั่นคงปลอดภัยของชีวิตและ

ทรัพยสิน 
3.53 3.56 + 0.03 

11.ความเชื่อม่ันในการแกปญหาความยากจน การ
วางงาน และการประกอบอาชีพ 

3.44 3.38 - 0.06 

12. ความเชื่อม่ันในสถานะทางการเงินการคลังของ
ประเทศ 

3.36 3.35 - 0.01 

เฉลีย่รวม 4.07 4.05 - 0.02 
 
 
2. ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีตอประเทศไทย ในอีก 6 เดือนขางหนา พบวา ประชาชนมีความ
เชื่อมั่นวา ทั้งดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมจะยังคงเหมือนเดิม ดังตารางตอไปน้ี  

 
 

ความเชื่อมั่นตอประเทศไทย 
ในอีก 6 เดือนขางหนา 

เชื่อวา 
จะดีข้ึน 
(รอยละ) 

เชื่อวา 
จะแยลง 
(รอยละ) 

เชื่อวา 
จะเหมือนเดิม 

(รอยละ) 
1.  ดานเศรษฐกิจ 34.9 29.1 36.0 
2.  ดานการเมือง 31.3 23.2 45.5 
3.  ดานสังคม 30.1 25.1 44.8 
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3. เรื่องที่เห็นวาควรดําเนินการโดยเรงดวนเพื่อสรางความเชื่อมั่นของประเทศไทย (3 อันดับแรก) 
(เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) ไดแก  

 
อันดับที่ 1 : แกปญหาเศรษฐกิจ การวางงาน และปญหาปากทอง....................รอยละ 42.2 
อันดับที่ 2 : แกปญหาความขัดแยงของคนในสังคมใหมีความรักสามัคคีกัน.............รอยละ 25.5 
อันดับที่ 3 : แกปญหาความขัดแยงในหมูนักการเมืองใหมีความสามัคคี 
               และชวยกันบริหารประเทศ..............................................................รอยละ 8.0 

 
ทั้งน้ี เม่ือเปรียบเทียบกับผลสํารวจเม่ือเดือนพฤษภาคม ที่ผานมา จะพบวา เร่ืองที่ประชาชนเห็น

วาควรดําเนินการโดยเรงดวนเพ่ือสรางความเชื่อม่ันของประเทศไทยใน 3 อันดับแรกยังคงเปนเรื่องเดิม   
แตหากพิจารณาในรายละเอียดจะพบวา ความตองการใหแกปญหาดานเศรษฐกิจ และปญหา

ความขัดแยงในหมูนักการเมืองมีเปอรเซ็นตที่สูงขึ้น ขณะที่ความตองการใหแกปญหาความขัดแยงของคนใน
สังคมใหมีความรักสามัคคีกันกลับมีเปอรเซ็นตลดลง ดังรายละเอียดในตารางตอไปน้ี 
 

อันดับที่ เดือนพฤษภาคม เดือนมิถุนายน เพิ่มข้ึน /ลดลง 
(รอยละ) 

1 ใหแกปญหาเศรษฐกิจ การวางงาน 
และการลงทุน   
(รอยละ 40.1) 

ใหแกปญหาเศรษฐกิจ การวางงาน
และปญหาปากทอง    

 (รอยละ 42.2) 

 
+ 2.1 

2 ใหแกปญหาความขัดแยงของคน
ในสังคมใหมีความรักสามคัคีกัน  
(รอยละ 35.0) 

ใหแกปญหาความขัดแยงของคนใน
สังคมใหมีความรักสามัคคีกัน   

 (รอยละ 25.0) 

 
- 10.0 

3 แก ปญหาความขั ดแย ง ในห มู
นักการเมือง ใหมีความสมานฉันท
ชวยกันแกปญหาของประเทศ 
(รอยละ 6.0) 

 แกปญหาความขั ดแย ง ในห มู
นักการเมือง ใหมีความสมานฉันท
ชวยกันแกปญหาของประเทศ  

(รอยละ 8.0) 

 
+ 2.0 

 
        

 
 
 
  
 

 
ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1770-6 

E-mail: research@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
  เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร ในประเด็นตอไปน้ี 

1. ประเมินความเชื่อม่ันตอประเทศไทยของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครในดานตางๆ   
2. ประเมินความเชื่อม่ันตอประเทศไทยของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครในดานตางๆ ในอีก 6 เดือน

ขางหนา 
3. เรื่องที่เห็นวาควรดําเนินการโดยเรงดวนเพื่อสรางความเชื่อม่ันของประเทศไทย 
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
 การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปจากทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร ดวย

วิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยสุมเขตการปกครองทั้งเขตชั้นนอก ชั้นกลาง และ
ชั้นใน จํานวน 34 เขต ไดแก เขตคลองเตย คลองสาน คันนายาว  จตุจักร ดินแดง ดุสิต ทวีวัฒนา ทุงครุ ธนบรีุ 
บางกะป บางกอกนอย  บางเขน บางขนุเทียน บางซื่อ บางพลัด บางรัก ปทมุวัน ปอมปราบศตัรูพาย พญาไท 
พระโขนง พระนคร มีนบุรี ยานนาวา ราชเทวี ราษฎรบูรณะ ลาดกระบัง วังทองหลาง วัฒนา สวนหลวง สะพานสูง 
หนองแขม  หนองจอก หลักสี่ และหวยขวาง  จากนั้นจึงสุมถนนและประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปน
ระบบ และใชวิธีเกบ็ขอมูลโดยการสัมภาษณแบบพบตวั ไดกลุมตวัอยางทั้งสิ้น 1,026 คน เปนเพศชาย รอยละ 
48.4 และเพศหญิงรอยละ 51.6 

       
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 4% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 

 วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณ เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอ

คําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal)   และคําถามปลายเปด (Open Form) จากนั้นคณะนักวิจัยไดนํา
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

   
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  22 – 28 มิถุนายน 2552 

 
     วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :  1 กรกฎาคม 2552 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 497 48.4 
            หญิง 529 51.6 

รวม 1,026 100.0 
อายุ   
            18 ป – 25 ป 279 27.2 
            26 ป – 35 ป 301 29.3 
            36 ป – 45 ป 244 23.8 
            46 ปขึ้นไป 202 19.7 

รวม 1,026 100.0 
การศึกษา   
             ต่ํากวาปริญญาตรี 518 50.5 
             ปริญญาตรี 435 42.4 
             สูงกวาปริญญาตรี 73 7.1 

รวม 1,026 100.0 
อาชีพ   
               ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 133 12.9 
                พนักงาน / ลูกจางบริษัทเอกชน 285 27.8 
             คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตวั 247 24.1 
             รับจางทั่วไป 127 12.4 
                พอบาน / แมบาน / เกษียณอายุ 55 5.3 
                อ่ืนๆ อาทิ นิสิตนักศึกษา อาชพีอิสระ วางงาน 179 17.5 

รวม 1,026 100.00 
 

 
 
 
 


