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  ผลสาํรวจเรือ่ง  “ความสขุ...ความทุกข ์คนไทยภายใต้รฐับาล คสช.” 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

กรุงเทพโพลล์โดยศูนยว์จิยัมหาวทิยาลยักรุงเทพ สํารวจความคดิเหน็ประชาชน เรื่อง “ความสุข...ความ
ทุกขค์นไทยภายใต้รฐับาล คสช.” โดยเกบ็ขอ้มลูกบัประชาชนจากทุกภมูภิาคทัว่ประเทศจาํนวน 1,212 คน พบวา่ 

 

ระดบัความสุขที่คนไทยไดร้บัหลงัจากที่รฐับาล คสช. เขา้มาบรหิารประเทศมคี่าเฉลี่ยอยู่ที่ 6.48 คะแนน 
จากเตม็ 10 คะแนน ซึง่มคีวามสขุอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 

โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 62.9 ระบุว่าความสุขท่ีรฐับาลคสช. คืนให้ประชาชนคือการดูแลบ้านเมืองให้
สงบสุขไม่วุ่นวายไม่มีการชุมนุมท่ีใช้ความรนุแรงรองลงมารอ้ยละ 41.3 คอื การช่วยเหลอืผูม้รีายไดน้้อยผ่าน
“โครงการประชารฐั” และรอ้ยละ 36.8 คอื การตดิต่อสถานทีร่าชการสะดวกรวดเรว็ขึน้ 

 

ส่วนเรื่องท่ีกงัวลว่ารฐับาลคสช. จะไม่สามารถคืนความสุขให้ได้ นัน้ ร้อยละ 47.5 ระบุว่า เรื่องการ
อยู่ดีกินดีของประชาชนรองลงมารอ้ยละ 37.3 ระบุว่าเรื่องการควบคุมราคาน้ํามนั/ก๊าซหุงต้ม และรอ้ยละ 37.1 
ระบุวา่เรือ่งการจดัใหม้กีารเลอืกตัง้ 

 

เม่ือถามถึงระยะเวลาในการบริหารงานเพ่ือคืนความสขุให้ประชาชนของรฐับาลคสช. ประชาชนส่วน
ใหญ่ร้อยละ 48.2 มีความเหน็ว่า ถ้าเรว็กว่าน้ีกจ็ะดี รองลงมารอ้ยละ 35.6 มคีวามเหน็ว่าไม่ตอ้งรบีค่อยเป็นค่อย
ไปเรือ่ยๆ และรอ้ยละ 16.2 มคีวามเหน็วา่ ระยะเวลาเหมาะสมดแีลว้ 

 

สาํหรบัเร่ืองท่ีประชาชนต้องการให้รฐับาล คสช.ทาํให้เสรจ็ก่อนเลือกตัง้และได้รฐับาลชุดใหม่ใน
ปี 2562 นัน้ ร้อยละ 26.5 คือ การปราบปรามคอรร์ปัชัน่ของนักการเมืองและข้าราชการ รองลงมารอ้ยละ 
22.7 คอืการแกป้ญัหาเศรษฐกจิของแพงคา่ครองชพีสงู และรอ้ยละ 11.5 คอื ชว่ยทาํใหส้นิคา้เกษตรมรีาคาสงูขึน้ 

 

 โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/ การเมือง /เศรษฐกิจ 
 

เร่ือง  ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชนทัว่ประเทศ(รวม 4หน้า) 

คนไทยได้รบัความสุข  6.48  จาก 10 คะแนนหลงัจากรฐับาล คสช. เข้ามาบริหารประเทศ     
ซ่ึงจดัได้ว่ามีความสขุอยู่ในระดบัปานกลาง   

โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 62.9 ระบุว่าความสุขท่ีรฐับาล คสช. คืนให้ประชาชนคือ การดูแล
บ้านเมืองให้สงบสุขไม่วุ่นวาย ไม่มีการชุมนุมท่ีใช้ความรุนแรงอย่างไรกต็ามร้อยละ 47.5 กงัวลว่า
รฐับาลคสช.ไม่สามารถคืนความสขุให้ได้ คือ เร่ืองการอยู่ดีกินดีของประชาชน 

เม่ือถามถึงระยะเวลาในการคืนความสุขให้ประชาชน ร้อยละ 48.2 เหน็ว่า“ถ้าเรว็กว่าน้ีกจ็ะดี” 
และอยากให้ ควรจดัการเร่ืองปราบปรามคอรร์ปัชัน่ ให้เสรจ็เรียบร้อยก่อนเลือกตัง้ปี 2562 
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1. ระดบัความสขุท่ีได้รบัหลงัจากมีรฐับาล คสช. เข้ามาบริหารประเทศ 
 

มีค่าเฉล่ีย 6.48 คะแนน จากเตม็ 10 คะแนน ซึง่แปลผลไดว้า่ “อยู่ในระดบัปานกลาง” 
 
2. ความสขุท่ีได้รบัคืนจากรฐับาล คสช. ตามสญัญา มากท่ีสดุ 5 อนัดบัแรก 

 

บา้นเมืองสงบสขุไม่วุ่นวาย ไม่มีการชมุนุมท่ีใช้ความรนุแรง ร้อยละ 62.9 
การชว่ยเหลอืผูม้รีายไดน้้อยผา่น“โครงการประชารฐั” รอ้ยละ 41.3 
การตดิต่อสถานทีร่าชการสะดวกรวดเรว็ขึน้ รอ้ยละ  36.8 
ปราบปรามผูม้อีทิธพิลทอ้งถิน่ รอ้ยละ 34.8 
ชวีติความเป็นอยูใ่นสงัคมดขีึน้รูส้กึปลอดภยัไมห่วาดระแวง รอ้ยละ 32.8 

 
3.เรื่องท่ีกงัวลว่ารฐับาล คสช. จะไม่สามารถคืนความสขุให้กบัประชาชนได้ 5 อนัดบัแรก 

 

การอยู่ดีกินดีของประชาชน ร้อยละ  47.5 
การควบคุมราคาน้ํามนั/ก๊าซหงุตม้ รอ้ยละ  37.3 
การจดัใหม้กีารเลอืกตัง้ รอ้ยละ 37.1 
การแกป้ญัญาทุจรติคอรร์ปัชัน่ของนกัการเมอืง รอ้ยละ 37.0 
ลอตเตอรีท่ีข่ายเกนิราคา รอ้ยละ 30.1 

 
4.ความเหน็ต่อระยะเวลา ในการบริหารงานเพ่ือคืนความสขุให้ประชาชนของรฐับาล คสช. 

 

ระยะเวลาเหมาะสมดแีลว้ รอ้ยละ  16.2 
ถ้าเรว็กว่าน้ีกจ็ะดี ร้อยละ 48.2 
ไมร่บีคอ่ยเป็นคอ่ยไปเรือ่ยๆ รอ้ยละ 35.6 

 

5. เร่ืองท่ีต้องการให้รฐับาล คสช.ทาํให้เสรจ็ก่อนเลือกตัง้และได้รฐับาลชดุใหม่ในปี 2562 มากท่ีสดุ 5อนัดบั

แรก (เป็นคาํถามปลายเปิดใหผู้ต้อบระบุเอง) 

การปราบปรามคอรร์ปัชัน่ของนักการเมืองและข้าราชการ ร้อยละ 26.5 
การแกป้ญัหาเศรษฐกจิ ของแพง คา่ครองชพีสงู รอ้ยละ  22.7 
ชว่ยทาํใหส้นิคา้เกษตรมรีาคาสงูขึน้ รอ้ยละ 11.5 
จดัทาํกฎหมายเกีย่วกบัการเลอืกตัง้ใหร้ดักุม บทลงโทษเดด็ขาด ไมใ่หม้ี
การทุจรติ 

 รอ้ยละ  6.1 

การปราบปรามยาเสพตดิในทอ้งถิน่  รอ้ยละ 4.2 
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รายละเอียดการสาํรวจ 
 

 

วตัถปุระสงคก์ารสาํรวจ 
เพื่อสอบถามความคดิเหน็ของประชาชน เกี่ยวกบัความสุขที่ประชาชนได้รบัจากการคนืความสุขให้

ประชาชนภายใตร้ฐับาล คสช. และความกงัวลว่ารฐับาลจะไมส่ามารถคนืความสุขใหไ้ด ้ตลอดจนความเหน็ต่อ
ระยะเวลาในการบรหิารประเทศเพือ่คนืความสขุใหป้ระชาชนและเรือ่งทีต่อ้งการใหร้ฐับาลทาํใหเ้สรจ็ก่อนการจดั
ใหม้กีารเลอืกตัง้และไดร้ฐับาลชุดใหม่เพื่อสะทอ้นมุมมองความคดิเหน็ของประชาชนใหส้งัคมและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
ไดร้บัทราบ  

 
ประชากรท่ีสนใจศึกษา 

     การสาํรวจใชก้ารสุ่มตวัอย่างจากประชาชนทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ ทีม่อีายุ 18 ปี ขึน้ไป โดยการสุ่ม
สมัภาษณ์ทางโทรศพัทจ์ากฐานขอ้มลูของกรุงเทพโพลล ์ดว้ยวธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบงา่ย (Simple Random 
Sampling) แลว้ใชว้ธิกีารถ่วงน้ําหนักดว้ยขอ้มลูประชากรศาสตรจ์ากฐานขอ้มลูทะเบยีนราษฎรข์องกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 
 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 
วิธีการรวบรวมข้อมลู 

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

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู  :  30 มกราคม – 1 กุมภาพนัธ ์2561 
 

วนัท่ีเผยแพร่ผลสาํรวจ   :3 กุมภาพนัธ ์2561 
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ข้อมลูของกลุ่มตวัอย่าง 
 

 จาํนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 650 53.6 
            หญงิ 562 46.4 

รวม 1,212 100.0 
อาย ุ   
            18 ปี - 30 ปี 124 10.2 
            31 ปี - 40 ปี 258 21.3 
            41 ปี - 50 ปี 319 26.3 
            51 ปี - 60 ปี 300 24.8 
 61 ปี ขึน้ไป 211 17.3 

รวม 1,212 100.0 
การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 747 61.6 
            ปรญิญาตร ี 366 30.2 
            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 99 8.2 
                                 รวม 1,212 100.0 
อาชีพ   
 ลกูจา้งรฐับาล 161 13.3 
 ลกูจา้งเอกชน     278 22.9 
 คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั/ เกษตรกร 503 41.5 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   54 4.5 
 พอ่บา้น/ แมบ่า้น/ เกษยีณอาย ุ 173 14.3 
 นกัเรยีน/ นกัศกึษา   27 2.2 
 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 16 1.3 

รวม 1,212 100.0 
 

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