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ของขวญัปีใหม่ท่ีประชาชนอยากได้จากนายกฯ  
คือ อยากให้แก้ปัญหาเศรษฐกิจตกตํา่ ค่าครองชีพสงู และการว่างงาน  

และอยากให้ปฏิรปูเร่ืองเศรษฐกิจให้เหน็เป็นรปูธรรมมากท่ีสดุ   
เผยมมุมองท่ีมีต่อนายกฯ ตลอดปีท่ีผา่นมา “เป็นคนจริงใจ พดูจาตรงไปตรงมา” 

 
ผลสาํรวจเร่ือง  “ของขวญัปีใหม่ท่ีประชาชนอยากได้จากนายกรฐัมนตรี”  

            

 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสํารวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง 
“ของขวญัปีใหม่ท่ีประชาชนอยากได้จากนายกรฐัมนตรี” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนในกรุงเทพฯและ
ปรมิณฑล จาํนวน 1,189 คน พบวา่  
 

 ของขวญัปีใหม่ ปี 2559 ท่ีอยากได้จาก นายกรฐัมนตรีมากท่ีสุด คือ อยากให้แก้ปัญหาเศรษฐกิจ
ตกตํา่ ค่าครองชีพสงู และการว่างงาน (ร้อยละ 34.4) รองลงมาคอื อยากใหป้ระเทศสงบสขุ สามารถสรา้งความ
สามคัคปีรองดองใหเ้หน็เป็นรปูธรรม (รอ้ยละ 16.3) และอยากใหจ้ดัการเลอืกตัง้ใหมโ่ดยเรว็ (รอ้ยละ 10.1) 
 

 ส่วนเร่ืองท่ีอยากให้รฐับาลปฏิรปูให้เหน็เป็นรปูธรรมมากท่ีสุดในปีใหม่น้ี  ร้อยละ 39.1 อยากให้
ปฏิรปูเร่ืองเศรษฐกิจ แก้ปัญหาค่าครองชีพ ควบคมุราคาสินค้า รองลงมา รอ้ยละ 18.7 อยากใหป้ฏริูปเรื่อง
สงัคมปราบปรามการทุจรติคอรร์ปัชัน่ และรอ้ยละ 9.6 อยากใหป้ฏริปูดา้นการเมอืง ทําใหเ้กดิความปรองดองของ
คนในชาต ิ
  

 ทัง้น้ีเม่ือถามความเหน็ต่อแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2559 เปรียบเทียบกบัปีท่ีแล้ว (ปี 2558) 
พบว่าร้อยละ 40.6 คิดว่าน่าจะดีกว่าปีท่ีแล้ว รองลงมารอ้ยละ 33.8 คดิว่าน่าจะเหมอืนกบัปีทีแ่ลว้ และรอ้ยละ 
15.6 คดิวา่น่าจะแยก่วา่ปีทีแ่ลว้ 
 

 สุดท้ายเม่ือให้ประชาชนแสดงความเหน็เก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของนายกรฐัมนตรีตลอดปี 2558 ท่ี
ผา่นมา  ประชาชนร้อยละ 28.9 ระบวุ่านายกรฐัมนตรี “เป็นคนจริงใจ พดูจาตรงไปตรงมา” รองลงมารอ้ยละ 
18.2 ระบุวา่ “พดูจาแขง็ไป โผงผาง ฉุนเฉียวบ่อย” และรอ้ยละ 13.4 ระบุวา่ “เป็นคนจรงิจงั ตัง้ใจทาํงาน” 
 
 มรีายละเอยีดดงัน้ี 
 
 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/  ข่าวสงัคม 

เรือ่ง   ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชน       (รวม 4 หน้า) 
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1.ของขวญัปีใหม่ ปี 2559 ท่ีอยากได้จากนายกรฐัมนตรี มากท่ีสดุ 5 อนัดบัแรก คือ   
   (เป็นคาํถามปลายเปิดใหผู้ต้อบระบุเอง) 
 

อยากให้แก้ปัญหาเศรษฐกิจตกตํา่ ค่าครองชีพสงู และการว่างงาน ร้อยละ 34.4 
อยากใหป้ระเทศสงบสขุ สามารถสรา้งความสามคัคปีรองดองใหเ้หน็เป็นรปูธรรม รอ้ยละ 16.3 
อยากใหจ้ดัการเลอืกตัง้ใหมโ่ดยเรว็ รอ้ยละ 10.1 
อยากใหป้ราบปรามการทจุรติคอรร์ปัชัน่และผูม้อีทิธพิล รอ้ยละ  9.8 
อยากใหนํ้าภาษขีองประชาชนมาพฒันาประเทศอยา่งคุม้คา่โดยเฉพาะดา้นคมนาคม

และการสือ่สาร 
รอ้ยละ  5.4 

 
2. เร่ืองท่ีอยากให้รฐับาลปฏิรปูให้เหน็เป็นรปูธรรมมากท่ีสดุในปีใหม่ ปี 2559 ( 5 อนัดบัแรก) คือ  
   (เป็นคาํถามปลายเปิดใหผู้ต้อบระบุเอง) 
 

ด้านเศรษฐกิจ : แก้ปัญหาค่าครองชีพ ควบคมุราคาสินค้า ร้อยละ 39.1 
ดา้นสงัคม : ปราบปรามการทุจรติคอรร์ปัชัน่ รอ้ยละ 18.7 
ดา้นการเมอืง : -  ทาํใหเ้กดิความปรองดองของคนในชาต ิ รอ้ยละ 9.6 
                   -  จดัการเลอืกตัง้โดยเรว็ มวีนัแน่นอน รอ้ยละ 6.3 
ดา้นการศกึษา : ใหก้ารศกึษามคีุณภาพและกระจายการศกึษาใหเ้ขา้ถงึทุกที ่ รอ้ยละ 6.0 

 
3. ความเหน็ต่อแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปีใหม่ ปี 2559 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีแล้ว (ปี 2558) 
    

คิดว่าน่าจะดีกว่าปี 2558      ร้อยละ 40.6 
คดิวา่น่าจะเหมอืนกบัปี 2558      รอ้ยละ 33.8 
คดิวา่น่าจะแยก่วา่ปี 2558    รอ้ยละ 15.6 

 
 

4.  ภาพลกัษณ์ของ พล.อ. ประยทุธ ์นายกรฐัมนตรี ตลอดปี 2558 ท่ีผา่นมาในความเหน็ของประชาชน  
    5 อนัดบัแรก คือ(เป็นคาํถามปลายเปิดใหผู้ต้อบระบุเอง) 
 

เป็นคนจริงใจ พดูจาตรงไปตรงมา ร้อยละ 28.9 
พดูจาแขง็ไปหน่อย โผงผาง ฉุนเฉียวบ่อย รอ้ยละ 18.2 
เป็นคนจรงิจงั ตัง้ใจทาํงาน รอ้ยละ 13.4 
เป็นคนเดด็ขาด รอ้ยละ  9.3 
เป็นคนซื่อตรง ซื่อสตัย ์ รอ้ยละ  5.5 
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รายละเอียดในการสาํรวจ 

 
วตัถปุระสงคใ์นการสาํรวจ 
       เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกบัเรื่องของขวญัปีใหม่ที่อยากได้จากนายกรฐัมนตร ี 
เรื่องทีอ่ยากปฏริปูใหเ้หน็เป็นรปูธรรม แนวโน้มเศรษฐกจิปีหน้า รวมถงึภาพลกัษณ์ของนายกรฐัมนตรใีนสายตา
ประชาชนในชว่งปีทีผ่า่นมา เพือ่สะทอ้นมมุมองความคดิเหน็ของประชาชนใหส้งัคมและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ  

 
ระเบียบวิธีการสาํรวจ 
  การสํารวจใช้การสุ่มตวัอย่างประชาชนอายุ 18  ปีขึ้นไป ทุกสาขาอาชีพที่อาศยัอยู่ในกรุงเทพฯและ
ปรมิณฑล  โดยวธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Sampling) จากนัน้จงึสุม่ถนนและประชากร
เป้าหมายที่จะสมัภาษณ์อย่างเป็นระบบ ไดก้ลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 1,189 คน เป็นเพศชายรอ้ยละ 51.2 และเพศ
หญงิรอ้ยละ 48.8  

 
 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

  ในการประมาณการขนาดตวัอยา่งมคีวามคลาดเคลื่อน  3% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 
วิธีการรวบรวมข้อมลู  

 ใช้การสมัภาษณ์แบบพบตวั (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บขอ้มูลเป็น
แบบสอบถามทีม่โีครงสรา้งแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คําถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) และคาํถาม
ปลายเปิดใหผู้ต้อบระบุคาํตอบเองโดยอสิระ (Open Ended) จากนัน้จงึนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความ
ถูกตอ้งสมบรูณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู   :       9 - 14 ธนัวาคม 2558 
 
วนัท่ีเผยแพร่ผลการสาํรวจ   :       3 มกราคม 2559 
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ตาราง ข้อมลูประชากรศาสตร ์

 จาํนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 609 51.2 
            หญงิ 580 48.8 
                         รวม 1,189 100.0 
อาย ุ   
            18 - 30 ปี 283 23.8 
            31 - 40 ปี 253 21.3 
            41 - 50 ปี 233 19.6 
   51 - 60 ปี 228 19.2 
            61 ปีขึน้ไป  192 16.1 
                         รวม 1,189 100.0 
การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 814 68.4 
            ปรญิญาตร ี 313 26.3 
            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 62 5.3 
                         รวม 1,189 100.0 
อาชีพ   
 ลกูจา้งรฐับาล 119 10.0 
 ลกูจา้งเอกชน     325 27.3 
 คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั  354 29.8 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   48 4.0 
 ทาํงานใหค้รอบครวั   17 1.4 
 พอ่บา้น/ แมบ่า้น/ เกษยีณอาย ุ 184 15.5 
 นกัเรยีน/ นกัศกึษา   128 10.8 
 วา่งงาน/ เกษตรกร 14 1.2 

รวม 1,189 100.0 
 
 

ศนูยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ (กรงุเทพโพลล)์  โทร. 02-350-3500 ต่อ 1770, 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th  

Twitter: http://twitter.com/bangkok_poll 


