
   
 
 

ผลสํารวจกรุงเทพโพลล  :  ประเมินผลงาน 1 ปรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท 
 

 ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปดเผยผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง 
“ประเมินผลงาน 1 ปรัฐบาล พล.อ.สรุยุทธ จุลานนท” ในโอกาสที่วันที ่ 9 ตลุาคม พ.ศ. 2550 เปนวันครบรอบ 1 ป 
แหงการทํางานของรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท ซ่ึงศูนยวิจัยกรุงเทพโพลลไดดําเนินการมาอยางตอเน่ืองตั้งแตรัฐบาล
ครบรอบการทํางาน 3 เดือน 6 เดือนและ 9 เดือนตามลําดับ โดยการสํารวจครั้งน้ีเก็บขอมูลจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวนทั้งสิ้น 1,075 คน เม่ือวันที่ 2 – 7 ตลุาคม พ.ศ. 2550 ไดผลดังตอไปน้ี 
   

     1. ความพึงพอใจผลงานของรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท ในภาพรวมไดคะแนน 4.46  (จากคะแนนเต็ม 10) 
       โดยมีคะแนนความพงึพอใจผลงานดานตางๆ ดังน้ี   

1.1 ดานการรักษาความมั่นคงของรัฐ.....................ไดคะแนน  4.77 
1.2 ดานการตางประเทศ............................................ไดคะแนน  4.71 
1.3 ดานการเมือง การปกครอง และการบริหาร...........ไดคะแนน  4.64 
1.4 ดานสังคม............................................................ไดคะแนน  4.41 
1.5 ดานเศรษฐกิจ......................................................ไดคะแนน  3.76 

 
 

 ทั้งน้ีเม่ือเปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจกับเม่ือตอนครบรอบ 9 เดือน 6 เดือน และ 3 เดือน ปรากฏผลดังน้ี  
 

 คะแนนที่ไดในการประเมนิรอบตางๆ 
(จากคะแนนเต็ม 10) 

 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 1 ป 
ดานการรักษาความมั่นคงของรัฐ 5.31 4.64 4.36 4.77 
ดานการตางประเทศ 5.24 4.55 4.47 4.71 
ดานการเมือง การปกครอง และการบริหาร 5.57 4.69 4.52 4.64 
ดานสังคม 5.23 4.66 4.33 4.41 
ดานเศรษฐกิจ 5.02 4.13 3.91 3.76 
เฉลีย่รวม 5.27 4.53 4.32 4.46 
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     2. ความคิดเห็นตอทิศทางการเปลีย่นแปลงของประเทศไทย เมื่อรัฐบาลฯ เขามาบริหารประเทศครบ 1 ป 

 

- เห็นวามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่แยลง..........................รอยละ  37.7 
- เห็นวาเหมือนเดิม................................................................รอยละ  30.2 
- เห็นวามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น.................................รอยละ  14.3 
- ไมแสดงความเห็น...............................................................รอยละ  17.8 

 

ทั้งน้ีเม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นตอทิศทางการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย เม่ือรัฐบาลฯ เขามาบริหาร 
ประเทศครบ 1 ปกับการสํารวจครั้งที่ผานๆมา ปรากฏผลดังน้ี  

 

 3 เดือน 
(รอยละ) 

6 เดือน 
(รอยละ) 

9 เดือน 
(รอยละ) 

1 ป 
(รอยละ) 

เห็นวามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 32.0 16.7 14.5 14.3 
เห็นวาเหมือนเดิม 43.1 32.6 31.6 30.2 
เห็นวามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่แยลง 24.9 29.9 34.9 37.7 
ไมแสดงความเห็น - 20.8 19.0 17.8 

  
     3. เมื่อใหเปรียบเทียบผลงาน 1 ปที่ผานมา กับความคาดหวังของผูตอบแบบสอบถามตอนที่รัฐบาลฯ  
        เขามาบริหารประเทศ ผลปรากฏวา  

 

 - เห็นวาแยกวาที่คาดหวงัไว..................รอยละ  33.9 
 - เห็นวาพอๆ กับที่คาดหวงัไว..................รอยละ  28.6 

- เห็นวาดีกวาที่คาดหวังไว.......................รอยละ  5.3 
 - ไมไดคาดหวังไว....................................รอยละ  32.2 

 

เม่ือเปรียบเทยีบผลงานกับความคาดหวงัของผูตอบแบบสอบถามตอนที่รัฐบาลฯ เขามาบริหารประเทศครบ 1 ป 
กับการสํารวจครั้งที่ผานๆมา ปรากฏผลดังน้ี  
 

 6 เดือน 
(รอยละ) 

9 เดือน 
(รอยละ) 

1 ป 
(รอยละ) 

ดีกวาที่คาดหวังไว 5.7 5.1 5.3 
พอๆ กับที่คาดหวังไว 28.7 30.0 28.6 
แยกวาที่คาดหวังไว 36.4 36.1 33.9 
ไมไดคาดหวังไว 29.2 28.8 32.2 
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     4. ผลงานของรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท ที่นาพอใจมากที่สุด (เปนคําถามปลายเปดใหระบุคําตอบเอง) 

- ไมมีผลงานที่นาพอใจ...........................................................................................................รอยละ  26.23 
- ไมสามารถระบุได....................................................................................................................รอยละ  19.04 
- เรื่องการแกปญหาความไมสงบในภาคใตดวยแนวทางสันติ.......................................................รอยละ  9.35 
- เรื่องการปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น..................................................................................รอยละ  7.64 
- เรื่องความซือ่สัตย โปรงใส........................................................................................................รอยละ  6.39 
- การสรางความสัมพันธกับตางประเทศ.......................................................................................รอยละ  5.59 
- เรื่องการแกปญหาทางการเมืองของประเทศ..............................................................................รอยละ  5.36 
- เรื่องการปกครอง และการบริหาร..............................................................................................รอยละ  4.22 
- เรื่องการประชาสัมพันธผลงานของรฐับาลใหประชาชนไดรับทราบ..............................................รอยละ  3.31 
- เรื่องการแกปญหาสังคม............................................................................................................รอยละ  2.96 
- เรื่องอืน่ๆ อาทิ การผลักดันนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง  การรางรัฐธรรมนูญและจัดการเลือกต้ัง   
  ความประนีประนอม การแกปญหาการชุมนุมทางการเมือง การศึกษา และนาพอใจทุกเรื่อง.........รอยละ  9.91 

 
 

     5. ผลงานของรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท ที่ไมนาพอใจมากที่สุด (เปนคําถามปลายเปดใหระบุคําตอบเอง) 
- เรื่องการแกปญหาเศรษฐกิจ.................................................................................................รอยละ  30.42 
- ไมสามารถระบุได....................................................................................................................รอยละ  16.40 
- เรื่องการแกปญหาความไมสงบในภาคใตใหยุติลง.....................................................................รอยละ  13.81 
- ไมมีผลงานทีไ่มนาพอใจ..........................................................................................................รอยละ  12.84 
- เรื่องความซือ่สัตย โปรงใส.......................................................................................................รอยละ  4.96 
- ไมนาพอใจทุกเรื่อง..................................................................................................................รอยละ  3.88 
- เรื่องการแกปญหาทางการเมืองของประเทศ.............................................................................รอยละ  3.78 
- เรื่องการปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น...................................................................................รอยละ  3.56 
- เรื่องการแกปญหาสังคม...........................................................................................................รอยละ  2.91 
- เรื่องการแกปญหาหวยบนดนิ...................................................................................................รอยละ  1.94 
- เรื่องอืน่ๆ อาทิ การศึกษา การตางประเทศ การปดกั้นเสรภีาพของประชาชนและสื่อมวลชน 
  การปราบปรามยาเสพติด และการรางรัฐธรรมนญูและจัดการเลือกต้ัง........................................รอยละ  5.5 

 
 

      6. สิ่งที่อยากใหรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท เรงดําเนินการมากที่สุดในขณะนี้ คือ 
          (เปนคําถามปลายเปดใหระบุคําตอบเอง) 

- แกปญหาเศรษฐกิจ.................................................................................................รอยละ  33.33 
- แกปญหาความไมสงบในภาคใต.................................................................................รอยละ  18.85 
- จัดการเลือกต้ังใหเปนไปอยางบริสุทธิ์ ยุติธรรม...........................................................รอยละ  15.77 
- ปราบปรามการทุจริตคอรรปัชั่น...................................................................................รอยละ  8.21 
- แกปญหาสังคมและปญหายาเสพติด............................................................................รอยละ  4.87 
- แกปญหาจราจรและเรงสรางระบบขนสงมวลชน...........................................................รอยละ  2.70 
- สรางความสมานฉันทแกคนในชาติ..............................................................................รอยละ  2.56 
- แกปญหาทางการเมืองของประเทศ..............................................................................รอยละ  2.56 
- เรียกความเชื่อม่ันและเรงพฒันาชาติใหมีความมั่นคง.....................................................รอยละ  1.54 
- เรื่องอืน่ๆ อาทิ แกปญหาดานการศึกษา  ปญหาสิ่งแวดลอม และปญหาหวยบนดิน........รอยละ  9.61 

 



 4

 
 

      7. เม่ือถามความเห็นของกลุมตัวอยางถึงการลาออกของรัฐมนตรีบางคนในรัฐบาลและการปรบั ครม.  
          วาจะกระทบตอการทํางานของรัฐบาลหรือไม พบวา 

- เห็นวาจะไมกระทบตอการทํางานของรัฐบาล....................................รอยละ  23.3 
  (เพราะ เห็นวาไมไดมีการเปลี่ยนแปลงเรือ่งตัวบุคคลมากนัก  และเชื่อวานายกฯ 
   สามารถหาบุคคลอื่นเพือ่มาทํางานได) 
- เห็นวาจะกระทบตอการทาํงานของรัฐบาล......................................................รอยละ  19.3 
  (เพราะ เห็นวาจะทําใหการทํางานและนโยบายไมตอเนื่อง  ตองเริ่มประสานงานกันใหม  
   และอาจทําใหขาดความเชื่อม่ันในรฐับาล) 
- ไมแนใจ.................................................................................................รอยละ  57.4 

 

      8. เมื่อถามความเห็นของกลุมตัวอยางวาเห็นดวยหรือไมกับการที่พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ลาออกจาก 
       ประธาน คมช. เพื่อมาเปนรองนายกรัฐมนตรี ฝายความมั่นคง พบวา 

  - ไมเห็นดวย.............................................รอยละ  27.9 
  (เพราะ  เกรงวาจะเปนการสืบทอดอํานาจ  อาจทําใหสถานการณการเมืองแยลง 
    และเหน็วาทหารไมควรยุงเกี่ยวกับการเมือง) 
- เห็นดวย.........................................................รอยละ  13.2 
  (เพราะ  จะไดชวยดูแลบานเมืองใหสงบเรยีบรอย และเหน็วา พลเอกสนธิ เปนคนดี) 
- ไมมีความเห็น..........................................รอยละ  58.9 

 

      9. เมื่อถามความเห็นตอสถานการณบานเมืองภายหลังการปรับคณะรฐัมนตรีของรัฐบาลแลวคดิวา  
          สถานการณจะดีข้ึนหรือไม พบวา 

- คิดวาสถานการณจะเหมือนเดิม...............................รอยละ  33.3 
- คิดวาจะเปลีย่นแปลงในทางที่ดีขึ้น................................รอยละ  22.1 
- คิดวาจะเปลีย่นแปลงในทางที่แยลง...............................รอยละ  6.7 
- ไมแนใจ.......................................................................รอยละ  37.9 

 

      10. เมื่อถามถึงความเชื่อมั่นวาจะมีการเลือกตัง้ในวันที่ 23 ธันวาคม 2550 น้ีไดหรือไม พบวา 
- เชื่อวาจะมกีารเลือกตั้งได.........................................รอยละ  51.6 
- ไมเชื่อวาจะมีการเลือกตั้งได.........................................รอยละ  12.8 
- ไมแนใจ.......................................................................รอยละ  35.6 

 

      11. บุคคลในคณะรัฐบาลชุดปจจบุัน ที่ประชาชนใหคะแนนความพึงพอใจการปฏิบัติหนาที่  
             สูงทีสุ่ด 3 อันดับแรก ไดแก 

- พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท   นายกรัฐมนตรี................................ไดคะแนน  5.54 (จากคะแนนเต็ม 10) 
- นายสุวิทย ยอดมณี   รมว. กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา........ไดคะแนน  4.93 
- น.พ.มงคล ณ สงขลา   รมว. กระทรวงสาธารณสุข และ 
  คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ   รมว. กระทรวงวัฒนธรรม......................ไดคะแนน  4.83 (มีคะแนนเทากัน) 
         
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B4_%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99
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      12. บุคคลในคณะรัฐบาลชุดปจจบุัน ที่ประชาชนใหคะแนนความพึงพอใจการปฏิบัติหนาที่  
             ต่ําทีสุ่ด 3 อันดับแรก ไดแก 
  - นายฉลองภพ สุสังกรกาญจน รมว. กระทรวงการคลัง..............ไดคะแนน  4.37 (จากคะแนนเต็ม 10) 
  - นายธีระ สูตะบุตร   รมว. กระทรวงเกษตรและสหกรณ...................ไดคะแนน  4.41 

- พล.ร.อ.ธีระ หาวเจริญ   รมว.กระทรวงคมนาคม............................ไดคะแนน  4.45 
   

      13. บุคคลในคณะรฐับาลชุดปจจุบัน ที่ประชาชนระบวุา ไมรูจัก/ไมไดรับรูถึงการทาํงานมากที่สุด
             3 อันดับแรก ไดแก 

 
- ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ   รมว. กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

มีประชาชนระบุวาไมรูจัก/ไมไดรับรูถึงการทํางาน....รอยละ  37.4 
- นายปยสวัสดิ์ อัมระนันทน   รมว.กระทรวงพลังงาน 
        มีประชาชนระบุวาไมรูจัก/ไมไดรับรูถึงการทํางาน...........รอยละ  36.4 
- นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ   รมว. กระทรวงยุติธรรม 

มีประชาชนระบุวาไมรูจัก/ไมไดรับรูถึงการทํางาน...........รอยละ  36.1 
  

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

ศูนยวิจัยกรงุเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ   โทร. 02-350-3500 ตอ 1773, 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 1 ป 
 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 
 การสํารวจใชวิธีสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุมเขตการปกครองจํานวน 30 
เขต จาก 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ทั้งเขตชั้นใน เขตชั้นกลาง และเขตชั้นนอก ไดแก เขตคลองสาน คลองสามวา ดอน
เมือง ดินแดง ตลิ่งชนั ทวีวฒันา ทุงครุ บางกะป บางเขน บางคอแหลม บางซื่อ บางนา บางรัก บึงกุม ปทุมวัน ประเวศ 
ปอมปราบ พญาไท พระโขนง พระนคร มีนบุรี ราชเทวี ราษฎรบูรณะ ลาดพราว วังทองหลาง สวนหลวง สะพานสูง 
สัมพันธวงศ สาทร สายไหม และปริมณฑล 3 จังหวัด ไดแกนนทบุรี ปทุมธาน ี และสมุทรปราการ จากนั้นสุมถนน และ
ประชากรเปาหมายอายุ 18 ปขึ้นไป ไดกลุมตัวอยางทัง้สิ้น 1,075 คน  เปนเพศชายรอยละ 51.7 และเพศหญิงรอยละ 48.3 
 
  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีความคลาดเคลื่อน ± 5% ที่ระดบัความเชื่อม่ัน 95% 

 
วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถามสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได  
 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :       2 – 7 ตุลาคม 2550 

             
 วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :       9  ตุลาคม 2550  
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 จํานวน รอยละ 

เพศ :   
            ชาย 556 51.7 
            หญิง 519 48.3 
อายุ   
            18-25 ป 330 30.7 
            26-35 ป 343 31.9 
            36-45 ป 239 22.2 
            46 ปขึ้นไป 163 15.2 
การศึกษา   
             ต่ํากวาปริญญาตรี 359 33.4 
           ปริญญาตรี 629 58.5 
           สูงกวาปริญญาตรี 87 8.1 
อาชีพ   
           ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 112 10.4 
           คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 221 20.6 
           พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน 326 30.3 
           รับจางทั่วไป 142 13.2 
           พอบาน แมบาน เกษียณอายุ 64 6.0 
           อ่ืนๆ อาทิ นิสิต นักศึกษา อาชพีอิสระ  
                  เกษตรกร ฯลฯ 

210 19.5 
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