
 
 
  

ผลสํารวจเรื่อง 
ประเมินผลงาน 6 เดือน รัฐบาล นายกฯ อภิสิทธิ์ 

 
  ดวยวันที่ 20 มิถุนายน ที่ผานมาเปนวันครบรอบ 6 เดือนในการทํางานของรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเรื่อง “ประเมินผลงาน 6  
เดือน รัฐบาลนายกฯ อภิสิทธ์ิ” ขึ้น โดยเก็บขอมูลจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปจากทุกสาขาอาชีพในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวนทั้งสิ้น  1,337  คน   เม่ือวันที่ 16-18 มิถุนายน ที่ผานมา สรุปผลไดดังน้ี 

        
1. คะแนนความพึงพอใจผลงานของรัฐบาล นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.06 คะแนน 

จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน  
ทั้งนี้ เม่ือเปรียบเทียบกับผลสํารวจเม่ือตอนที่รัฐบาลทํางานครบ 1 เดือน (ไดคะแนน 5.42 คะแนน) 

พบวาคะแนนลดลง 1.36 คะแนน หรือลดลงรอยละ 13.6  
โดยมีคะแนนความพึงพอใจผลงานดานตางๆ ดังน้ี 

 
 - ดานการตางประเทศ     ได  4.58  คะแนน 
  - ดานสังคมและคุณภาพชีวิต    ได  4.13  คะแนน 
 - ดานเศรษฐกิจ      ได  3.95  คะแนน 

  - ดานการบริหารจัดการและการบังคับใชกฎหมาย ได  3.91  คะแนน 
 - ดานความมั่นคงของประเทศ    ได  3.73  คะแนน 
 
2. คะแนนความพึงพอใจตอการทํางานของพรรคแกนนํารัฐบาล พรรครวมรัฐบาล และพรรคฝาย

คาน มีดังน้ี (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
 
 - พรรคแกนนํารัฐบาล  (พรรคประชาธิปตย)           ได  4.38  คะแนน 
 - พรรครวมรัฐบาล (พรรคภูมิใจไทย พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคเพื่อแผนดิน)  ได  3.40  คะแนน 

- พรรคฝายคาน (พรรคเพื่อไทย พรรคประชาราช)          ได  3.46  คะแนน 
   

3. กระทรวงที่ประชาชนมีความเคลือบแคลงสงสัยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมากที่สุด (3 อันดับแรก) 
ไดแก 

  
 - อันดับ 1 กระทรวงคมนาคม รอยละ 34.6  
 - อันดับ 2 กระทรวงการคลัง รอยละ  24.2   
 - อันดับ 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ รอยละ  7.7 
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4. เร่ืองที่ประชาชนเห็นวารัฐบาลชุดปจจุบันสมควรไดรับการชื่นชมมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ  
    (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง)  
 

- เร่ืองที่นายกฯ ใชความสุขุม ประนีประนอม ในการแกปญหา-      รอยละ 17.6 
   ความขัดแยงของคนของชาติ      

  - เรื่องการใหความชวยเหลือ มอบสวัสดิการใหกับประชาชนผูมีรายไดนอย     รอยละ 16.5 
  - เรื่องการสนับสนุนดานการศึกษา เชน โครงการเรียนฟรี       รอยละ 14.8 
   
5. เร่ืองที่ประชาชนเห็นวารัฐบาลชุดปจจุบันสมควรปรับปรุงแกไขมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ  
    (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 
  - เร่ืองแนวทางการแกปญหาเศรษฐกิจ และราคาสินคาเกษตร     รอยละ 37.3 
  - เรื่องการแกปญหาคอรรัปชัน สรางความชัดเจนและโปรงใสในการทํางาน     รอยละ 10.5 
  - เรื่องการทํางานลาชา ไมเด็ดขาด ไมมีผลงานที่ชัดเจนเปนรูปธรรม     รอยละ 9.6 
   
6. ความมั่นใจวาในชวง 6 เดือนที่เขามาบริหารประเทศ รัฐบาลนายกฯ อภิสิทธ์ิ ไดนําพาประเทศเดิน

ไปในทิศทางที่ถูกตองหรือไม พบวา 
 
 - เชื่อวาถูกตองแลว  รอยละ 33.7  
 - เชื่อวาไมถูกตอง  รอยละ 21.9 
  - ไมแนใจ   รอยละ 44.4  
 
7. สําหรับความเชื่อมั่นเก่ียวกับระยะเวลาในการอยูบริหารประเทศของรัฐบาลนายกฯ  อภิสิทธ  พบวา 
   

- เชื่อวารัฐบาลจะอยูไดเกิน 1 ป  รอยละ 64.5 
  - เชื่อวารัฐบาลจะอยูไมครบ 1 ป    รอยละ 35.5   

     (สําหรับสาเหตุที่จะทําใหรัฐบาลอยูไมครบ 1 ป เน่ืองจาก ความขัดแยงกับพรรครวมรัฐบาล ผลงาน
ไมเปนที่ยอมรับของประชาชน และ ปญหาการทุจริตคอรรัปชัน ตามลําดับ)  

   
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 



 3
รายละเอียดในการสํารวจ 

 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 

  เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นตอไปน้ี 
1. ความพึงพอใจผลงานของรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในดานตางๆ 
2. ความพึงพอใจการทํางานของพรรคฝายรัฐบาลและพรรคฝายคาน ในชวง 6 เดือน ที่ผานมา 
3. กระทรวงที่ประชาชนมีความเคลือบแคลงสงสัยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมากที่สุด 
4. เรื่องที่รัฐบาลชุดปจจุบันสมควรไดรับการชื่นชมมากที่สุด 
5. เรื่องที่รัฐบาลชุดปจจุบันสมควรปรับปรุงแกไขมากที่สุด 
6. ความมั่นใจเกี่ยวกับการนําพาประเทศไปทิศทางที่ถูกตอง 
7. ความเชื่อม่ันเกี่ยวกับระยะเวลาในการบริหารประเทศของรัฐบาลนายกฯ อภิสิทธ   

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 
   การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชน อายุ 18 ปขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพ ที่อาศัยอยู ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยสุมเขตการปกครองทั้ง
เขตชั้นนอก ชั้นกลาง และชั้นใน จากนั้นจึงสุมถนน และประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ โดยใชการ
สัมภาษณแบบพบตัว และการสัมภาษณทางโทรศัพท จํานวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,337 คน เปนเพศชายรอยละ 
43.4  และเพศหญิงรอยละ 56.6 

       
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 

 วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) และการสัมภาษณทางโทรศัพท เครื่องมือที่ใชในการ

เก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal)   
และคําถามปลายเปด (Open Form) จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอง
สมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  16 – 18 มิถุนายน 2552 
 

     วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :  22 มิถุนายน 2552 
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ขอมูลประชากรศาสตร 

 
 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 580 43.4 
            หญิง 757 56.6 

รวม 1,337 100.0 
อายุ   
            18 ป - 25 ป 363 27.2 
            26 ป – 35 ป 407 30.4 
            36 ป – 45 ป 298 22.3 
            46 ปขึ้นไป 269 20.1 

รวม 1,337 100.0 
การศึกษา   
               ต่ํากวาปริญญาตรี 653 48.9 
            ปริญญาตรี 590 44.1 
            สูงกวาปริญญาตรี 94 7.0 
                                 รวม 1,337 100.0 
อาชีพ   
            ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 167 12.5 
            พนักงานบริษัทเอกชน 424 31.7 
            คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 326 24.4 
            รับจางทั่วไป 135 10.1 
            พอบาน / แมบาน / เกษียณอายุ 66 4.9 
            อ่ืนๆ เชน นิสิตนักศึกษา อาชีพอิสระ วางงาน 219 16.4 

รวม 1,337 100.0 
 
 
 


