
  
ผลสํารวจเรื่อง 

 
ดัชนีความเชื่อมั่นประเทศไทย ประจําไตรมาส 3/2552 

 
                  ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)    เปดเผยผลสํารวจเรื่อง ความเชื่อม่ันประเทศไทย  

ประจําไตรมาส 3/2552   พบ ความเชื่อม่ันดานการเมืองมีคะแนนต่ําท่ีสุดคือ 2.46 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 
คะแนน ขณะที่ความเชื่อม่ันดานสังคมและคุณภาพชีวิตได 3.43 คะแนน สวนความเชื่อม่ันดานเศรษฐกิจแมจะมี
คะแนนสูงกวาดานอื่นแตก็ยังต่ํากวาครึ่งคือ 3.96 คะแนน สงผลใหคะแนนความเชื่อม่ันเฉลี่ยโดยรวมอยูท่ี 3.28 
คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาองคประกอบของความเชื่อมั่นในแตละดานพบวา ความเชื่อมั่นในการแกปญหาทุจริต 
คอรรัปชันมีคะแนนต่ําที่สุดคือ 2.05 คะแนน ขณะที่ความเชื่อมั่นในศักยภาพดานการเปนแหลงทองเที่ยว  แหลง
การคา และการลงทุนมีคะแนนสูงที่สุดคือ 4.54 คะแนน (โปรดพิจารณารายละเอียดในตารางที่ 1)  
 

ตารางที่ 1 ความเชื่อม่ันท่ีมีตอประเทศไทยในดานตางๆ 
 (เต็ม 10 คะแนน) 

1. ดานการเมือง             2.46 
    1.1  ความเชื่อมั่นในการแกปญหาทุจริตคอรรัปช่ัน                                                        2.05 
    1.2  ความเชื่อมั่นในการแกปญหาความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 2.06 
      1.3  ความเชื่อมั่นในการจัดการกับปญหาความขัดแยงทางการเมืองและการชุมนุมประทวง 2.59 
    1.4  ความเชื่อมั่นในกระบวนการปฏิรูปการเมืองและการแกไขรัฐธรรมนูญ 3.12 
2. ดานสงัคมและคุณภาพชีวิต 3.43 
     2.1  ความเชื่อมั่นในความปลอดภัยจากโจรผูรายและอาชญากรรม 2.71 
     2.2  ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใชกฎหมาย 3.43 
     2.3  ความเชื่อมั่นในความถูกตองเที่ยงตรงของขอมูลขาวสารที่เผยแพรโดยหนวยงานภาครัฐ 3.56 
     2.4  ความเชื่อมั่นในการรับมือกับภัยธรรมชาติและโรคระบาด 4.02 
3. ดานเศรษฐกิจ 3.96 
     3.1  ความเชื่อมั่นในสถานะการเงินการคลังของประเทศ 3.22 
     3.2  ความเชื่อมั่นในเรื่องรายไดและการมีงานทํา 4.03 
     3.3  ความเชื่อมั่นในความสามารถรับมือกับภาระคาครองชีพ 4.06 
     3.4  ความเชื่อมั่นในศักยภาพดานการเปนแหลงทองเที่ยว แหลงการคา  และการลงทุน 4.54 

เฉล่ียรวม 3.28 
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สําหรับความเชื่อม่ันของประชาชนที่มีตอประเทศไทย ในอีก 3 เดือนขางหนา ผลสํารวจพบวา คะแนน
ความเชื่อม่ันยังคงอยูในระดับต่ําท้ัง 3 ดาน  โดยเฉพาะอยางยิ่งความเชื่อม่ันดานการเมืองท่ีประชาชนใหคะแนน
เพียง 2.49  คะแนน  สะทอนมุมมองของประชาชนที่เชื่อวา อนาคตอีก 3 เดือนขางหนาปญหาดานการเมืองจะ
ยังคงเปนปญหาหลักท่ีสงผลกระทบตอความเชื่อม่ันของประเทศไทยอยูเชนเดิม (ตารางที่ 2)                     

 

ตารางที่ 2 ความเชื่อม่ันตอประเทศไทยในอีก 3 เดือนขางหนา   
ความเชื่อม่ันในดานตางๆ คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

1.  ดานการเมือง 2.49 
2.  ดานเศรษฐกิจ 3.22 
3.  ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 3.69 

เฉล่ียรวม 3.13 
  
 

สวน เร่ืองท่ีเห็นวาควรดําเนินการโดยเรงดวนเพื่อสรางความเชื่อม่ันของประเทศไทย (3 อันดับแรก) 
(เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) ไดแก  

 
อันดับท่ี 1:  แกปญหาเศรษฐกิจ การวางงาน  และปญหาปากทองใหเห็นผลอยางชัดเจน ..รอยละ 31.3 
อันดับที่ 2 : แกปญหาความขัดแยงของคนในสังคมใหมีความรักสามัคคีกัน .........................รอยละ 19.0 
อันดับที่ 3 :  แกปญหาความขัดแยงในหมูนักการเมืองใหมีความสามัคคี 

 และชวยกันบริหารประเทศ.................................................................................. รอยละ 17.1 
 
 
การสํารวจดังกลาวเก็บขอมูลจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป ในทุกสาขาอาชีพทั่วทุกภาคของประเทศ  

จํานวน 1,112  คน  ระหวางวันที่ 11 – 16 กันยายนที่ผานมา 
 
 
 
 
 

 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1776 
E-mail: bangkokpollh@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 
 เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนใหผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ ในประเด็นตอไปนี้ 

1. ประเมินความเชื่อมั่นตอประเทศไทยในดานตางๆ   
2. ประเมินความเชื่อมั่นตอประเทศไทยในอีก 3 เดือนขางหนา 
3. เร่ืองที่เห็นวาควรมีการดําเนินการโดยเรงดวนเพื่อสรางความเชื่อมั่นของประเทศไทย 
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
 การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปจากทุกสาขาอาชีพ ในทั่วทกุภาคของประเทศ ดวย

วิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการเลือกจังหวัดที่เปนตัวแทนของแตละภาค
รวม 9 จังหวดั ไดแก กรุงเทพมหานคร ชลบุรี เพชรบุรี ขอนแกน รอยเอ็ด เชยีงราย เชียงใหม นครศรีธรรมราช 
และสตูล จากนั้นจึงสุมถนน และประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,112 
คน เปนเพศชายรอยละ 47.1 และเพศหญิงรอยละ 52.9 

       
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% 
 
 วิธีการรวบรวมขอมูล  

ใชการสัมภาษณแบบพบตัว(Face to face interview) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มี
โครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal)   และคําถามปลายเปด (Open 
Form) จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและ
ประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  11 – 16 กันยายน 2552 
 
วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :  29 กันยายน 2552 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 524 47.1 
            หญิง 588 52.9 

รวม 1,112 100.0 
อายุ   
            18 ป – 25 ป 287 25.8 
            26 ป – 35 ป 299 26.9 
            36 ป – 45 ป 275 24.7 
            46 ปขึ้นไป 251 22.6 

รวม 1,112 100.0 
การศึกษา   
             ตํ่ากวาปริญญาตรี 641 57.6 
             ปริญญาตรี 387 34.8 
             สูงกวาปริญญาตรี 84 7.6 

รวม 1,112 100.0 
อาชีพ   

ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 110 9.9 
พนักงาน / ลูกจางบริษัทเอกชน 267 24.0 
คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 281 25.3 
รับจางทั่วไป 170 15.3 
พอบาน / แมบาน / เกษียณอายุ 59 5.3 
อื่นๆ อาทิ นิสิตนักศึกษา อาชีพอิสระ วางงาน 225 20.2 

รวม 1,112 100.0 
 

 
 
 
 
 


