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ผลสาํรวจเรือ่ง“ความสขุคนไทย....สะท้อนสู่รฐับาลใหม่ ปี 2562” 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
กรงุเทพโพลลโ์ดยศูนยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพสํารวจความคดิเหน็ประชาชนเรื่อง“ความสุขคน

ไทย....สะท้อนสู่รฐับาลใหม่ ปี 2562”โดยเก็บขอ้มูลประชาชนจากทุกภูมภิาคทัว่ประเทศจํานวน 1,186 คน
พบวา่ 
 

คนไทยให้คะแนนความพงึพอใจต่อการดําเนินการจดัการเลอืกตัง้ 2562 ที่ผ่านมา 5.06 คะแนน จาก
คะแนนเตม็ 10 คะแนน ทัง้น้ีใหค้ะแนนความพงึพอใจต่อการเตรยีมจดัตัง้รฐับาลของพรรคการเมอืงต่างๆ  (เปิด
ประชุมสภาฯ การจดัตัง้รฐับาล/ฝา่ยคา้น) 4.73 คะแนน จากคะแนนเตม็ 10 คะแนน 

 
เมื่อใหค้นไทยวดัระดบัความสุขของตวัเอง หากรฐับาลชุดใหม่ดําเนินการนโยบายต่างๆ พบว่า ถา้มกีาร

ดาํเนินนโยบายเกีย่วกบัการสง่เสรมิการรกัษาสขุภาพ มสีวสัดกิารสขุภาพทีม่คีุณภาพและเท่าเทยีมกนัจะทาํใหค้น
ไทยมคีวามสุข 8.09 จากเต็ม 10 รองลงมา คอืนโยบายเกี่ยวกบัการส่งเสรมิและสรา้งโอกาสทางการศกึษาลด
ค่าใชจ้่ายทางการศกึษา และนโยบายการจดักจิกรรมใหค้นไทยร่วมรกัชาต ิจรรโลงสงัคมและวฒันธรรมจะทําให้
คนไทยมคีวามสุข 7.68 เท่ากนั และนโยบายเกีย่วกบัความมัน่คง มคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิจะทําให้
คนไทยมคีวามสขุ 7.59 จากเตม็ 10  

 

  
 

โปรดพจิารณารายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
  

คนไทยให้คะแนนความพึงพอใจการจดัการเลือกตัง้ท่ีผา่นมา 5.06 คะแนนจากเตม็ 10 คะแนน 
ส่วนความพึงพอใจต่อการเตรียมจดัตัง้รฐับาลของพรรคการเมืองต่างๆได้ 4.73 คะแนน  

ทัง้น้ีถ้ารฐับาลชุดใหม่ มีนโยบายเก่ียวกบัการส่งเสริมการรกัษาสุขภาพมีสวสัดิการสุขภาพท่ีมี
คณุภาพและเท่าเทียมกนัจะทาํให้คนไทยมีความสขุ 8.09 จากเตม็ 10  

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/  ข่าวการเมือง 

เรือ่ง   ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชน  (รวม 4หน้า) 
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1. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการดาํเนินกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ ต่อไปน้ี 
  

ประเดน็ 
คะแนนเตม็ 
10 คะแนน 

ความพงึพอใจต่อการดาํเนินการจดัการเลอืกตัง้ 2562 ทีผ่า่นมา 5.06 
ความพงึพอใจต่อการเตรยีมจดัตัง้รฐับาลของพรรคการเมอืงต่างๆ 
(เปิดประชุมสภาฯ การจดัตัง้รฐับาล/ฝา่ยคา้น) 

4.73 

 

 
2.  วดัระดบัความสขุของประชาชนหากรฐับาลชดุใหม่ดาํเนินการนโยบายต่างๆต่อไปน้ี 
 

นโยบาย 
ระดบัความสขุ 
เตม็ 10 คะแนน 

สง่เสรมิการรกัษาสขุภาพ มสีวสัดกิารสขุภาพทีม่คีุณภาพและเทา่เทยีม 8.09 
สง่เสรมิและสรา้งโอกาสทางการศกึษา ลดคา่ใชจ้า่ยทางการศกึษา 7.68 
จดักจิกรรมใหค้นไทยรว่มรกัชาต ิจรรโลงสงัคมและวฒันธรรม 7.68 
ความมัน่คง มคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 7.59 
รณรงค/์ต่อตา้นมลภาวะ ฝุน่ ควนัพษิ ความสะอาด 7.58 
มคีวามเทา่เทยีมกนัในการบงัคบัใชก้ฎหมาย และบทลงโทษต่างๆ 7.52 
มกีารสรา้งงาน/สง่เสรมิอาชพี/สรา้งความมัน่คงในการทาํงาน 7.17 
ลดคา่ใชจ้า่ยในชวีติประจาํวนั (คา่สาธารณูปโภค ขนสง่สาธารณะ) 7.13 
มมีาตรการทางภาษ/ีลดหยอ่นภาษ ีชว่ยเหลอืผูม้ภีาระ 6.58 
ยกระดบัรายได ้ใหป้ระชาชนระดบัฐานราก เพือ่ลดชอ่งวา่งของผูม้รีายไดเ้ยอะ

กบัผูม้รีายไดน้้อย 
6.26 
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รายละเอียดการสาํรวจ 

 
 

วตัถปุระสงคก์ารสาํรวจ  
เพื่อสาํรวจความคดิเหน็ของประชาชนเกีย่วกบัความพงึพอใจในการดาํเนินกจิกรรมทางการเมอืงต่างๆ 

ในช่วงน้ี รวมถงึนโยบายทีจ่ะทาํใหป้ระชาชนมคีวามสุขหากรฐับาลชุดใหม่มกีารดาํเนินการ เพื่อสะทอ้นมุมมอง
ความคดิเหน็ของประชาชนใหส้งัคมและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ  
 
ประชากรท่ีสนใจศึกษา 
 การสํารวจใช้การสุ่มตวัอย่างจากประชาชนทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ ที่มอีายุ 18 ปี ขึน้ไป โดยการสุ่ม
สมัภาษณ์ทางโทรศพัท์จากฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวธิีการสุ่มตวัอย่างแบบ Simple Random 
Sampling แลว้ใชว้ธิกีารถ่วงน้ําหนักดว้ยขอ้มูลประชากรศาสตรจ์ากฐานขอ้มูลทะเบยีนราษฎรข์องกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
 
 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

 การประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 
วิธีการรวบรวมข้อมลู 

ใช้การสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์ โดยเครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้าง
แน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คําถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) จากนัน้ไดนํ้าแบบสอบถามทุกชุดมา
ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบรูณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 
 
  
ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู :  28-29 พฤษภาคม 2562 
 
วนัท่ีเผยแพร่ผลสาํรวจ :1 มถุินายน 2562 
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ข้อมลูประชากรศาสตร ์
 

 จาํนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 589 49.7 
            หญงิ 597 50.3 

รวม 1,186 100.0 

อาย ุ   
            18 ปี - 30 ปี 117 9.9 
            31 ปี – 40 ปี 228 19.2 
            41 ปี – 50 ปี 322 27.2 
            51 ปี - 60 ปี 311 26.2 
            61 ปี ขึน้ไป 208 17.5 

รวม 1,186 100.0 
การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 702 59.2 
            ปรญิญาตร ี 371 31.3 
            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 113 9.5 
                                 รวม 1,186 100.0 

อาชีพ   
 ลกูจา้งรฐับาล 168 14.2 
 ลกูจา้งเอกชน     295 24.9 
 คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั/ เกษตรกร 440 37.1 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   58 4.9 
 ทาํงานใหค้รอบครวั 2 0.1 
 พอ่บา้น/ แมบ่า้น/ เกษยีณอาย ุ 184 15.5 
 นกัเรยีน/ นกัศกึษา   19 1.6 
 วา่งงาน/ รอฤดกูาล/ รวมกลุ่ม 20 1.7 

รวม 1,186 100.0 
 

ศนูยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ (กรงุเทพโพลล)์  โทร. 02-4073819 ต่อ 2897,2898 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll  Facebook : https://facebook.com/bangkokpoll 
 


