
  

   
 
 
 

ผลสํารวจเรื่อง  คะแนนนิยมนายกฯ อภิสิทธิ์ 
 

   ดวยวันที่ 17 กันยายน ที่ผานมา เปนวันครบรอบ 9 เดือนที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไดรับการโปรดเกลาฯ  
ใหดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีคนที่ 27 ของไทย ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงได
ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเรื่อง “คะแนนนิยมนายกฯ อภิสิทธ์ิ” ขึ้น โดยเก็บขอมูลจากประชาชนอายุ 18 ป
ขึ้นไปจากทุกภาคของประเทศ จํานวนทั้งสิ้น 1,565 คน เม่ือวันที่ 21-23 กันยายน ที่ผานมา สรุปผลไดดังน้ี 

        
 

1. คะแนนความพึงพอใจตอการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนายกรัฐมนตรี ของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ 
      ไดคะแนนเฉลี่ยรวม 4.62  จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน    

ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาคะแนนความพึงพอใจในแตละดานพบวาประชาชนพึงพอใจในเรื่องความ
ซื่อสัตยสุจริตมากที่สุด (5.37 คะแนน) แตพึงพอใจเรื่องความเด็ดขาด กลาตัดสินใจ นอยที่สุด 
(3.71 คะแนน)  ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 

- ความซื่อสัตยสุจริต........................................................... ได  5.37  คะแนน  
- ความขยันทุมเทในการทํางาน........................................... ได  5.07  คะแนน   
- การรักษาผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ................. ได  4.81  คะแนน 
- ความสามารถสรางสรรคผลงานหรือโครงการใหมๆ............. ได  4.44  คะแนน 
- ความสามารถในการบริหารจัดการตามอํานาจหนาที่ที่มี...... ได  4.31  คะแนน 
- ความเด็ดขาด กลาตัดสินใจ.............................................. ได  3.71  คะแนน 

 
2. หากเปรียบเทียบผลงานที่ปรากฏในขณะนี้กับความคาดหวังเมื่อตอนที่ นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ  
     ไดเปนนายกรัฐมนตรี พบวา 

  
 - ดีกวาที่คาดหวังไว............................................รอยละ  12.0  
 - พอๆ กับที่คาดหวังไว.....................................รอยละ  32.9   
 - แยกวาที่คาดหวังไว..........................................รอยละ  24.0   
 - ไมไดคาดหวังไว...............................................รอยละ  31.1  
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3. จุดเดนในการทํางานของ นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ที่ควรไดรับการชื่นชมยกยองมากที่สุด คือ  
  (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 

 -  มีความพยายาม ตั้งใจทํางานเพื่อประชาชน   รอยละ  24.1 
 -  สุขุมรอบคอบ บุคลิกภาพดี วางตัวตอสาธารณชนไดดี    รอยละ  17.8   
 -  มีความซื่อสัตย        รอยละ  14.2 
 -  ฉลาดพูด มีหลักการและมีทักษะในการพูดที่ดี     รอยละ  11.2 
 -  มีความมั่นใจในตัวเอง      รอยละ  7.6 
 -  เปนคนเกง ฉลาด มีความรู มีวิสัยทัศน     รอยละ  4.0  
 -  ไมมีจุดเดน         รอยละ  17.6 
 -  อ่ืนๆ อาทิ มีความอดทน ประนีประนอม เปนตน     รอยละ  3.5   
 

4. จุดดอยในการทํางานของ นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ที่ควรปรับปรุงแกไขมากที่สุด คือ    
           (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 

 -  ไมเด็ดขาด ไมกลาตัดสินใจ                     รอยละ 43.5 
 -  ขาดความสามารถในการแกปญหาตางๆ ของประเทศ            รอยละ 13.0 
 -  มีอํานาจไมเต็มที่ ขาดความเปนตัวของตัวเอง ไมสามารถตัดสินใจดวยตนเอง  รอยละ  7.5   
 -  ยังเขาถึงประชาชนนอยเกินไป             รอยละ  3.8 
 -  ทํางานชา ไมคอยเห็นผลงาน               รอยละ  3.8 
 -  ขาดภาวะผูนํา               รอยละ  3.6   
 -  ทําไมไดอยางที่พูด ไมรักษาคําพูด พูดแลวไมทํา           รอยละ  3.2    
 -  ขาดประสบการณ               รอยละ  3.2 
 -  ไมมีจุดดอย                 รอยละ 15.6 
 -  อ่ืนๆ อาทิ ขาดความรอบคอบ ยึดถือพวกพองมากเกินไป  เปนตน           รอยละ  2.8   

 
5. สิ่งที่ตองการใหนายกฯ อภิสิทธ์ิ ทํามากที่สุดในขณะนี้ คือ 

  - เดินหนาทํางานตอไป    รอยละ  51.5   
  - ยุบสภา     รอยละ  21.7      
  - ปรับคณะรัฐมนตรี    รอยละ  14.4   
  - ลาออก     รอยละ  10.1    
  - อ่ืนๆ อาทิ แกรัฐธรรมนูญใหแลวเสร็จ  รอยละ  2.3 

   
     
 
ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1770, 1776 

E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 
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รายละเอียดในการสํารวจ 

 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 

       เพ่ือประเมินความคิดเห็นของประชาชนตอการปฏิบัติหนาที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีของนายอภิสิทธิ์ 
เวชชาชีวะ ในชวงระยะเวลา 9 เดือนที่ผานมา  

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

      การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนทั่วไปทุกสาขาอาชีพที่มีอายุ 18  ปขึ้นไปทั้งในกรุงเทพฯ และ
ตางจังหวัด โดยในกรุงเทพมหานคร ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุมเขต
การปกครองทั้งเขตชั้นนอก ชั้นกลาง และชั้นใน จํานวนทั้งสิ้น 22 เขต  และแตละภาคสุมจังหวัดขึ้นมาเปน
ตัวแทน ไดแก เชียงใหม เชียงราย ขอนแกน รอยเอ็ด นครศรีธรรมราช สตูล เพชรบุรี และชลบุรี  จากนั้นจึงสุม
ถนนและประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,565 คน เปนเพศชายรอยละ 
49.3 และเพศหญิงรอยละ 50.7 

       
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview)  โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปน
แบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถาแบบเลือกตอบ (Check List Nominal)   และคําถาม
ปลายเปด (Open Form) จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอน
บันทึกขอมูลและประมวลผล 

   
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :   21 - 23 กันยายน 2552 

      
วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :   28 กันยายน 2552 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
     ชาย 772 49.3 
     หญิง 793 50.7 

รวม 1,565 100.0 
อายุ    
     18 - 25 ป 410 26.2 
     26 - 35 ป 405 25.9 
     36 - 45 ป 387 24.7 
     46 ปขึ้นไป 363 23.2 

รวม 1,565 100.0 
การศึกษา   
     ต่ํากวาปริญญาตรี 937 59.9 
     ปริญญาตรี 537 34.3 
     สูงกวาปริญญาตรี 91 5.8 

รวม 1,565 100.0 
อาชีพ   
     ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 139 8.9 
     พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 371 23.7 
     คาขาย / ประกอบอาชพีสวนตวั 467 29.8 
     รับจางทั่วไป 229 14.6 
     พอบาน แมบาน เกษียณอายุ 95 6.1 
     อ่ืนๆ อาทิ นักศึกษา อาชีพอิสระ วางงาน เปนตน 264 16.9 

รวม 1,565 100.0 
 
 
 
 


