
   
 
  

ผลสํารวจกรุงเทพโพลล  :  ประเมินผลงาน 9 เดือนรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท 
 

 ดวยในวันที่ 8 กรกฎาคมที่ผานมาเปนวันครบรอบ 9 เดือนที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ แตงตั้งคณะรฐัมนตรีในรฐับาล พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัย
กรุงเทพจึงไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเรื่อง “ประเมินผลงาน 9 เดือนรัฐบาล พล.อ. สุรยุทธ จุลานนท”  โดยเก็บ
ขอมูลจากประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 1,258 คน เม่ือวนัที่ 29 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 
2550 สรุปผลไดดังน้ี 
  
     1. ความพึงพอใจผลงานของรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท ในภาพรวมไดคะแนน 4.32  (จากคะแนนเต็ม 10) 
       ขณะที่คะแนนความพงึพอใจผลงานรัฐบาลฯ เม่ือตอนครบรอบ 6 เดือนไดคะแนน 4.53 และ 3 เดือนไดคะแนน 5.27 
       (ลดลงจากตอนครบรอบ 6 เดือน 0.21 คะแนนหรือรอยละ 2.1 และลดลงจากตอนครบรอบ 3 เดือน 0.95 คะแนน 
        หรือรอยละ 9.5) โดยมีคะแนนความพึงพอใจผลงานดานตางๆ ดังน้ี 

 

1.1 ดานการเมือง การปกครอง และการบริหาร...........ไดคะแนน  4.52 
1.2 ดานการตางประเทศ............................................ไดคะแนน  4.47 
1.3 ดานการรักษาความมั่นคงของรัฐ..........................ไดคะแนน  4.36 
1.4 ดานสังคม............................................................ไดคะแนน  4.33 
1.5 ดานเศรษฐกิจ......................................................ไดคะแนน  3.91 

 
     2. ความคิดเห็นตอทิศทางการเปลีย่นแปลงของประเทศไทย เมื่อรัฐบาลฯ เขามาบริหารประเทศครบ 9 เดือน 

 

- เห็นวามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น.................................รอยละ  14.5 
- เห็นวาเหมือนเดิม................................................................รอยละ  31.6 
- เห็นวามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่แยลง..........................รอยละ  34.9 
- ไมแสดงความเห็น................................................................รอยละ  19.0 

 
     3. เมื่อใหเปรียบเทียบผลงาน 9 เดอืนที่ผานมา กับความคาดหวังของผูตอบแบบสอบถามตอนที่รัฐบาลฯ เขา  
         มาบริหารประเทศ ผลปรากฏวา 

 

 - เห็นวาดีกวาที่คาดหวังไว.......................รอยละ  5.1 
 - เห็นวาพอๆ กับที่คาดหวงัไว..................รอยละ  30.0 
 - เห็นวาแยกวาที่คาดหวงัไว..................รอยละ  36.1 

- ไมไดคาดหวังไว....................................รอยละ  28.8 
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     4. เมื่อถามความเห็นกลุมตวัอยางถึงความเชือ่มั่นตอการดําเนินงานของรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท ใน  
         เปาหมายสําคัญดานตางๆ พบวา 
  4.1 รัฐบาลจะสามารถจัดการเลือกตั้งใหเร็วข้ึนคือในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2550 ได 

- เชื่อวานาจะทําได............................รอยละ 33.6 
- เชื่อวาไมนาจะทําได.....................รอยละ 37.1 
- ไมแนใจ..........................................รอยละ 29.3 
 

4.2 ดําเนินการเอาผิดกับนักการเมืองที่ทุจริตคอรปัชั่นและยึดทรัพยผูกระทําผิดใหกลับเปนของแผนดิน 
- เชื่อวานาจะทาํได............................รอยละ 37.0 
- เชื่อวาไมนาจะทําได..........................รอยละ 34.7 
- ไมแนใจ............................................รอยละ 28.3 
 

4.3 ปฏิรูปการเมือง การปกครองเพื่อนําพาชาติไปสูประชาธิปไตย 
- เชื่อวานาจะทาํได............................รอยละ 41.0 
- เชื่อวาไมนาจะทําได..........................รอยละ 24.4 
- ไมแนใจ............................................รอยละ 34.6 

 

     5. ผลงานของรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท ที่นาพอใจมากที่สุด (เปนคําถามปลายเปดใหระบุคําตอบเอง) 
- ไมสามารถระบุได..................................................................................................รอยละ  27.7 
- ไมมีผลงานทีน่าพอใจ..............................................................................................รอยละ  23.2 
- เรื่องการปราบปรามทุจริตคอรรัปชนั........................................................................รอยละ  21.5 
- เรื่องการแกปญหาความไมสงบในภาคใตดวยแนวทางสันติ........................................รอยละ  5.1 
- เรื่องการรางรัฐธรรมนญูและจัดการเลือกต้ัง...............................................................รอยละ  3.5 
- เรื่องความประนีประนอมและแกปญหาดวยแนวทางสมานฉันท..................................รอยละ  2.5 
- เรื่องความซือ่สัตย โปรงใส........................................................................................รอยละ  1.8 
- เรื่องการขึน้เงินเดือนขาราชการ................................................................................รอยละ  1.7 
- มีความพอใจในทุกดาน.............................................................................................รอยละ  0.6 
- เรื่องการแกปญหาการชุมนมุทางการเมือง.................................................................รอยละ  0.5 
- เรื่องอืน่ๆ อาทิ การผลักดันนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาการศึกษา   
  และการสรางความสัมพันธกับตางประเทศ.................................................................รอยละ  11.9 

 

     6. ผลงานของรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท ที่ไมนาพอใจมากที่สุด (เปนคําถามปลายเปดใหระบคุาํตอบเอง) 
- เรื่องการแกปญหาความไมสงบในภาคใต.............................................................รอยละ  31.6 
- ไมสามารถระบุได......................................................................................................รอยละ  21.7 
- เรื่องการแกปญหาเศรษฐกิจ.......................................................................................รอยละ  12.3 
- ไมมีผลงานทีไ่มนาพอใจ............................................................................................รอยละ  12.2 
- เรื่องความเด็ดขาด กลาตัดสินใจ................................................................................รอยละ  4.9 
- เรื่องการแกปญหาการชุมนมุทางการเมือง..................................................................รอยละ  2.9 
- เรื่องการรางรัฐธรรมนญูและจัดการเลือกต้ัง.................................................................รอยละ  2.8 
- เรื่องการปราบปรามทุจริตคอรรัปชนั...........................................................................รอยละ  2.1 
- เรื่องอืน่ๆ อาทิ เรื่องการแกปญหาสังคม การตางประเทศ การประชาสัมพันธผลงานของรัฐบาล 

             การตรวจสอบทรัพยสินอดีตนายกฯ และการปดกั้นเสรีภาพของประชาชน....................รอยละ  9.5 
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         7. บุคคลในคณะรัฐบาลชุดปจจบุัน ที่ประชาชนใหคะแนนความพึงพอใจการปฏิบัติหนาที่  
             สูงทีสุ่ด 3 อันดับแรก ไดแก 

- พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท   นายกรัฐมนตรี................................ไดคะแนน  5.33 (จากคะแนนเต็ม 10) 
- น.พ.มงคล ณ สงขลา   รมว.กระทรวงสาธารณสุข.......................ไดคะแนน  4.94 
- นายสุวิทย ยอดมณี   รมว.กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา..........ไดคะแนน  4.92 
 

         8. บุคคลในคณะรัฐบาลชุดปจจบุัน ที่ประชาชนใหคะแนนความพึงพอใจการปฏิบัติหนาที่  
             ต่ําทีสุ่ด 3 อันดับแรก ไดแก 
  - นายธีรภัทร เสรีรังสรรค  รมต.ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี...ไดคะแนน  4.30 (จากคะแนนเต็ม 10) 
  - พล.ร.อ.ธีระ หาวเจริญ   รมว.กระทรวงคมนาคม...........................ไดคะแนน  4.43 
  - พล.อ.บุญรอด สมทัศน   รมว.กระทรวงกลาโหม 
                       และนายอภัย จันทนจุลกะ   รมว.กระทรวงแรงงาน.....................ไดคะแนน  4.45 (มีคะแนนเทากัน) 
   
         9. บุคคลในคณะรัฐบาลชุดปจจบุัน ที่ประชาชนระบวุา ไมรูจัก/ไมไดรับรูถึงการทาํงานมากที่สุด 
             3 อันดับแรก ไดแก 

 
  - นายปยสวสัดิ์ อัมระนันทน   รมว.กระทรวงพลังงาน 

       มีประชาชนระบวุาไมรูจัก/ไมไดรับรูถึงการทํางาน ....รอยละ  36.3 
 

  - ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ       รมว.กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
 
     มีประชาชนระบวุาไมรูจัก/ไมไดรับรูถึงการทํางาน..........รอยละ  35.4 

- นายอภัย จันทนจุลกะ       รมว.กระทรวงแรงงาน 
      มีประชาชนระบวุาไมรูจัก/ไมไดรับรูถึงการทํางาน..........รอยละ  35.2 
 

   
 

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

ศูนยวิจัยกรงุเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ   โทร. 02-350-3500 ตอ 1776 
e-mail: research@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 
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รายละเอียดในการสํารวจ 

 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 

เพ่ือสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอผลการดําเนินงานของรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท และการ
ปฏิบัติหนาทีข่องคณะรัฐมนตรี ในโอกาสครบรอบ 9 เดือน 
 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 
 การสํารวจใชวิธีสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุมเขตการปกครองจํานวน 32 
เขต จาก 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ทั้งเขตชั้นใน เขตชั้นกลาง และเขตชั้นนอก ไดแก เขตคลองเตย คลองสาน คลอง
สามวา ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต ตลิ่งชัน บางกะป บางเขน บางคอแหลม บางซื่อ บางนา บางพลัด บางรัก บงึกุม ปทุมวัน 
ประเวศ ปอมปราบ พญาไท พระนคร มีนบุรี ราชเทวี ราษฎรบูรณะ ลาดกระบัง วังทองหลาง สวนหลวง สะพานสูง 
สัมพันธวงศ สาทร สายไหม หนองแขม หลักสี่ และปริมณฑล 3 จังหวัด ไดแกนนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ 
จากนั้นสุมถนน และประชากรเปาหมายอายุ 18 ปขึ้นไป ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,258 คน  เปนเพศชายรอยละ 48.4 และ
เพศหญิงรอยละ 51.6 
 
  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีความคลาดเคลื่อน ± 5% ที่ระดบัความเชื่อม่ัน 95% 

 
วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถามสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได  
 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :       29 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2550 

             
 วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :       9 กรกฎาคม 2550  
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ตาราง ขอมูลประชากรศาสตร 
 จํานวน รอยละ 

เพศ :   
            ชาย 609 48.4 
            หญิง 649 51.6 
อายุ   
            18-25 ป 347 27.6 
            26-35 ป 376 29.9 
            36-45 ป 301 23.9 
            46 ปขึ้นไป 234 18.6 
การศึกษา   
             ต่ํากวาปริญญาตรี 466 37.0 
           ปริญญาตรี 689 54.8 
           สูงกวาปริญญาตรี 103 8.2 
อาชีพ   
           ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 204 16.2 
           คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 254 20.2 
           พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน 387 30.8 
           รับจางทั่วไป 159 12.6 
           พอบาน แมบาน เกษียณอายุ 93 7.4 
           อ่ืนๆ อาทิ นิสิต นักศึกษา อาชพีอิสระ  
                  เกษตรกร ฯลฯ 

161 12.8 
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