
  

   
 
 
 

ผลสํารวจเรื่อง 
เศรษฐกิจไทยจะฟนจริงไหม 

 
 จากการที่รัฐบาลนายกฯ อภิสิทธิ์ ไดแถลงผลการทํางานของรัฐบาลในโอกาสบริหารราชการแผนดินมาครบ 6 
เดือนใหประชาชนไดรับทราบผานทางสถานีโทรทัศน และสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือขายกรมประชาสัมพันธ 
เม่ือวันที่ 6 สิงหาคมที่ผานมา โดยไดกลาววาภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยไดผานจุดต่ําสุดมาแลว และกําลังจะ
เร่ิมฟนตัว อันเปนผลมาจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล ขณะที่ภาคเอกชนบางสวนกลับมองวา
เศรษฐกิจไทยจะยังไมฟนตัวเน่ืองจากยังขาดการลงทุนใหมๆ จากทั้งภาครัฐและเอกชน ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับความ
พึงพอใจตอผลงาน 6 เดือนของรัฐบาลนายกฯ อภิสิทธิ์ และความเชื่อม่ันตอการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยในชวง
ครึ่งปหลังเพ่ือสะทอนขอมูลความคิดเห็นใหรัฐบาล หนวยงานที่เกี่ยวของ และสาธารณชนไดรับทราบ โดยเก็บ
ขอมูลจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป ทุกสาขาอาชีพที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร จํานวนทั้งสิ้น 1,114 คน เปน
เพศชายรอยละ 49.4  และเพศหญิงรอยละ 50.6 เม่ือวันที่ 7-8  สิงหาคมที่ผานมา สรุปผลไดดังน้ี 

 
1. การรับฟง รับชม หรือรับทราบเนื้อหาการแถลงผลงาน 6 เดือนรัฐบาล ที่ไดแถลงไปเมื่อวันที่ 6 
สิงหาคมที่ผานมา 

 
 - ไดรับฟง รับชม หรือรับทราบเนื้อหาการแถลงผลงาน  รอยละ 37.6 
 - ไมไดรับฟง รับชม หรือรับทราบเนื้อหาการแถลงผลงาน  รอยละ 62.4 

  
2. ความรูสึกตอผลงานของรัฐบาล หลังจากไดรับทราบเนื้อหาการแถลงผลงาน 6 เดือนแลว  
   (ถามเฉพาะผูที่ไดรับฟง รับชม หรือรับทราบเนื้อหาการแถลงผลงาน)  
 - รูสึกวามีผลงานมากขึ้นกวาตอนที่ยังไมไดแถลง  รอยละ  39.1 
 - ไมรูสึกวามีผลงานมากขึ้น    รอยละ 60.9 
 
3. คะแนนนิยมที่มีตอรัฐบาลนายกฯ อภิสิทธ์ิ หลังจากไดรับทราบเนื้อหาการแถลงผลงาน 6 เดือน  

(ถามเฉพาะผูที่ไดรับฟง รับชม หรือรับทราบเนื้อหาการแถลงผลงาน)  
 - คะแนนนิยมเพ่ิมขึ้น  รอยละ 24.9 
 - คะแนนนิยมเทาเดิม  รอยละ 46.9 
 - คะแนนนิยมลดลง  รอยละ 28.2 
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4. ความมั่นใจวารัฐบาลนายกฯ อภิสิทธ์ิ ไดนําพาประเทศเดินมาในทิศทางที่ถูกตอง  
    (ถามเฉพาะผูที่ไดรับฟง รับชม หรือรับทราบเนื้อหาการแถลงผลงาน)  
 - เชื่อวาเดินมาในทิศทางที่ถูกตองแลว รอยละ 29.8 
 - เชื่อวาเดินมาในทิศทางที่ไมถูกตอง รอยละ 23.0 
 - ไมแนใจ    รอยละ 47.2 
 
    ทั้งนี้ เม่ือเปรียบเทียบกับผลสํารวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ เม่ือวันที่ 16-18 มิถุนายน 2552 หรือ
กอนมีการแถลงผลงานรัฐบาล พบการเปลี่ยนแปลง ดังน้ี 

 
 กอนแถลงผลงาน 

(รอยละ) 
หลังแถลงผลงาน 

(รอยละ) 
เพ่ิมขึ้น / ลดลง 

(รอยละ) 
เชื่อวาเดินมาในทิศทางที่ถูกตองแลว 33.7 29.8 - 3.9 
เชื่อวาเดินมาในทิศทางที่ไมถูกตอง 21.9 23.0 + 1.1 
ไมแนใจ 44.4   47.2 + 2.8 

 
 

5. ความเชื่อมั่นเก่ียวกับการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยในชวงครึ่งปหลัง  
 
 - เชื่อวาเศรษฐกิจไทยจะฟนตัว  รอยละ 29.4 
   

โดยใหเหตุผลวา 
    เปนไปตามสภาวะเศรษฐกิจโลก    รอยละ 19.4 
   เปนผลมาจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล  รอยละ  9.1 
   อ่ืนๆ อาทิ รัฐบาลใชความประนีประนอม - 

   ในการแกปญหาความแตกแยกทางการเมือง  รอยละ 0.9 
 
 - ไมเชื่อวาเศรษฐกิจไทยจะฟนตัว รอยละ 51.5 
   

เน่ืองจาก 
   ปญหาความไมสงบทางการเมือง   รอยละ 17.4 
   มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลไมไดผล  รอยละ 13.0 
   นํ้ามันแพง      รอยละ 9.5 
   ปญหาโรคระบาด     รอยละ 9.1  
   อ่ืนๆ อาทิ ภาวะเศรษฐกิจโลกยังไมดี - 

      และ รัฐบาลยังแกปญหาไมตรงจุด   รอยละ 2.5 
 
 - ไมแนใจ รอยละ 19.1 
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6. สิ่งที่ตองการฝากถึงรัฐบาลเก่ียวกับการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย คือ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 
 - ขอใหสรางความสมานฉันทในประเทศควบคูไปกับการแกปญหาเศรษฐกิจ  รอยละ 29.8 
 - ขอใหใชงบประมาณในโครงการกระตุนเศรษฐกิจอยางโปรงใสและคุมคา  รอยละ 24.8 
 - ขอใหทําโครงการตางๆ อยางจริงจังตอเน่ือง     รอยละ 14.4 
 - ขอใหปรับปรุงระบบการทํางานของหนวยงานภาครัฐ -    
              เพ่ือสรางความคลองตัวใหกับภาคธุรกิจ                รอยละ 13.2  
 - ขอใหเนนการสรางเศรษฐกิจที่ม่ันคงยั่งยืน     รอยละ 13.1 
 - อ่ืนๆ อาทิ ลดปญหาความขัดแยงกันเองในรัฐบาล สงเสริมเรื่องการสงออก รอยละ 4.7 
 
7. สิ่งที่คิดวาคนไทยควรทําเพื่อชวยกระตุนเศรษฐกิจไทยใหดีข้ึน คือ  
 
 - กินของไทย ใชของไทย เที่ยวเมืองไทย   รอยละ 52.7 
 - แสดงออกทางการเมืองอยางมีสติ ภายใตกรอบของกฎหมาย รอยละ 26.9 
 - ทําตัวเปนเจาบานที่ดีสําหรับนักทองเที่ยว   รอยละ 16.7 
 - อ่ืนๆ อาท ิรักประเทศไทย ใหคนไทยรักและสามัคคีกัน  
  และอยูอยางพอเพียง     รอยละ 3.7 

 
 

รายละเอียดในการสํารวจ 
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
 การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ดวยวิธีการสุม

ตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุมเขตการปกครองทั้งเขตชั้นนอก ชั้นกลาง และช้ันใน 
จํานวนทั้งสิ้น 29 เขต ไดแก เขตคลองเตย ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต ตลิ่งชัน ทุงครุ บางกอกนอย บางกอกใหญ 
บางกะป บางเขน บางคอแหลม บางแค บางซื่อ  บางพลัด บางรัก บึงกุม ปทุมวัน  ปอมปราบฯ พญาไท พระนคร 
ภาษีเจริญ มีนบุรี ราชเทวี ราษฎรบูรณะ ลาดพราว สวนหลวง สะพานสูง สัมพันธวงศ และหลักสี่ จากนั้นจึงสุม
ถนนและประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ และใชวิธีเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบพบตัว ได
กลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,114 คน เปนเพศชายรอยละ 49.4 และเพศหญิงรอยละ 50.6 

       
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3 % ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน 
ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมา
ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 
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ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :   7- 8 สิงหาคม 2552 

      
วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :    8  สิงหาคม 2552 

 
ขอมูลประชากรศาสตร 

 
 จํานวน รอยละ 
เพศ    
                   ชาย 549 49.4 
                   หญิง 565 50.6 

รวม 1,114 100.0 
อายุ    
                18 - 25 ป 294 26.4 
                26 - 35 ป 307 27.6 
                36 – 45 ป 251 22.6 
                46 ป ขึ้นไป 262 23.4 

รวม 1,114 100.0 
การศึกษา   
               ต่ํากวาปริญญาตรี 673 60.4 
               ปริญญาตรี 396 35.5 
               สูงกวาปริญญาตรี 45 4.1 

รวม 1,114 100.0 
อาชีพ   
          ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 114 10.2 
          พนักงาน / ลูกจางบริษัทเอกชน 229 20.6 
          คาขาย / อาชีพสวนตัว 352 31.8 
          รับจางทั่วไป 138 12.3 
          พอบาน / แมบาน /เกษียณอายุ 88 7.8 
          อ่ืนๆ อาทิ นักศึกษา อาชีพอิสระ เปนตน 193 17.3 

รวม 1,114 100.0 
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