
 
 
 
 

เรียน  บรรณาธิการขาวหนา 1/ ขาวการเมือง / ขาวเศรษฐกิจ       รวม  5 หนา    
    

ผลสํารวจเร่ือง 
ความเชื่อม่ันของประชาชนตอศักยภาพประเทศไทยในปจจุบัน และอนาคตอีก 6 เดือนขางหนา 

 

ประชาชนเช่ือม่ันตอความสามารถในการบริหารประเทศของ คสช.  
เช่ืออีก 6 เดือนขางหนาเศรษฐกิจ การเมือง  และสังคมไทยจะดีขึ้น 

 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) สํารวจความคิดเห็นประชาชน เร่ือง “ความเชื่อม่ัน
ตอศักยภาพประเทศไทยในปจจุบัน และอนาคตอีก 6 เดือนขางหนา” โดยเก็บขอมูลจากประชาชนทั่ว
ทุกภาคของประเทศจํานวน 1,093 คน เม่ือวันที่ 7 – 13 มิถุนายน ที่ผานมา สรุปผลไดดังน้ี 

 

 ประชาชนมีความเชื่อม่ันตอศักยภาพของประเทศไทยเฉลี่ยรวมทุกดาน 4.87 คะแนน (จาก
คะแนนเต็ม 10 คะแนน)  โดยปรับสูงข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับการสํารวจในป 2554 ซ่ึงมีคะแนนเทากับ 
3.47 คะแนน (เพ่ิมขึ้น 1.4 คะแนน) และมีคะแนนเพิ่มขึ้นในทุกดาน 
 

  เม่ือพิจารณาความเชื่อม่ันในแตละดานพบวา ประชาชนมีความเชื่อม่ันดานการเมืองมาก
ที่สุด (5.02 คะแนน) รองลงมาคือดานเศรษฐกิจ (4.98 คะแนน) สวนดานสังคมและส่ิงแวดลอม 
ประชาชนมีความเชื่อม่ันนอยที่สุด (4.62คะแนน)    
 

ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาคะแนนความเชื่อม่ันในแตละตัวชี้วัดจากจํานวนทั้งสิ้น 12 ตัวชี้วัด พบวา ความ
เชื่อม่ันตอการแกปญหาทุจริตคอรรัปชั่นมีคะแนนต่ําที่สุด (3.87คะแนน) เชนเดียวกับผลการสํารวจ
เม่ือป 2554  ขณะท่ีความเช่ือม่ันตอความสามารถในการบริหารประเทศ ณ ปจจุบัน ของคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดคะแนนมากที่สุด (5.96 คะแนน) ซึ่งเปนระดับความเชื่อม่ันที่สูงเกินคร่ึง
และสูงกวาความเชื่อม่ันในป 2554 อีกทั้งยังเปนดานที่ความเชื่อม่ันเพ่ิมขึ้นมากที่สุดในการสํารวจคร้ังน้ี 

 

 เม่ือถามถึงความเชื่อม่ันตอศักยภาพของประเทศไทยในอีก 6 เดือนขางหนา พบวา ประชาชน
รอยละ 66.8 เชื่อวาจะดีข้ึน รองลงมารอยละ  25.1  เชื่อวาจะเหมือนเดิม  และมีเพียงรอยละ  8.4  ที่เชื่อวา
จะแยลง    
  

สุดทายเม่ือถามถึงความภาคภูมิใจในความเปนคนไทย พบวา ประชาชนรอยละ 67.2 มีความ
ภูมิใจมากที่สุด รองลงมารอยละ 27.3 มีความภูมิใจมาก รอยละ 4.0 มีความภูมิใจนอย และรอยละ 1.5 มี
ความภูมิใจนอยที่สุด 
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 ดังรายละเอียดตามตารางตอไปน้ี 
 
1. ความเชื่อม่ันของประชาชนตอศักยภาพโดยรวมของประเทศไทยในปจจบุัน 
 

ความเชื่อม่ันในดานตางๆ 
คะแนนความเชื่อม่ัน 

(เต็ม 10 คะแนน) 
ก.พ. 54 มิ.ย.57 เปลี่ยนแปลง

1) ดานสถานะทางเศรษฐกจิของคนในประเทศ
     (รายไดเพียงพอกับรายจาย การมีงานทํา การกินดีอยูดี) 

3.44 4.80 +1.36 

2) ดานฐานะการเงินของประเทศ 
    (เงินคงคลัง หน้ีของประเทศ ทุนสํารองระหวางประเทศ) 

3.48 4.55 +1.07 

3)  ดานศักยภาพของคนไทย 
     (การศึกษา/สุขภาพ/ความรูความสามารถ/ความซ่ือสัตยมีวินัย และพัฒนาได) 

4.43 5.01 +0.58 

4) ดานความสามารถแขงขนักับประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน          
    (ดานการผลิต เปนแหลงทองเท่ียว การคา และการลงทุน)

4.69 5.56 +0.87 

ความเชื่อม่ันดานเศรษฐกิจ (เฉลีย่รวม) 4.01 4.98 +0.97 

5)  ดานความรักและสามัคคขีองคนในชาต ิ 2.88 4.19 +1.31 
6)  ดานกระบวนการยุตธิรรมและการบังคบัใชกฎหมาย 
     (ความศักด์ิสิทธิ์ของกฎหมาย และความเทาเทียมกันในการบังคับใชกฎหมาย)

3.05 4.55 +1.5 

7)  ดานการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 4.63 5.10 +0.47
8)  ดานความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสินของประชาชน
      (โจรกรรม ชิงทรัพย ทํารายรางกายภัยจราจร การปนเปอนในอาหาร และมลพิษ)

3.30 4.66 +1.36 

ความเช่ือม่ันดานสงัคมและสิง่แวดลอม (เฉลี่ยรวม) 3.47 4.62 +1.15 

9)    ดานการแกปญหาทุจริตคอรรัปชั่น 1.91 3.87 +1.96 
10)  ดานการปฏิรูปการเมืองและพัฒนาระบอบประชาธิปไตย 
        (คุณภาพนักการเมือง ระบบเลือกต้ัง และการมีสวนรวมของประชาชน )

2.80 4.79 +1.99 

11)  ดานความสามารถในการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดปจจุบัน/
คสช. 3.43 5.96 +2.53 

12)  ดานความนาเชื่อถือของขอมูลขาวสารที่ไดรับจากหนวยงาน
ภาครัฐ (ถูกตอง  เปนกลาง และเปนประโยชน) 

3.62 5.48 +1.86 

ความเชื่อม่ันดานการเมือง (เฉลี่ยรวม) 2.94 5.02 +2.08 

เฉล่ียรวมทุกดาน 3.47 4.87 +1.4 
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2. ความเชื่อม่ันของประชาชนตอศักยภาพประเทศไทย ในอีก 6 เดือนขางหนา  

 

ความเชื่อม่ันตอศักยภาพประเทศไทย 
ในอีก 6 เดือนขางหนา 

เชื่อวา
จะดีข้ึน 
(รอยละ) 

เชื่อวา 
จะเหมือนเดิม 

(รอยละ) 

เชื่อวา
จะแยลง 
(รอยละ) 

1.  ดานเศรษฐกิจ 72.3 19.8 7.9
2.  ดานการเมือง 66.5 25.1 8.4
3.  ดานสังคมและสิ่งแวดลอม 61.6 24.5 13.9

เฉลีย่รวมทุกดาน 66.8 23.1 10.1
 
 
3. ความภูมิใจในความเปนคนไทย 
  
 - มีความภูมิใจมากที่สุด   รอยละ 67.2 
 - มีความภูมิใจมาก   รอยละ 27.3 
 - มีความภูมิใจนอย   รอยละ 4.0 
 - มีความภูมิใจนอยที่สุด   รอยละ 1.5 
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รายละเอียดในการสํารวจ 

 
วัตถุประสงคการสํารวจ 

1. เพ่ือตองการทราบถึงความเชื่อม่ันของประชาชนที่มีตอศักยภาพของประเทศไทยในปจจุบัน และ
ในอีก 6 เดือนขางหนา 

 2. เพ่ือตองการทราบถึงความภูมิใจในการเปนคนไทยของประชาชน 
 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนทั่วไปทุกสาขาอาชีพที่มีอายุ 18  ปขึ้นไป จากทุกภูมิภาค
ทั่วประเทศ โดยการสุมสัมภาษณทางโทรศัพท ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,093 คน เปนเพศชายรอยละ 50.5 
และเพศหญิงรอยละ 49.5 

       
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  4% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 

วิธีการรวบรวมขอมูล  
ใชการสัมภาษณทางโทรศัพท โดยมีเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสราง

แนนอน ดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal)   จากน้ันคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุก
ชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 
 
  
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  7 – 13 มิถุนายน 2557 
 
วันที่เผยแพรผลสํารวจ      :  15 มิถุนายน 2557 
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ขอมูลประชากรศาสตร 

 
 จํานวน รอยละ
เพศ   
            ชาย 552 50.5 
            หญิง 541 49.5 

รวม 1,093 100.0 
อายุ  
            18 ป - 25 ป 117 10.7 
            26 ป – 35 ป 248 22.7 
            36 ป – 45 ป 256 23.4 
            46 ปขึ้นไป 472 43.2 

รวม 1,093 100.0 
การศึกษา   
            ต่ํากวาปริญญาตรี 780 71.3 
            ปริญญาตรี 261 23.9 
            สูงกวาปริญญาตรี 52 4.8 
                                 รวม 1,093 100.0 
อาชีพ  
            ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 137 12.5 
            พนักงานบริษัทเอกชน 194 17.7 
            คาขาย  215 19.7 
   เจาของกิจการ 38 3.5 
            รับจางทั่วไป 201 18.4 
            พอบาน / แมบาน / เกษียณอายุ 109 10.0 
    นิสิตนักศึกษา  36 3.3 
            อ่ืนๆอาชีพอิสระ วางงาน เกษตรกร 163 14.9 

รวม 1,093 100.0 
  

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1770-6 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 


