
 
 
 
 
 
 
  

ผลสํารวจเรื่อง 
ความเชื่อมัน่ของประชาชนตอศักยภาพประเทศไทยในปจจุบัน และอนาคตอีก 6 เดือนขางหนา 

 
ดวยสถานการณบานเมืองในชวงท่ีผานมาเกิดความขัดแยงทางความคิดอันนํามาสูการชุมนุมประทวงและการใช

ความรุนแรงทั้งฝายผูชุมนุมและฝายรัฐบาลที่ตองการคืนความปกติสุขกลับสูสังคมโดยเร็ว  และหลังการชุมนุมสิ้นสุดลง
รัฐบาลไดประกาศแผนปรองดองแหงชาติ พรอมดึงภาคสวนตางๆ ในสังคมใหเขามามีสวนรวมเพื่อหวังปฏิรูปประเทศไทย
ในทุกๆ ดาน  ดังนั้น ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงไดดําเนินการสํารวจความเห็น เร่ือง “ความเชื่อม่ัน
ของประชาชนตอศักยภาพประเทศไทยในปจจุบัน และอนาคตอีก 6 เดือนขางหนา” โดยเก็บขอมูลจากประชาชนในทุกภาค
ของประเทศจํานวน 1,483 คน เม่ือวันท่ี 25 – 27 มิถุนายนที่ผานมา สรุปผลไดดังนี้ 

 

 ประชาชนมีความเชื่อม่ันตอศักยภาพของประเทศไทยในดานตางๆ เฉล่ียรวม 3.57 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 
คะแนน  โดยมคีวามเชื่อม่ันตอศักยภาพดานเศรษฐกิจมากที่สุด (3.92 คะแนน)  รองลงมาคือดานสงัคม (3.58 คะแนน)  
สวนดานการเมืองประชาชนมีความเชื่อม่ันนอยท่ีสุด (3.20 คะแนน)   
 
 ผูชวยศาสตราจารยสุนิสา ประวิชัย ผูอํานวยการศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) กลาววา เม่ือ
เปรียบเทียบกับผลสํารวจในชวงเดียวกันของปกอน (มิถุนายน 2552) ท่ีมีคะแนนความเชื่อม่ันเฉล่ียรวมอยูท่ี 4.05 คะแนน 
พบวาคะแนนความเชื่อม่ันลดลง 0.48 คะแนน หรือลดลงรอยละ 13.4  
 
 ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาคะแนนความเชื่อม่ันในแตละตัวชี้วัด พบวา ความเชือ่ม่ันตอการแกปญหาทุจริตคอรรัปชันมี
คะแนนต่าํท่ีสุด คือ 2.17 คะแนน  ถัดขึน้มาคือความเชื่อม่ันตอการปฏรูิปการเมืองและพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ได  
3.16 คะแนน  และความเชื่อม่ันตอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ได 3.16 คะแนนเทากัน (โปรดพิจารณารายละเอียด
ในตารางที่ 1) 
 

 เม่ือถามถึงความเชื่อม่ันตอศักยภาพของประเทศไทยในอีก 6 เดือนขางหนา พบวา ประชาชนสวนใหญมีความ
เชื่อม่ันวา ศักยภาพของประเทศไทยทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ในอีก 6 เดือนขางหนาจะยังคงเหมือนเดิม 
  

 สําหรับสิ่งท่ีประชาชนมองวาเปนปญหาอปุสรรคสําคัญท่ีสุดในการพฒันาศักยภาพของประเทศไทย 3 อันดับแรก 
ไดแก  การที่คนไทยขาดความรักความสามคัคี/ขัดแยงกนั/ขาดน้ําใจตอกัน (รอยละ 45.5) รองลงมาคอื การทุจริตคอรรัปชั่น 
(รอยละ 14.1)  และการมีนักการเมืองท่ีไมมีคุณภาพ/ไมมีจริยธรรม/ เห็นแกประโยชนสวนตัวมากกวาประโยชนสวนรวม 
(รอยละ 9.9) 
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 ท้ังนี้ สิ่งท่ีประชาชนตั้งใจจะทําเพื่อมีสวนชวยพัฒนาศักยภาพของประเทศไทย อันดับแรกคือ ตั้งใจจะทําหนาท่ี
ของพลเมืองใหดีท่ีสุด (รอยละ 34.6 )  รองลงมาคือ จะรักบานเมืองไมทําลายบานเมือง  ไมกอความวุนวายหรือสรางความ
เดือดรอนใหกับผูอ่ืน (รอยละ14.8) และ ตั้งใจวาจะเปนสวนหนึ่งท่ีชวยสรรคสรางใหคนไทยรักกัน รักชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย (รอยละ11.3)   
  
 ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

1. ความเชื่อม่ันของประชาชนตอศักยภาพโดยรวมของประเทศไทยในปจจุบัน  ในดานตางๆ  
(ตารางที่ 1) 

 

ความเชื่อม่ันในดานตางๆ คะแนนความเชื่อม่ัน  
(เต็ม 10 คะแนน) 

1) ดานสถานะทางเศรษฐกิจของคนในประเทศ 3.40 
2) ดานฐานะการเงินของประเทศ 3.53 
3)  ดานศกัยภาพของคนไทย 4.30 
4) ดานความสามารถแขงขันกับประเทศอืน่ในภูมิภาคเดยีวกัน 4.47 

ความเชื่อม่ันดานเศรษฐกิจ (เฉล่ียรวม) 3.92 

5)  ดานความรกัและสามัคคีของคนในชาต ิ 3.26 
6)  ดานกระบวนการยุติธรรมและการบังคบัใชกฎหมาย  3.30 
7)  ดานการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 4.61 
8)  ดานความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสินของประชาชน 3.16 

ความเชื่อม่ันดานสงัคม (เฉล่ียรวม) 3.58 

9)    ดานการแกปญหาทุจริตคอรรัปชั่น 2.17 
10)  ดานการปฎิรูปการเมืองและพัฒนาระบอบประชาธิปไตย  3.16 
11)  ดานความสามารถในการบริหารประเทศ ของรัฐบาลชุดปจจุบัน 3.79 
12)  ดานคณุภาพของขอมูลขาวสารที่นําเสนอผานสื่อมวลชน  3.69 

ความเชื่อม่ันดานการเมือง (เฉล่ียรวม) 3.20 

เฉลี่ยรวมทุกดาน 3.57 
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2. ความเชื่อมั่นของประชาชนตอศักยภาพประเทศไทย ในอีก 6 เดือนขางหนา พบวา ประชาชน

สวนใหญมีความเชื่อมั่นวา ทั้งดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมจะยังคงเหมือนเดิม ดังน้ี 
(ตารางที่ 2)  

 
ความเชื่อมั่นตอศักยภาพประเทศไทย

ในอีก 6 เดือนขางหนา 

เชื่อวา 
จะดีข้ึน 
(รอยละ) 

เชื่อวา 
จะแยลง 
(รอยละ) 

เชื่อวา 
จะเหมือนเดิม 

(รอยละ) 
1.  ดานเศรษฐกิจ 33.5 15.9 50.6 
2.  ดานการเมือง 23.4 23.7 52.9 
3.  ดานสังคม 27.8 20.7 51.5 

เฉล่ียรวมทุกดาน 28.2 20.1 51.7 
 
 

3.  สิ่งท่ีประชาชนคดิวาเปนปญหาอุปสรรคสําคัญท่ีสุดในการพัฒนาศกัยภาพโดยรวมของประเทศไทย 
     (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุคําตอบเองโดยอสิระ) 
 

   อันดับ 1 รอยละ 45.5    ปญหาคนไทยขาดความรักความสามัคคี/ขัดแยงกัน/ขาดนํ้าใจตอกัน 
   อันดับ 2 รอยละ  14.1    ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น 

อันดับ 3 รอยละ   9.9 ปญหานักการเมืองที่ไมมีคุณภาพ/ไมมีจริยธรรม/ไมสามัคคี/เห็นแก
ประโยชนสวนตัวมากกวาประโยชนสวนรวม/เลนพรรคเลนพวก 

   อันดับ 4 รอยละ    7.8   รัฐบาลบริหารงานไมมีคุณภาพ/ขาดความจริงใจ/ไมสามัคคี/ไมมีเสถียรภาพ 
อันดับ 5 รอยละ    5.9   ตัวคนไทยเองที่ยังไมพัฒนา/คิดไมเปน/ขาดความรู/เห็นแกตัว/ไมมีคุณธรรม 
อ่ืนๆ     รอยละ   16.8 เชน  ความเหลื่อมล้ํา ความไมเทาเทียมกัน  ปญหาการศึกษา  ปญหาการ

บังคับใชกฎหมาย  กระบวนการยุติธรรม  ปญหายาเสพติด  เปนตน   
 

4. สิ่งท่ีประชาชนตัง้ใจจะทําเพื่อมีสวนชวยพัฒนาศักยภาพของประเทศไทย 
   (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุคําตอบเองโดยอิสระ)  

   อันดับ 1 รอยละ 34.6   จะเปนคนดีทําหนาที่ของพลเมืองใหดีที่สุด 
อันดับ 2 รอยละ  14.8 จะรักบานเมืองไมทําลายบานเมือง  ไมกอความวุนวายหรือสรางความ

เดือดรอนใหกับผูอ่ืน 
อันดับ 3 รอยละ  11.3 จะเปนสวนหนึ่งที่ชวยสรรคสรางใหคนไทยรักกัน รักชาติ ศาสนา    
                             พระมหากษัตริย  

   อันดับ 4 รอยละ   7.7   จะประพฤติตนใหเปนประโยชนตอสังคมสวนรวม  ชวยเหลือคนในชาติ 
อันดับ 5 รอยละ   7.1 จะไปเลือกตั้ง  เลือกคนดีมาบริหารประเทศ สงเสริมประชาธิปไตยไทย 
อ่ืนๆ     รอยละ  24.5 เชน  จะใชหลักพอเพียงในการดําเนินชีวิต ตั้งใจศึกษาเลาเรียน  ตั้งใจทํางาน  

รักษาสิ่งแวดลอม  และดูแลครอบครัวใหดีที่สุด 
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รายละเอียดในการสํารวจ 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

  การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนทั่วไปทุกสาขาอาชีพที่มีอายุ 18  ปขึ้นไป ที่อาศัย 
     อยูในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดตางๆ จากทั่วทุกภาคของประเทศ โดยการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน  
     (Multi-Stage Sampling) ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,483 คน เปนเพศชายรอยละ 47.8 และเพศหญิงรอยละ 52.2 

       
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 

วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถาม 

ที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal)   และคําถามปลายเปด  
(Open Form) จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูล 
และประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  25- 27 มิถุนายน 2553 
 

     วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :  1 กรกฎาคม 2553 
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ขอมูลประชากรศาสตร 

 
 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 709 47.8 
            หญิง 774 52.2 

รวม 1,483 100.0 
อายุ   
            18 ป - 25 ป 323 21.8 
            26 ป – 35 ป 390 26.3 
            36 ป – 45 ป 403 27.2 
            46 ปขึ้นไป 367 24.7 

รวม 1,483 100.0 
การศึกษา   
            ต่ํากวาปริญญาตรี 826 55.7 
            ปริญญาตรี 579 39.1 
            สูงกวาปริญญาตรี 78 5.2 
                                 รวม 1,483 100.0 
อาชีพ   
            ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 188 12.7 
            พนักงานบริษัทเอกชน 443 29.9 
            คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 354 23.9 
            รับจางทั่วไป 211 14.2 
            พอบาน / แมบาน / เกษียณอายุ 109 7.3 
            อ่ืนๆ เชน นิสิตนักศึกษา อาชีพอิสระ วางงาน 178 12.0 

รวม 1,483 100.0 
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