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ผลสํารวจกรุงเทพโพลล  :  ประเมินผลงาน 3 เดือนรัฐบาล พล.อ. สุรยุทธ จุลานนท 
 

 ดวยในวันที่ 8 มกราคมนี้จะครบรอบ 3 เดือนที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 
แตงตั้งคณะรฐัมนตรีชุดปจจุบัน ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงไดดําเนินการสํารวจ 
ความคิดเห็นเรื่อง “ประเมินผลงาน 3 เดือนรัฐบาล พล.อ. สุรยุทธ จุลานนท”  โดยเก็บขอมูลจากประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 1,082 คน เม่ือวันที่ 30 ธันวาคม 2549 - 4 มกราคม 2550 สรุปผลไดดังน้ี 
  

1. ความพึงพอใจผลงานของรัฐบาล พล.อ. สุรยุทธ จุลานนทในภาพรวมไดคะแนน  5.27 (จากคะแนนเต็ม 10) 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
1.1 ดานการเมือง การปกครอง และการบริหาร...........ไดคะแนน  5.57 
1.2 ดานการรักษาความมั่นคงของรัฐ..........................ไดคะแนน  5.31 
1.3 ดานการตางประเทศ............................................ไดคะแนน  5.24 
1.4 ดานสังคม............................................................ไดคะแนน  5.23 
1.5 ดานเศรษฐกิจ......................................................ไดคะแนน  5.02 

 
2.   ความคิดเห็นตอทิศทางการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย เมื่อรัฐบาลชุดปจจุบันเขามาบริหารประเทศ

ครบ 3 เดือน 
- เห็นวามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น.................................รอยละ 32.0 
- เห็นวามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่แยลง...............................รอยละ 24.9 
- เห็นวาเหมือนเดิม/ยังมองไมเห็นการเปลี่ยนแปลง..........รอยละ 43.1 
 

3. เร่ืองที่รัฐบาลชุดปจจบุันสมควรไดรับการชื่นชมยกยองมากที่สุด (เปนคําถามปลายเปดใหระบุคําตอบเอง) 
- เรื่องความซื่อสัตย โปรงใส......................................................รอยละ   24.2 
- เรื่องปราบปรามการทุจริตคอรรัปชัน........................................รอยละ  12.6 
- เรื่องความตัง้ใจและทุมเทในการทํางาน....................................รอยละ  11.2 
- เรื่องการแกปญหาความไมสงบในภาคใตดวยแนวทางสันติ.......รอยละ  11.1 
- เรื่องการพัฒนาประเทศตามแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียง.......รอยละ   6.0 
- เรื่องอ่ืนๆ อาทิ การสรางความสัมพันธกับตางประเทศ การเขาถึงประชาชน  
  และการสรางความเปนธรรมในสังคม ...............................................รอยละ   4.2 
- ไมมีเรื่องใดสมควรไดรับการชื่นชมยกยอง................................รอยละ  25.3 
- ไมตอบ....................................................................................รอยละ   5.4 
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4. เร่ืองที่รัฐบาลชุดปจจบุันสมควรปรับปรุงแกไขมากที่สุด (เปนคาํถามปลายเปดใหระบุคําตอบเอง) 

- เรื่องความรวดเร็วฉบัไวในการทํางาน...................................................................รอยละ  27.3 
- เรื่องความเด็ดขาด กลาตัดสินใจ..........................................................................รอยละ  22.4 
- เรื่องการสื่อสารสรางความเขาใจกับประชาชน......................................................รอยละ  16.9 
- เรื่องการคิดสรางสรรคสิ่งใหมๆ/โครงการใหมๆ.....................................................รอยละ  11.8 
- เรื่องการบริหารงานแบบราชการ..........................................................................รอยละ   8.2 
- เรื่องอ่ืนๆ อาทิ การแกปญหาสังคม การแกปญหาเศรษฐกิจ  การแกปญหาความไมสงบในภาคใต 
  การใหความสําคัญกับเรื่องเล็กนอยจนละเลยเรื่องใหญ และการรูเทาทันเลหเหล่ียมของนักการเมือง......รอยละ   2.3 
- ไมมีเรื่องใดตองปรับปรุงแกไข..............................................................................รอยละ   8.5 
- ไมตอบ................................................................................................................รอยละ   3.6 
 

5. บุคคลในคณะรัฐบาลที่ประชาชนระบวุาไมรูจัก/ไมไดรับรูถึงการทํางาน (เรียงลําดับจากมากไปนอย)  
5.1 นายสิทธิชัย โภไคยอุดม  รมว. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..................รอยละ  36.2 
5.2 นายเกษม สนิทวงศ ณ อยุธยา รมว. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม............รอยละ  35.2 
5.3 ศ.ยงยุทธ ยุทธวงศ  รมว. กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี..........................................รอยละ  34.3 
5.4 นายไพบูลย วัฒนศิริธรรม รมว. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย.......รอยละ  29.0 
5.5 นายธีระภัทร เสรีรังสรรค   รมต. ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี..............................................รอยละ  28.9 
5.6 นายอภัย จันทนะจุลกะ  รมว. กระทรวงแรงงาน...................................................................รอยละ  28.7 
5.7 นายชาญชัย ลิขิตจติถะ   รมว. กระทรวงยุติธรรม...........................................................รอยละ  27.7 
5.8 พล.ร.อ.ธีระ หาวเจรญิ    รมว. กระทรวงคมนาคม...........................................................รอยละ  25.5 
5.9 นายนิตย พิบูลสงคราม    รมว. กระทรวงการตางประเทศ......................................................รอยละ  25.1 
5.10 คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค   รมต . ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี...................................รอยละ  23.9 
5.11 นายปยสวัสดิ์ อัมระนันทน   รมว. กระทรวงพลังงาน....................................................รอยละ  23.9 
5.12 นายธีระ สูตะบุตร   รมว. กระทรวงเกษตรและสหกรณ....................................................รอยละ  22.6 
5.13 คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ   รมว. กระทรวงวัฒนธรรม...............................................................รอยละ 21.6 
5.14 นายเกริกไกร จีระแพทย    รมว. กระทรวงพาณิชย.........................................................รอยละ 21.5 
5.15 พล.อ.บุญรอด สมทศัน     รมว . กระทรวงกลาโหม........................................................รอยละ  21.1 
5.16 น.พ.มงคล ณ สงขลา    รมว. กระทรวงสาธารณสุข.........................................................รอยละ  20.7 
5.17 นายสุวทิย ยอดมณี  รมว. กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา...............................................รอยละ  18.3 
5.18 นายโฆสิต ปนเปยมรัษฎ  รองนายกฯ และรมว.อุตสาหกรรม...........................................รอยละ  17.1 
5.19 นายวิจติร ศรีสอาน    รมว. กระทรวงศึกษาธิการ.............................................................รอยละ  15.7 
5.20 นายอารีย วงศอารยะ   รมว .กระทรวงมหาดไทย..................................................................รอยละ  14.6 
5.21 ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล   รองนายกฯ และ รมว.การคลัง..................................................รอยละ  7.2 
5.22 พล.อ. สุรยุทธ จุลานนท   นายกรัฐมนตรี....................................................................รอยละ  2.2 

 ------------------------------------- 
 

ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ   โทร. 02-350-3500 ตอ 1776 
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รายละเอียดในการสํารวจ 

 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 

เพื่อสอบถามความพึงพอใจของประชาชนทีม่ีตอผลการดําเนินงานของรฐับาลและการปฏิบัติหนาที่ของรัฐมนตร ี
 ในโอกาสครบรอบ 3 เดือน 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 
 การสํารวจใชวิธีสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุมเขตการปกครองจํานวน 27 เขต 
จาก 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ทั้งเขตชั้นใน เขตชัน้กลาง และเขตชั้นนอก ไดแก เขตคลองเตย ดอนเมือง ดินแดง ทวีวัฒนา  
ทุงครุ บางกอกนอย บางกอกใหญ บางกะป บางซื่อ บางนา บางบอน บางรัก บึงกุม ปทุมวัน ประเวศ ปอมปราบ พญาไท พระโขนง 
พระนคร ภาษีเจริญ ยานนาวา ราชเทวี ราษฎรบูรณะ วัฒนา สวนหลวง สายไหม หนองแขม และปริมณฑล 3 จังหวัด ไดแกนนทบรุี 
ปทุมธานี และสมุทรปราการ จากนั้นสุมถนน และประชากรเปาหมายอายุ 18 ปขึ้นไป ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,082 คน เปนเพศชาย
รอยละ 43.2 และเพศหญิงรอยละ 56.8 
 
  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีความคลาดเคลื่อน ± 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

วิธีเกบ็รวบรวมขอมูล 
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถามสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได  
ระยะเวลาในการเก็บขอมลู   :       30 ธันวาคม 2549 - 4 มกราคม 2550 

             วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :          7 มกราคม 2550 
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ตาราง ขอมูลประชากรศาสตร 

 
 จํานวน รอยละ 

เพศ :   
            ชาย 467 43.2 
            หญิง 615 56.8 
อายุ   
            18-25 ป 207 19.1 
            26-35 ป 428 39.6 
            36-45 ป 294 27.2 
            46 ปขึ้นไป 153 14.1 
การศึกษา   
             ตํ่ากวาปริญญาตรี 393 36.3 
           ปรญิญาตรี 593 54.8 
           สูงกวาปริญญาตรี 96 8.9 
อาชีพ   
           ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 279 25.8 
           คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 172 15.9 
           พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน 320 29.6 
           รับจางทั่วไป 143 13.2 
           นิสิต นักศึกษา 131 12.1 
           อืน่ๆ อาทิ อาชีพอิสระ เกษตรกร พอบาน 

แมบาน เกษียณอายุฯลฯ 
37  3.4 

   
 
 
 
 


