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  ผลสาํรวจเรือ่ง  “ความเช่ือมัน่ประเทศไทย กบัการก้าวสู่ปีท่ี 4 ของ คสช.” 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วจิยัมหาวทิยาลยักรุงเทพ  ได้สํารวจความคดิเหน็ประชาชน เรื่อง “ความเช่ือมัน่
ประเทศไทยกบัการก้าวสู่ปีท่ี 4 ของคสช.”โดยเกบ็ขอ้มลูกบัประชาชนจากทุกภูมภิาคทัว่ประเทศจํานวน 1,127คน 
พบวา่  

 

ประชาชนให้คะแนนความเช่ือมัน่ต่อศกัยภาพของประเทศไทยเฉล่ียในภาพรวม 5.38 คะแนน (จาก
คะแนนเตม็ 10 คะแนน) ซ่ึงเพ่ิมขึน้จากผลสาํรวจในช่วงเดียวกนัของปีท่ีแล้ว 0.39 คะแนน โดยมคีวามเชื่อมัน่
ดา้นการเมอืงมากทีสุ่ด (5.67 คะแนน) รองลงมาคอืดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม (5.58 คะแนน) และดา้นเศรษฐกจิ(4.89 
คะแนน)  

 

เมื่อแยกพจิารณาจากดา้นที่ไดค้วามเชื่อมัน่มากที่สุดไปน้อยที่สุดพบว่า ความเช่ือมัน่ด้านการเมืองใน
ภาพรวมได้คะแนนเฉล่ีย 5.67  คะแนน เพ่ิมขึ้นจากผลสาํรวจครัง้ก่อน  0.55 คะแนน (5.12 คะแนน) โดย
ตวัชี้วดัด้านการเมอืงที่ประชาชนให้คะแนนความเชื่อมัน่มากที่สุดคอื ด้านการแก้ปญัหาทุจริตคอร์รปัชัน่(5.92 
คะแนน) ขณะที่ตวัชี้วนัที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคอื ด้านการปฏริูปการเมอืงและพฒันาระบอบประชาธปิไตย (5.43 
คะแนน) 

 

ส่วนความเช่ือมัน่ด้านสงัคมและส่ิงแวดล้อมในภาพรวมได้คะแนนเฉล่ีย 5.58 คะแนน เพ่ิมขึ้นจาก
ผลสาํรวจครัง้ก่อน 0.80 คะแนน (4.78 คะแนน) โดยตวัชี้วดัดา้นสงัคมและสิง่แวดล้อมที่ไดค้ะแนนมากที่สุดคอื 
ดา้นการอนุรกัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (6.08 คะแนน) ส่วนดา้นทีไ่ดค้ะแนนน้อยทีสุ่ดคอื ดา้นความปลอดภยัใน
ชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน(5.01 คะแนน) 

 

สาํหรบัความเช่ือมัน่ด้านเศรษฐกิจในภาพรวมได้คะแนนเฉล่ีย 4.89 คะแนนลดลงจากผลสาํรวจครัง้
ก่อน 0.18 คะแนน (5.07 คะแนน) โดยตวัชีว้ดัดา้นเศรษฐกจิทีไ่ดค้ะแนนมากทีสุ่ดคอื ดา้นความสามารถแขง่ขนักบั
ประเทศอื่นในภูมภิาคอาเซยีน (5.57คะแนน) สว่นดา้นทีไ่ดค้ะแนนน้อยทีสุ่ดคอื ดา้นสถานะทางเศรษฐกจิของคนใน
ประเทศ(4.01 คะแนน) 
 

โดยมรีายละเอยีดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/การเมือง / สงัคม / เศรษฐกิจ 
 

เร่ือง  ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชนทัว่ประเทศ(รวม 4 หน้า) 

ก้าวสู่ปีท่ี 4 ในการบริหารประเทศของรฐับาล คสช. ประชาชนมีความเช่ือมัน่ต่อศกัยภาพประเทศไทย
เพ่ิมขึน้เป็น 5.38 คะแนน จากเดิม 4.99 คะแนน  

โดยด้านการแก้ปัญหาทุจริตคอรร์ปัชัน่และด้านกระบวนการยติุธรรมและการบงัคบัใช้กฎหมายเป็นด้าน
ท่ีมีความเช่ือมัน่เพ่ิมขึน้มากท่ีสดุ 
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ความเช่ือมัน่ของประชาชนต่อศกัยภาพโดยรวมของประเทศไทยในปัจจบุนั 
 

ความเช่ือมัน่ในด้านต่างๆ 

คะแนนความเช่ือมัน่ 

(เตม็ 10 คะแนน) 

มิ.ย.
2558 

มิ.ย.
2559 

มิ.ย. 
2560 

เปล่ียน 

แปลง 
1) ดา้นการแกป้ญัหาทุจรติคอรร์ปัชัน่ 5.15 4.44 5.92 +1.48 

2) ดา้นการปฏริปูการเมอืงและพฒันาระบอบประชาธปิไตย  
(คุณภาพนกัการเมอืง ระบบเลอืกตัง้ และการมสีว่นรว่มของประชาชน ) 

5.36 4.88 5.43 +0.55 

3)ดา้นความสามารถในการบรหิารประเทศของรฐับาลชดุปจัจุบนั/คสช. 6.16 5.73 5.68 -0.05 

4) ดา้นความน่าเชื่อถอืของขอ้มลูขา่วสารทีไ่ดร้บัจากภาครฐั    
(ถกูตอ้ง เป็นกลาง และเป็นประโยชน์) 

5.80 5.44 5.66 +0.22 

ความเช่ือมัน่ด้านการเมือง (เฉล่ียรวม) 5.62 5.12 5.67 +0.55 

5) ดา้นความรกัและสามคัคขีองคนในชาต ิ 5.12 4.62 5.34 +0.72 

6) ดา้นกระบวนการยตุธิรรมและการบงัคบัใชก้ฎหมาย  
(ความศกัดิส์ทิธิข์องกฎหมายและความเทา่เทยีมกนัในการบงัคบัใชก้ฎหมาย) 

5.27 4.50 5.89 +1.39 

7) ดา้นการอนุรกัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 5.72 5.39 6.08 +0.69 

8) ดา้นความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน 

(โจรกรรม ชงิทรพัย ์ทาํรา้ยรา่งกายภยัจราจร การปนเป้ือนในอาหารและมลพษิ) 
5.10 4.63 5.01 +0.38 

ความเช่ือมัน่ด้านสงัคมและส่ิงแวดล้อม (เฉล่ียรวม) 5.30 4.78 5.58 +0.80 

9) ดา้นสถานะทางเศรษฐกจิของคนในประเทศ 

(รายไดเ้พยีงพอกบัรายจา่ย การมงีานทาํ การกนิดอียูด่)ี 
4.95 4.71 4.01 -0.70 

10) ดา้นฐานะการเงนิของประเทศ 

    (เงนิคงคลงั หน้ีของประเทศ ทุนสาํรองระหวา่งประเทศ) 
4.93 4.64 4.45 -0.19 

11)  ดา้นศกัยภาพของคนไทย 

(การศกึษา/สขุภาพ/ความรูค้วามสามารถ/ความซื่อสตัยม์วีนิยั และพฒันาได)้ 
5.43 5.12 5.54 +0.42 

12) ดา้นความสามารถแขง่ขนักบัประเทศอื่นในภมูภิาคอาเซยีน           
(ดา้นการผลติ เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่ว การคา้ และการลงทุน) 

6.15 5.80 5.57 -0.23 

ความเช่ือมัน่ด้านเศรษฐกิจ (เฉล่ียรวม) 5.37 5.07 4.89 -0.18 

เฉล่ียรวมทุกด้าน 5.43 4.99 5.38 +0.39 
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รายละเอียดการสาํรวจ 
 

วตัถปุระสงคก์ารสาํรวจ 
เพือ่สอบถามความคดิเหน็ของประชาชน เกีย่วกบัความเชื่อมัน่ของประเทศไทย ในดา้นต่างๆ รวม 12 ดา้น 

ซึง่กําลงักา้วเขา้สู่ปีที ่4 ในการบรหิารประเทศของรฐับาล คสช. เพื่อสะทอ้นมุมมองความคดิเหน็ของประชาชนให้
สงัคมและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ  

 
ประชากรท่ีสนใจศึกษา 

     การสํารวจใช้การสุ่มตวัอย่างจากประชาชนทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ ที่มอีายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่ม
สมัภาษณ์ทางโทรศพัทจ์ากฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล์ ดว้ยวธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling)แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ําหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 
 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 
วิธีการรวบรวมข้อมลู 

ใชก้ารสมัภาษณ์ทางโทรศพัท ์(Enumeration by telephone) โดยเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูเป็น
แบบสอบถามทีม่โีครงสรา้งแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) และไดนํ้า
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบรูณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู :  27-28 มถุินายน 2560 
 

วนัท่ีเผยแพร่ผลสาํรวจ :1กรกฎาคม 2560 
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ข้อมลูของกลุ่มตวัอย่าง 
 

 จาํนวน ร้อยละ 

เพศ    

            ชาย 605 53.7 

            หญงิ 522 46.3 

รวม 1,127 100.0 

อาย ุ   

            18 ปี - 30 ปี 142 12.6 

            31 ปี - 40 ปี 197 17.5 

            41 ปี - 50 ปี 300 26.6 

            51 ปี - 60 ปี 298 26.4 

 61 ปี ขึน้ไป 190 16.9 

รวม 1,127 100.0 

การศึกษา   

            ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 719 63.8 

            ปรญิญาตร ี 326 28.9 

            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 82 7.3 

                                 รวม 1,127 100.0 

อาชีพ   

 ลกูจา้งรฐับาล 150 13.3 

 ลกูจา้งเอกชน     243 21.6 

 คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั/เกษตรกร 443 39.3 

 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   55 4.9 

 ทาํงานใหค้รอบครวั 5 0.4 

 พอ่บา้น/ แมบ่า้น/ เกษยีณอาย ุ 175 15.5 

 นกัเรยีน/ นกัศกึษา   30 2.7 

 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 26 2.3 

รวม 1,127 100.0 
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