
 

 

 

1

 
ผลสาํรวจเรือ่ง  

“ความเช่ือมัน่ประเทศไทย หลงัครบ 1 ปี คสช.” 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

  
กรุงเทพโพลล์โดยศูนยว์จิยัมหาวทิยาลยักรุงเทพ สํารวจความคดิเหน็ประชาชน เรื่อง “ความเช่ือมัน่

ประเทศไทย หลงัครบ 1 ปี คสช.” โดยเกบ็ขอ้มลูจากประชาชนทัว่ทุกภาคของประเทศจํานวน 1,163 คน เมื่อ
วนัที ่17-19 มถุินายน 2558 พบวา่ 
 

 ประชาชนมีความเช่ือมัน่ต่อศกัยภาพของประเทศไทยเฉล่ียรวมทุกด้าน 5.43 คะแนน (จาก
คะแนนเต็ม 10 คะแนน) โดยปรบัสูงขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกบัการสาํรวจช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งได้
คะแนนเทา่กบั 4.87 คะแนน (เพิม่ขึน้ 0.56 คะแนน)  
 

  เม่ือพิจารณาความเช่ือมัน่ในแต่ละด้านพบว่า ประชาชนมีความเช่ือมัน่ด้านการเมืองมากท่ีสุด 
(5.62 คะแนน) รองลงมาคอืดา้นเศรษฐกจิ (5.37 คะแนน) ส่วนดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ประชาชนมคีวาม
เชื่อมัน่น้อยทีส่ดุ (5.30 คะแนน)    
 

 ทัง้น้ี เมื่อพจิารณาคะแนนความเชื่อมัน่ในแต่ละตวัชี้วดัจากจํานวนทัง้หมด 12 ตวัชี้วดั พบว่าความ
เช่ือมัน่ด้านความสามารถในการบริหารประเทศของรฐับาลชุดปัจจุบนั/คสช.ได้คะแนนมากท่ีสุด (6.16 
คะแนน) ขณะที ่ความเชื่อมัน่ดา้นฐานะการเงนิของประเทศไดค้ะแนนตํ่าทีส่ดุ (4.93 คะแนน)  
  

 ส่วนตวัช้ีวดัท่ีคะแนนความเช่ือมัน่เปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้นจากปีท่ีผ่านมามากท่ีสุดคือด้านการ
แก้ปัญหาทุจริตคอรร์ปัชัน่ โดยได ้5.15 คะแนน จากเดมิ 3.87 คะแนน (เพิม่ขึน้ 1.28 คะแนน) 
 

 เม่ือถามถึงความเช่ือมัน่ต่อศกัยภาพของประเทศไทยในอีก 6 เดือนข้างหน้า พบว่า ประชาชน 
ร้อยละ 51.2 เช่ือว่าจะดีขึน้ รองลงมารอ้ยละ 36.3 เชื่อวา่จะเหมอืนเดมิ และมเีพยีงรอ้ยละ12.5 ทีเ่ชื่อวา่จะแยล่ง    
  

  ดงัรายละเอยีดตามตารางต่อไปน้ี 
 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/ ข่าวการเมือง 

เรือ่ง  ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชนทัว่ประเทศ    (รวม 5 หน้า) 

ครบ 1 ปี คสช. ประชาชนเช่ือมัน่ศกัยภาพประเทศไทยเพ่ิมขึน้  
โดยเช่ือมัน่ด้านความสามารถในการบริหารประเทศของรฐับาลชดุปัจจบุนั/คสช. สงูท่ีสดุ 6.16 คะแนน 

ส่วนด้านท่ีความเช่ือมัน่ปรบัสงูขึน้มากท่ีสดุคือ ด้านการแก้ปัญหาทุจริตคอรร์ปัชัน่ 
ขณะท่ีความเช่ือมัน่ด้านฐานะการเงินของประเทศตํา่ท่ีสดุ  4.93 คะแนน 
ทัง้น้ี  51.2% มองอีก 6 เดือนข้างหน้าศกัยภาพประเทศไทยจะดีขึน้อีก 
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1. ความเช่ือมัน่ของประชาชนต่อศกัยภาพโดยรวมของประเทศไทยในปัจจบุนั 
 

ความเช่ือมัน่ในด้านต่างๆ 
คะแนนความเช่ือมัน่ 

(เตม็ 10 คะแนน) 

มิ.ย.57 มิ.ย.58 เปล่ียนแปลง 
1) ดา้นสถานะทางเศรษฐกจิของคนในประเทศ 
    (รายไดเ้พยีงพอกบัรายจา่ย การมงีานทาํ การกนิดอียูด่)ี 

4.80 4.95 +0.15 

2) ดา้นฐานะการเงนิของประเทศ 
    (เงนิคงคลงั หน้ีของประเทศ ทุนสาํรองระหวา่งประเทศ) 

4.55 4.93 +0.38 

3)  ดา้นศกัยภาพของคนไทย 
    (การศกึษา/สขุภาพ/ความรูค้วามสามารถ/ความซื่อสตัยม์วีนิยั และพฒันาได)้ 

5.01 5.43 +0.42 

4) ดา้นความสามารถแขง่ขนักบัประเทศอื่นในภมูภิาคอาเซยีน           
    (ดา้นการผลติ เป็นแหลง่ท่องเทีย่ว การคา้ และการลงทุน) 

5.56 6.15 +0.59 

ความเช่ือมัน่ด้านเศรษฐกิจ (เฉล่ียรวม) 4.98 5.37 +0.39 

5) ดา้นความรกัและสามคัคขีองคนในชาต ิ 4.19 5.12 +0.93 
6) ดา้นกระบวนการยตุธิรรมและการบงัคบัใชก้ฎหมาย  
    (ความศกัดิส์ทิธิข์องกฎหมายและความเท่าเทยีมกนัในการบงัคบัใชก้ฎหมาย) 

4.55 5.27 +0.72 

7) ดา้นการอนุรกัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 5.10 5.72 +0.62 
8) ดา้นความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน 
    (โจรกรรม ชงิทรพัย ์ทาํรา้ยรา่งกายภยัจราจร การปนเป้ือนในอาหารและมลพษิ) 

4.66 5.10 +0.44 

ความเช่ือมัน่ด้านสงัคมและส่ิงแวดล้อม (เฉล่ียรวม) 4.62 5.30 +0.68 

9) ดา้นการแกป้ญัหาทุจรติคอรร์ปัชัน่ 3.87 5.15 +1.28 
10) ดา้นการปฏริปูการเมอืงและพฒันาระบอบประชาธปิไตย  
     (คุณภาพนกัการเมอืง ระบบเลอืกตัง้ และการมสีว่นรว่มของประชาชน ) 

4.79 5.36 +0.57 

11) ดา้นความสามารถในการบรหิารประเทศของรฐับาลชุดปจัจุบนั/คสช. 5.96 6.16 +0.20 
12) ดา้นความน่าเชื่อถอืของขอ้มลูขา่วสารทีไ่ดร้บัจากหน่วยงานภาครฐั    
     (ถกูตอ้ง  เป็นกลาง และเป็นประโยชน์) 

5.48 5.80 +0.32 

ความเช่ือมัน่ด้านการเมือง (เฉล่ียรวม) 5.02 5.62 +0.60 

เฉล่ียรวมทุกด้าน 4.87 5.43 +0.56 
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2. ความเชื่อมัน่ของประชาชนต่อศกัยภาพประเทศไทย ในอกี 6 เดอืนขา้งหน้า  
 

ความเช่ือมัน่ต่อศกัยภาพประเทศไทย 
ในอีก 6 เดือนข้างหน้า 

เช่ือว่า 
จะดีขึน้ 
(รอ้ยละ) 

เช่ือว่า 
จะเหมือนเดิม 

(รอ้ยละ) 

เช่ือว่า 
จะแย่ลง 
(รอ้ยละ) 

1.  ดา้นเศรษฐกจิ 49.7 34.4 15.9 
2.  ดา้นการเมอืง 53.4 37.9 8.7 
3.  ดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 50.5 36.7 12.8 

เฉล่ียรวมทุกด้าน 51.2 36.3 12.5 
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รายละเอียดการสาํรวจ 
 

วตัถปุระสงคก์ารสาํรวจ  
เพื่อสอบถามความคดิเหน็ของประชาชน เกีย่วกบัความเชื่อมัน่ของประเทศไทย ในปจัจุบนัและอนาคตอกี 

6 เดอืนขา้งหน้าในดา้นต่างๆ หลงั คสช. เขา้มาดูแลความสงบเรยีบรอ้ยของประเทศครบ 1 ปี เพื่อสะทอ้นมุมมอง
ความคดิเหน็ของประชาชนใหส้งัคมและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ  
 
ประชากรท่ีสนใจศึกษา 
    การสํารวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่ม
สมัภาษณ์ทางโทรศพัทจ์ากฐานขอ้มลูของกรุงเทพโพลล ์ดว้ยวธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบ Simple Random Sampling 
แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ําหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย  
       
 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน   3% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 
วิธีการรวบรวมข้อมลู  

ใชก้ารสมัภาษณ์ทางโทรศพัท ์โดยเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูเป็นแบบสอบถามทีม่โีครงสรา้งแน่นอน 
ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) แลว้ไดนํ้าแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความ
ถูกตอ้งสมบรูณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 
 
  
ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู   :  17 – 19 มถุินายน 2558 
      
วนัท่ีเผยแพร่ผลสาํรวจ      :  20 มถุินายน 2558 
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ข้อมลูประชากรศาสตร ์
 

 จาํนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 595 51.2 
            หญงิ 568 48.8 

รวม 1,163 100.0 

อาย ุ   
            18 ปี - 30 ปี 169 14.6 
            31 ปี – 40 ปี 294 25.2 
            41 ปี – 50 ปี 332 28.5 
            51 ปี - 60 ปี 260 22.4 
            61 ปี ขึน้ไป 108 9.3 

รวม 1,163 100.0 
การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 693 59.6 
            ปรญิญาตร ี 355 30.6 
            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 115 9.8 
                                 รวม 1,163 100.0 

อาชีพ   
 ลกูจา้งรฐับาล 182 15.7 
 ลกูจา้งเอกชน     237 20.4 
 คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั/ เกษตรกร    476 41.0 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   99 8.5 
 ทาํงานใหค้รอบครวั   3 0.3 
 พอ่บา้น/ แมบ่า้น/ เกษยีณอาย ุ 120 10.3 
 นกัเรยีน/ นกัศกึษา   32 2.8 
 วา่งงาน/ รอฤดกูาล/ รวมกลุ่ม 14 1.0 

รวม 1,163 100.0 
                                

ศนูยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ (กรงุเทพโพลล)์  โทร. 02-350-3500 ต่อ 1770, 1776 
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