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ผลสํารวจกรุงเทพโพลล  :  ประเมินผลงาน 6 เดือนรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท 
 

 ดวยในวันที่ 8 เมษายนที่ผานมาเปนวันครบรอบ 6 เดือนที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ แตงตั้งคณะรฐัมนตรีในรฐับาล พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัย
กรุงเทพจึงไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเรื่อง “ประเมินผลงาน 6 เดือนรัฐบาล พล.อ. สุรยุทธ จุลานนท”  โดยเก็บขอมูล
จากประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 1,171  คน เม่ือวนัที่ 30 มีนาคม- 2 เมษายน 2550 สรุปผล 
ไดดังน้ี 
  

1. ความพึงพอใจผลงานของรัฐบาล พล.อ.สุรุยทธ จุลานนท ในภาพรวมไดคะแนน 4.53  (จากคะแนนเต็ม 10) 
ขณะที่คะแนนความพึงพอใจผลงานรัฐบาลฯ เม่ือตอนครบรอบ 3 เดือนไดคะแนน 5.27 
(ลดลง 0.74 คะแนนหรือรอยละ 7.4) โดยมีคะแนนความพึงพอใจผลงานในดานตางๆ ดังน้ี 
 

1.1 ดานการเมือง การปกครอง และการบริหาร...........ไดคะแนน  4.69 
1.2 ดานสังคม............................................................ไดคะแนน  4.66 
1.3 ดานการรักษาความมั่นคงของรัฐ..........................ไดคะแนน  4.64 
1.4 ดานการตางประเทศ............................................ไดคะแนน  4.55 
1.5 ดานเศรษฐกิจ......................................................ไดคะแนน  4.13 

 
2.   ความคิดเห็นตอทิศทางการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย เมื่อรัฐบาลฯ เขามาบริหารประเทศ 

ครบ 6 เดือน 
 

เห็นวามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น.................................รอยละ 16.7 
เห็นวามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่แยลง...............................รอยละ 29.9 
เห็นวาเหมือนเดิม/ยังมองไมเห็นการเปลี่ยนแปลง..........รอยละ 32.6 
ไมแสดงความเห็น................................................................รอยละ 20.8 

 
3. เมื่อใหเปรียบเทียบผลงาน 6 เดือนที่ผานมา กับความคาดหวังของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่รัฐบาลฯ เขามาบริหารประเทศ ผลปรากฏวา 
 
 เห็นวาดีกวาทีค่าดหวังไว รอยละ    5.7 

เห็นวาพอๆ กับที่คาดหวังไว รอยละ   28.7 
เห็นวาแยกวาที่คาดหวังไว รอยละ  36.4 
ไมไดคาดหวังไว  รอยละ   29.2 
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4. บุคคลในคณะรัฐบาลชุดปจจุบัน ที่ประชาชนใหคะแนนความพึงพอใจการปฏิบัติหนาที ่

สูงที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก 
 

คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ  รมว.กระทรวงวัฒนธรรม .................ไดคะแนน  5.51  (จากคะแนนเต็ม 10) 
พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท   นายกรัฐมนตรี......................................ไดคะแนน  5.37   
นายสุวิทย ยอดมณี    รมว.กระทรวงการทองเทีย่วและกีฬา.....ไดคะแนน  5.08   
 

5. บุคคลในคณะรัฐบาลชุดปจจุบัน ที่ประชาชนใหคะแนนความพึงพอใจการปฏิบัติหนาที ่
ต่ําที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก 
 

  นายประสิทธ์ิ โฆวิไลกุล  รมต.ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี....ไดคะแนน 4.50  (จากคะแนนเต็ม 10) 
  นายธีระภัทร เสรีรังสรรค   รมต.ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี........ไดคะแนน  4.56 
  นายอภัย จันทนะจุลกะ      รมว.กระทรวงแรงงาน.......................ไดคะแนน  4.58   
   

6.    บุคคลในคณะรัฐบาลชุดปจจบุัน ที่ประชาชนระบุวาไมรูจัก/ไมไดรับรูถึงการทํางานมากที่สุด  
3 อันดับแรก ไดแก 

 
  นายประสิทธ์ิ โฆวิไลกุล    รมต.ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

       มีประชาชนระบวุาไมรูจัก/ไมไดรับรูถึงการทํางาน    รอยละ  37.4 
 

  ศ. ยงยุทธ ยทุธวงศ       รมว.กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
      มีประชาชนระบวุาไมรูจัก/ไมไดรับรูถึงการทํางาน    รอยละ  34.8 
 

นายอภัย จันทนะจุลกะ       รมว.กระทรวงแรงงาน 
      มีประชาชนระบวุาไมรูจัก/ไมไดรับรูถึงการทํางาน        รอยละ  34.4 
 

   
 

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

  
     
      
     
  

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

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
เพ่ือสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอผลการดําเนินงานของรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท และการ

ปฏิบัติหนาทีข่องคณะรัฐมนตรี ในโอกาสครบรอบ 6 เดือน 
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
 การสํารวจใชวิธีสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุมเขตการปกครองจํานวน 33 เขต 
จาก 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ทั้งเขตชั้นใน เขตชัน้กลาง และเขตชั้นนอก ไดแก เขตคลองเตย คลองสามวา จตุจักร 
จอมทอง ดอนเมือง ดินแดง บางกอกนอย บางกอกใหญ บางกะป บางขุนเทียน บางเขน บางคอแหลม บางซื่อ บางนา  
บางบอน บางพลัด บึงกุม ปทุมวัน ประเวศ พญาไท พระโขนง พระนคร มีนบุรี ยานนาวา ราชเทวี ลาดกระบงั ลาดพราว  
วังทองหลาง วัฒนา สวนหลวง สะพานสงู สัมพันธวงศ  หวยขวาง และปริมณฑล 3 จังหวัด ไดแกนนทบุรี ปทุมธานี และ
สมุทรปราการ จากนั้นสุมถนน และประชากรเปาหมายอายุ 18 ปขึ้นไป ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,171  คน   เปนเพศชาย 
รอยละ 50.4  และเพศหญิงรอยละ 49.6 
 
  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีความคลาดเคลื่อน ± 5% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถามสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได  
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :       30 มีนาคม – 2 เมษายน 2550 

             วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :        9 เมษายน 2550 
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ตาราง ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ :   
            ชาย 590 50.4 
            หญิง 581 49.6 
อายุ   
            18-25 ป 330 28.2 
            26-35 ป 379 32.3 
            36-45 ป 260 22.2 
            46 ปขึ้นไป 202 17.3 
การศึกษา   
             ต่ํากวาปริญญาตรี 471 40.2 
           ปริญญาตรี 588 50.2 
           สูงกวาปริญญาตรี 112 9.6 
อาชีพ   
           ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 173 14.8 
           คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 241 20.6 
           พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน 330 28.2 
           รับจางทั่วไป 148 12.6 
           นิสิต นักศึกษา 223 19.0 
           อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ เกษตรกร 

พอบาน แมบาน เกษียณอายุฯลฯ 
56 4.8 

   
 
 
 
 
 


