
 
 
 
  

ผลสํารวจเรื่อง 
ความเชื่อมั่นของประชาชนตอศักยภาพประเทศไทยในปจจุบนั และอนาคตอีก 6 เดือนขางหนา 

 
ผูชวยศาสตราจารยสุนิสา ประวิชัย ผูอํานวยการศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)  

เปดเผยวา  ดวยสถานการณบานเมืองในปจจุบันที่มีปญหารุมเราในหลายๆ ดาน  ไมวาจะเปนปญหาปากทอง
ของประชาชน  ปญหาการชุมนุมประทวง  ปญหาความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และปญหา
ความขัดแยงกับประเทศกัมพูชา ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล จึงไดทําการสํารวจความคิดเห็นประชาชน เร่ือง 
“ความเชื่อม่ันตอศักยภาพประเทศไทยในปจจุบัน และอนาคตอีก 6 เดือนขางหนา” โดยเก็บขอมูลจาก
ประชาชนทั่วทุกภาคของประเทศจํานวน 1,427 คน เมื่อวันที่ 12– 14 กุมภาพันธที่ผานมา    สรุปผลไดดังนี้ 

 

 ประชาชนมีความเชื่อม่ันตอศักยภาพของประเทศไทยเฉลี่ยรวมทุกดานเพียงแค 3.47 คะแนน (จาก
คะแนนเต็ม 10 คะแนน)  โดยปรับลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับการสํารวจครั้งกอนหนา (มิ.ย. 53) ซ่ึงเปนชวงท่ี
ประเทศไทยเพิ่งผานพนเหตุการณสลายการชุมนุมในวันท่ี 19 พฤษภาคม 53 ที่มีคะแนนเทากับ 3.57 
คะแนน (ลดลงรอยละ 2.8)  และเมื่อพิจารณาความเชื่อม่ันในแตละดานพบวา ประชาชนมีความเชื่อม่ันดาน
เศรษฐกิจมากที่สุด แตยังคงมีคะแนนไมถึงครึ่ง (4.01 คะแนน)  รองลงมาคือดานสังคมและสิ่งแวดลอม 
(3.47 คะแนน)  สวนดานการเมืองประชาชนมีความเชื่อม่ันนอยท่ีสุด (2.94 คะแนน)    
 

ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาคะแนนความเชื่อม่ันในแตละตัวชี้วัดจากจํานวนทั้งสิ้น 12 ตัวช้ีวัด พบวา ความ
เชื่อม่ันตอการแกปญหาทุจริตคอรรัปชันมีคะแนนต่ําท่ีสุด (1.91 คะแนน) เชนเดียวกับผลการสํารวจในครั้งท่ี
ผานมา   ขณะที่ความเชื่อม่ันดานความสามารถแขงขันกับประเทศอ่ืนในภูมิภาคอาเซียนเปนความเชื่อม่ันท่ี
มีคะแนนสูงท่ีสุด แตก็ยังไมถึงครึ่ง (4.69 คะแนน)  สวนดานความเชื่อม่ันท่ีปรับลดลงมากที่สุดคือดานความ
รักและสามัคคีของคนในชาติ (ลดลง 0.38 คะแนน) ขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวา  ประชาชนยังคงมีความ
เชื่อม่ันตอเศรษฐกิจของประเทศวาสามารถแขงขันไดในอาเซียน  แตไมเชื่อม่ันตอการแกปญหาทุจริตคอรรัป
ชันท่ีฝงรากลึกในระบบการเมืองไทยและเมื่อรวมกับความเชื่อม่ันในความรกัความสามคัคขีองคนในชาตท่ีิลดลง 
สองสิ่งนี้จะเปนปจจัยกัดกรอนศักยภาพของประเทศไทยทั้งในปจจุบันและอนาคต   
 

 เม่ือถามถึงความเชื่อม่ันตอศักยภาพของประเทศไทยในอีก 6 เดือนขางหนา พบวา  
รอยละ  44.7  ระบุวาเหมือนเดิม  รอยละ  33.9  เชื่อวาจะแยลง  มีเพียงรอยละ 21.3 ท่ีเชื่อวาจะดีขึ้น  

 
ดังรายละเอียดตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 1  ความเชื่อมั่นของประชาชนตอศักยภาพโดยรวมของประเทศไทยในปจจบุัน   
 

ความเชื่อม่ันในดานตางๆ คะแนนความเชื่อม่ัน (เต็ม 10 คะแนน) 
มิ.ย. 53 ก.พ. 54 เปล่ียนแปลง 

1) ดานสถานะทางเศรษฐกิจของคนในประเทศ 
     (รายไดเพียงพอกับรายจาย การมีงานทํา การกินดีอยู) 

3.40 3.44 +0.04 

2) ดานฐานะการเงินของประเทศ 
    (เงินคงคลัง หนีข้องประเทศ ทุนสํารองระหวางประเทศ) 

3.53 3.48 -0.05 

3)  ดานศกัยภาพของคนไทย 
     (การศึกษา/สุขภาพ/ความรูความสามารถ/ความซื่อสัตยมีวินัย และพัฒนาได) 

4.30 4.43 +0.13 

4) ดานความสามารถแขงขันกับประเทศอืน่ในภูมิภาคอาเซียน           
    (ดานการผลิต เปนแหลงทองเที่ยว การคา และการลงทุน) 4.47 4.69 +0.22 

ความเชื่อม่ันดานเศรษฐกิจ (เฉล่ียรวม) 3.92 4.01 +0.09 

5)  ดานความรกัและสามัคคีของคนในชาต ิ 3.26 2.88 -0.38 
6)  ดานกระบวนการยุติธรรมและการบังคบัใชกฎหมาย  
     (ความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย และความเทาเทียมกันในการบังคับใชกฎหมาย) 3.30 3.05 -0.25 

7)  ดานการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 4.61 4.63 +0.02 
8)  ดานความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสินของประชาชน 
      (โจรกรรม ชิงทรัพย ทํารายรางกายภัยจราจร การปนเปอนในอาหาร และมลพิษ) 3.16 3.30 +0.14 

ความเชื่อม่ันดานสงัคมและสิง่แวดลอม (เฉล่ียรวม) 3.58 3.47 -0.11 

9)    ดานการแกปญหาทุจริตคอรรัปชั่น 2.17 1.91 -0.26 
10)  ดานการปฎิรูปการเมืองและพัฒนาระบอบประชาธิปไตย  
        (คุณภาพนักการเมือง ระบบเลือกตั้ง และการมีสวนรวมของประชาชน) 3.16 2.80 -0.36 

11)  ดานความสามารถในการบริหารประเทศ ของรัฐบาลชุดปจจุบัน 3.79 3.43 -0.36 
12)  ดานความนาเชื่อถือของขอมูลขาวสารที่ไดรับจากหนวยงานภาครฐั 
        (ถูกตอง  เปนกลาง และเปนประโยชน) 3.69 3.62 -0.07 

ความเชื่อม่ันดานการเมือง (เฉล่ียรวม) 3.20 2.94 -0.26 

เฉลี่ยรวมทุกดาน 3.57 3.47 -0.10 
(-2.8%) 
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ตารางที่ 2   ความเชื่อมั่นของประชาชนตอศักยภาพประเทศไทย ในอีก 6 เดือนขางหนา   

ความเชื่อม่ันตอศักยภาพประเทศไทย 
ในอีก 6 เดือนขางหนา 

เชื่อวา 
จะดีขึ้น 
(รอยละ) 

เชื่อวา 
จะเหมือนเดิม 

(รอยละ) 

เชื่อวา 
จะแยลง 
(รอยละ) 

1.  ดานเศรษฐกิจ 26.4 42.9 30.7 
2.  ดานการเมือง 23.3 53.5 23.2 
3.  ดานสังคมและสิ่งแวดลอม 14.2 37.8 48.0 

เฉล่ียรวมทุกดาน 21.3 44.7 33.9 
   

 
รายละเอียดในการสํารวจ 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนทั่วไปทุกสาขาอาชีพที่มีอายุ 18  ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูใน
กรุงเทพมหานคร  และจังหวัดตางๆ จากทั่วทุกภาคของประเทศ   ประกอบดวย  ปทุมธานี  นทบุรี  
สมุทรปราการ  เชียงใหม  ลําปาง  ขอนแกน  นครราชศรีมา  นครสวรรค  สระบุรี  ชลบุรี  นครศรีธรรมราช  
และตรัง  โดยการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,427 คน 
เปนเพศชายรอยละ 49.9 และเพศหญิงรอยละ 50.1 

       
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน ± 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 

วิธีการรวบรวมขอมูล  
ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) และการโทรศัพทสัมภาษณ โดยมีเครื่องมือที่

ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List 
Nominal)   จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึก
ขอมูลและประมวลผล 
   
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  12- 14 กุมภาพันธ 2554 
 
วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :  21  กุมภาพันธ 2554 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 712 49.9 
            หญิง 715 50.1 

รวม 1,427 100.0 
อายุ   
            18 ป - 25 ป 344 24.1 
            26 ป – 35 ป 387 27.1 
            36 ป – 45 ป 354 24.8 
            46 ปขึ้นไป 342 24.0 

รวม 1,427 100.0 
การศึกษา   
            ต่ํากวาปริญญาตรี 881 61.7 
            ปริญญาตรี 462 32.4 
            สูงกวาปริญญาตรี 84 5.9 
                                 รวม 1,427 100.0 
อาชีพ   
            ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 167 11.7 
            พนักงานบริษัทเอกชน 387 27.1 
            คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว/เกษตรการ 404 28.4 
            รับจางทั่วไป 200 14.0 
            พอบาน / แมบาน / เกษียณอายุ 89 6.2 
            อ่ืนๆ เชน นิสิตนักศึกษา อาชีพอิสระ วางงาน 180 12.6 

รวม 1,427 100.0 
 

 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1770-6 
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