
 
 
  

ผลสํารวจเรื่อง 
ประเมิน 3 เดือนรัฐบาล และ การอภิปรายไมไววางใจ 

 
   ดวยวันที่ 20 มีนาคม ที่ผานมาเปนวันครบรอบ 3 เดือนในการทํางานของรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชา

ชีวะ อีกทั้งในชวงเวลาเดียวกันนี้ ไดมีการเปดสมัยประชุมสภาผูแทนราษฎรเพื่อลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีวาการ และรัฐมนตรีชวยฯ จํานวน 5 คน ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงไดดําเนินการ
สํารวจความคิดเห็นเรื่อง “ประเมิน 3 เดือนรัฐบาล และ การอภิปรายไมไววางใจ” โดยเก็บขอมูลจากประชาชน
อายุ 18 ปขึ้นไปจากทุกสาขาอาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น  1,137  คน    เปนเพศชายรอยละ 49.1 และ
เพศหญิงรอยละ 50.9   เม่ือวันที่ 21-23 มีนาคม ที่ผานมา สรุปผลไดดังน้ี 

        
1. คะแนนความพึงพอใจตอการทํางานครบ 3 เดือนของรัฐบาล นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ไดคะแนน

เฉลี่ย 5.17 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งลดลง 0.25 คะแนน เมื่อเทียบกับผลสํารวจตอน
รัฐบาลทํางานครบ 1 เดือน (ไดคะแนน 5.42) โดยมีคะแนนความพึงพอใจการทํางานในดานตางๆ 
ดังน้ี 

 
 - ดานการตางประเทศ     ไดคะแนน  5.32 
  - ดานสังคมและคุณภาพชีวิต    ไดคะแนน  5.26 
 - ดานความมั่นคงของประเทศ    ไดคะแนน  5.12 
 - ดานการบริหารจัดการและการบังคับใชกฎหมาย ไดคะแนน  5.09 
  - ดานเศรษฐกิจ      ไดคะแนน  5.06 
 
2. กระทรวงที่มีผลงานนาพอใจมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 
 
 - กระทรวงศึกษาธิการ   พอใจรอยละ 21.4 
 - กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา พอใจรอยละ  12.9 
 - กระทรวงแรงงาน   พอใจรอยละ  10.2 
 - กระทรวงการตางประเทศ  พอใจรอยละ  10.0 
 - กระทรวงการคลัง   พอใจรอยละ   7.1 
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3. กระทรวงที่มีผลงานนาพอใจนอยที่สุด 5 อันดับแรก คือ 
  

  - กระทรวงอุตสาหกรรม   พอใจรอยละ 0.3 
  - กระทรวงพลังงาน    พอใจรอยละ  1.5 
  - กระทรวงวัฒนธรรม    พอใจรอยละ  1.5 
  - กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พอใจรอยละ  2.0 
  - กระทรวงมหาดไทย    พอใจรอยละ  2.5 
 

4.  คะแนนความพึงพอใจตอการทํางานครบ 3 เดือนของฝายคานในภาพรวม ไดคะแนนเฉลี่ย 4.62 
คะแนน (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน)  

 
5. เมื่อถามถึงประเด็นจากการอภิปรายไมไววางใจที่ประชาชนยังคางคาใจ และตองการใหรัฐบาล
ออกมาชี้แจงเพิ่มเติม พบวา  

 
  - ไมมีประเด็นคางคาใจ     รอยละ 74.8 
  - มีประเด็นคางคาใจและตองการใหรัฐบาลออกมาชี้แจงเพ่ิมเติม รอยละ  25.2 
   ไดแก (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
   - เร่ืองพฤติกรรมในอดีตของ รมว. กระทรวงการตางประเทศ  รอยละ 9.3 
   - เรื่องเงินสนับสนุนพรรคประชาธิปตยที่ไดจากบริษัท ทีพีไอ โพลีน จก. รอยละ 6.9 
   - เรื่องการที่นายกรัฐมนตรีใชเอกสาร สด.9 ปลอม    รอยละ 3.1 
   - เรื่องเงินกูจากตางประเทศ      รอยละ 2.7 
   - เรื่องการดําเนินคดีกับแกนนํากลุมพันธมิตรฯ ที่บุกยึดทําเนียบรัฐบาล 
       และสนามบิน        รอยละ 2.6 
   - เรื่องอ่ืนๆ        รอยละ 0.6 
   
6. หลังจากรัฐบาลชุดปจจุบันบริหารประเทศมาครบ 3 เดือน และเสร็จสิ้นการอภิปรายไมไววางใจฯ 
พบวา สิ่งที่ประชาชนตองการมากที่สุด คือ 

 
  - ใหรัฐบาลชุดปจจุบันบริหารประเทศตอไป  รอยละ 64.8 
  - ยุบสภาแลวเลือกตั้งใหม    รอยละ 17.3 
  - ใหปรับคณะรัฐมนตรี        รอยละ 10.4  
  - ใหพรรคเพื่อไทยเปนแกนนําจัดตั้งรัฐบาล  รอยละ  6.3 
  - อ่ืนๆ เชน ใหนายกรัฐมนตรีลาออก    รอยละ  1.2 

 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1770-6 
E-mail: research@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
  เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นตอไปน้ี 

1. ความพึงพอใจการทํางานของรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในดานตางๆ 
2. กระทรวงที่มีผลงานนาพึงพอใจมากที่สุด และนาพึงพอใจนอยที่สุด ในชวง 3 เดือนที่ผานมา 
3. ความพึงพอใจการทํางานของฝายคาน ในชวง 3 เดือนที่ผานมา 
4. ประเด็นที่ตองการใหรัฐบาลออกมาชี้แจงเพ่ิมเติม หลังจบการอภิปรายไมไววางใจ 
5. สิ่งที่ตองการเห็นภายหลังการอภิปรายไมไววางใจและการบริหารประเทศมาครบ 3 เดือนของรัฐบาล  

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

 การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชน  อายุ  18 ปขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพ  ที่อาศัยอยู ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยสุมเขตการปกครองทั้ง
เขตชั้นนอก ชั้นกลาง และชั้นใน จํานวน 31 เขต ไดแก เขตคลองเตย คลองสาน จอมทอง ดินแดง ดุสิต ธนบุรี   
บางกะป บางแค บางนา บางเขน บางซื่อ บางรัก ปทุมวัน ประเวศ พระโขนง พระนคร ภาษีเจริญ มีนบุรี ยานนาวา 
ราชเทวี ลาดกระบัง  วังทองหลาง วัฒนา สวนหลวง สัมพันธวงศ สายไหม พญาไท สะพานสูง หนองแขม หนองจอก 
และหลักสี่ จากนั้นจึงสุมถนน และประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,137 คน 
เปนเพศชายรอยละ 49.1  และเพศหญิงรอยละ 50.9 

       
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 

 วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถาม 

ที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal)   และคําถามปลายเปด  
(Open Form) จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูล 
และประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  21-23 มีนาคม 2552 
 

     วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :  24 มีนาคม 2552 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 558 49.1 
            หญิง 579 50.9 

รวม 1,137 100.0 
อายุ   
            18 ป - 25 ป 361 31.7 
            26 ป – 35 ป 302 26.6 
            36 ป – 45 ป 252 22.2 
            46 ปขึ้นไป 222 19.5 

รวม 1,137 100.0 
อาชีพ   
            ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 118 10.4 
            พนักงานบริษัทเอกชน 320 28.1 
            คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 263 23.1 
            รับจางทั่วไป 130 11.4 
            พอบาน / แมบาน / เกษียณอายุ 84 7.4 
            อ่ืนๆ เชน นิสิตนักศึกษา อาชีพอิสระ วางงาน 222 19.6 

รวม 1,137 100.0 
การศึกษา   
               ต่ํากวาปริญญาตรี 602 52.9 
            ปริญญาตรี 458 40.3 
            สูงกวาปริญญาตรี 77 6.8 

รวม 1,137 100.0 
 


