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  ผลสํารวจเร่ือง  “ความเช่ือมั่นประเทศไทยหลงัครบ 2 ปี คสช.” 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ  ได้สํารวจความคิดเห็นประชาชน เร่ือง “ความเช่ือม่ันประเทศไทยหลงั
ครบ 2 ปี คสช.” โดยเกบ็ข้อมูลกบัประชาชนจากทุกภูมิภาคทัว่ประเทศจํานวน 1,166 คน พบว่า  

 

ประชาชนให้คะแนนความเช่ือม่ันต่อศักยภาพของประเทศไทยเฉลี่ยในภาพรวม 4.99 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 10 
คะแนน) ลดลงจากผลสํารวจในช่วงเดียวกนัของปีก่อน 0.44 คะแนน โดยเช่ือม่ันด้านการเมืองมากที่สุด (5.12 คะแนน) รองลงมา
คือดา้นเศรษฐกิจ (5.07 คะแนน) ขณะท่ีดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้มไดค้ะแนนนอ้ยท่ีสุด (4.78 คะแนน) 

 

เม่ือแยกพิจารณาจากด้านที่ได้ความเช่ือม่ันมากที่สุดไปน้อยที่สุดพบว่า ความเช่ือม่ันด้านการเมืองในภาพรวมได้
คะแนนเฉลีย่ 5.12 คะแนน ลดลงจากผลสํารวจคร้ังก่อน  0.50 คะแนน (5.62 คะแนน) โดยตัวช้ีวัดด้านการเมืองที่ประชาชนให้
คะแนนความเช่ือม่ันมากทีสุ่ดคือ ด้านความสามารถในการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดปัจจุบัน/คสช. (5.73 คะแนน) ขณะท่ี
ตวัช้ีวนัท่ีไดค้ะแนนนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นการแกปั้ญหาทุจริตคอร์รัปชัน่ (4.44 คะแนน) 

 

ความเช่ือม่ันด้านเศรษฐกจิในภาพรวมได้คะแนนเฉลีย่ 5.07 คะแนนลดลงจากผลสํารวจคร้ังก่อน 0.30 คะแนน  
(5.37 คะแนน) โดยตัวช้ีวัดด้านเศรษฐกจิที่ได้คะแนนมากที่สุดคือ ด้านความสามารถแข่งขันกบัประเทศอืน่ในภูมิภาคอาเซียน 
(5.80 คะแนน) ส่วนดา้นท่ีไดค้ะแนนนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นฐานะการเงินของประเทศ (4.64 คะแนน) 
 

 ความเช่ือม่ันด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมในภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ย 4.78 คะแนน ลดลงจากผลสํารวจคร้ังก่อน 0.52 
คะแนน (5.30 คะแนน) โดยตัวช้ีวัดด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมที่ได้คะแนนมากที่สุดคือ ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม (5.39 คะแนน) ส่วนดา้นท่ีไดค้ะแนนนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นกระบวนการยติุธรรมและการบงัคบัใชก้ฎหมาย  
(4.50 คะแนน) 

 

โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/ การเมือง / สังคม / เศรษฐกจิ 
เร่ือง  ผลสํารวจความคดิเห็นประชาชนทัว่ประเทศ   (รวม 4 หน้า) 

ครบ 2 ปีประชาชนเช่ือม่ันศักยภาพประเทศไทยลดลงในทุกด้าน 
โดยเช่ือม่ันด้านการแข่งขันกบัประเทศในอาเซียนมากทีสุ่ด ขณะทีเ่ช่ือม่ันด้านการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ันน้อยทีสุ่ด 

โดยด้านกระบวนการยุติธรรมและการบังคบัใช้กฎหมายมีความเช่ือม่ันลดลงมากทีสุ่ด 
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1. ความเช่ือม่ันของประชาชนต่อศักยภาพโดยรวมของประเทศไทยในปัจจุบัน 
 

ความเช่ือม่ันในด้านต่างๆ 

คะแนนความเช่ือม่ัน 
(เต็ม 10 คะแนน) 

มิ.ย.58 มิ.ย.59 เปลีย่นแปลง 
1) ดา้นสถานะทางเศรษฐกิจของคนในประเทศ 
    (รายไดเ้พียงพอกบัรายจ่าย การมีงานทาํ การกินดีอยูดี่) 

4.95 4.71 -0.24 

2) ดา้นฐานะการเงินของประเทศ 
    (เงินคงคลงั หน้ีของประเทศ ทุนสาํรองระหวา่งประเทศ) 

4.93 4.64 -0.29 

3)  ดา้นศกัยภาพของคนไทย 
    (การศึกษา/สุขภาพ/ความรู้ความสามารถ/ความซ่ือสัตยมี์วนิยั และพฒันาได)้ 

5.43 5.12 -0.31 

4) ดา้นความสามารถแข่งขนักบัประเทศอ่ืนในภูมิภาคอาเซียน           
    (ดา้นการผลิต เป็นแหล่งท่องเท่ียว การคา้ และการลงทุน) 

6.15 5.80 -0.35 

ความเช่ือม่ันด้านเศรษฐกจิ (เฉลีย่รวม) 5.37 5.07 -0.30 

5) ดา้นความรักและสามคัคีของคนในชาติ 5.12 4.62 -0.50 
6) ดา้นกระบวนการยติุธรรมและการบงัคบัใชก้ฎหมาย  
    (ความศกัด์ิสิทธ์ิของกฎหมายและความเท่าเทียมกนัในการบงัคบัใชก้ฎหมาย) 

5.27 4.50 -0.77 

7) ดา้นการอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 5.72 5.39 -0.33 
8) ดา้นความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน 
    (โจรกรรม ชิงทรัพย ์ทาํร้ายร่างกายภยัจราจร การปนเป้ือนในอาหารและมลพิษ) 

5.10 4.63 -0.47 

ความเช่ือม่ันด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม (เฉลีย่รวม) 5.30 4.78 -0.52 

9) ดา้นการแกปั้ญหาทุจริตคอร์รัปชัน่ 5.15 4.44 -0.71 
10) ดา้นการปฏิรูปการเมืองและพฒันาระบอบประชาธิปไตย  
     (คุณภาพนกัการเมือง ระบบเลือกตั้ง และการมีส่วนร่วมของประชาชน ) 

5.36 4.88 -0.48 

11) ดา้นความสามารถในการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดปัจจุบนั/คสช. 6.16 5.73 -0.43 
12) ดา้นความน่าเช่ือถือของขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บจากหน่วยงานภาครัฐ    
     (ถกูตอ้ง  เป็นกลาง และเป็นประโยชน์) 

5.80 5.44 -0.36 

ความเช่ือม่ันด้านการเมือง (เฉลีย่รวม) 5.62 5.12 -0.50 

เฉลีย่รวมทุกด้าน 5.43 4.99 -0.44 
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รายละเอยีดการสํารวจ 
 

วตัถุประสงค์การสํารวจ 
เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชน เก่ียวกบัความเช่ือมัน่ของประเทศไทย ในดา้นต่างๆ ในปัจจุบนั หลงั 

คสช. เขา้มาดูแลความสงบเรียบร้อยของประเทศครบ 2 ปี เพื่อสะทอ้นมุมมองความคิดเห็นของประชาชนใหส้ังคมและ
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บทราบ  

 
ประชากรทีส่นใจศึกษา 

     การสาํรวจใชก้ารสุ่มตวัอยา่งจากประชาชนทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ ท่ีมีอาย ุ18 ปี ข้ึนไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์
ทางโทรศพัทจ์ากฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล ์ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) แลว้ใช้
วิ ธีการถ่วงนํ้ าหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเ บียนราษฎร์ของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 

       
 ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 
วธีิการรวบรวมข้อมูล  

ใชก้ารสัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์(Enumeration by telephone) โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็น
แบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และไดน้าํ
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  7 - 9 มิถุนายน 2559 
      

วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  13 มิถุนายน 2559 
 

 
ศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)  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    Facebook : https://facebook.com/bangkokpoll 
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ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 จํานวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 620 53.2 
            หญิง 546 46.8 

รวม 1,166 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 158 13.6 
            31 ปี - 40 ปี 247 21.2 
            41 ปี - 50 ปี 333 28.4 
            51 ปี - 60 ปี 277 23.8 
 61 ปี ข้ึนไป 151 13.0 

รวม 1,166 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 722 61.9 
            ปริญญาตรี 354 30.4 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 90 7.7 
                                 รวม 1,166 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 189 16.2 
 ลูกจา้งเอกชน     269 23.1 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั/ เกษตรกร 440 37.8 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   65 5.6 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 145 12.4 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   39 3.3 
 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 19 1.6 

รวม 1,166 100.0 
 


