
 
 
 
 
 
 
  

ผลสํารวจเรื่อง 
ประเมินผลงาน 9 เดือน รัฐบาล นายกฯ อภิสิทธิ์ 

 
  ดวยวันที่ 20 กันยายน ที่ผานมาเปนวันครบรอบ 9 เดือนในการทํางานของรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเรื่อง “ประเมินผลงาน 9 เดือน 
รัฐบาลนายกฯ อภิสิทธ์ิ” ขึ้น โดยเก็บขอมูลจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปจากทุกภาคของประเทศไทย จํานวน
ทั้งสิ้น 2,062 คน เปนเพศชายรอยละ 49.7 เพศหญิงรอยละ 50.3 เม่ือวันที่ 29 - 30 กันยายน ที่ผานมา สรุปผลได
ดังน้ี 

 
1. คะแนนความพึงพอใจผลงานของรัฐบาล นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.02 คะแนน  
      จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน  

 ทั้งน้ี เม่ือเปรียบเทียบกับผลสํารวจเม่ือตอนที่รัฐบาลทํางานครบ 6 เดือน (ไดคะแนน 4.06 คะแนน) 
พบวาคะแนนลดลง 0.04 คะแนน หรือลดลงรอยละ 0.4 โดยมีคะแนนความพึงพอใจผลงานในแตละดาน ดังนี้ 

 

 ครบ 6 เดือน 
(คะแนนที่ได) 

ครบ 9 เดือน 
(คะแนนที่ได) 

เพิ่มข้ึน / ลดลง 

ดานสังคมและคุณภาพชีวิต  4.13 4.39 + 0.26 
ดานเศรษฐกิจ      3.95 4.17 + 0.22 
ดานการตางประเทศ  4.58 4.15 - 0.43 
ดานการบริหารจัดการและการบังคับใชกฎหมาย  3.91 3.72 - 0.19 
ดานความมั่นคงของประเทศ    3.73 3.69 - 0.04 

เฉลีย่รวม 4.06 4.02 - 0.04 
 
 

2.   กระทรวงที่มีผลงานเปนที่ชื่นชอบมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 
 

 - กระทรวงศึกษาธิการ  รอยละ 17.9 
       (จากนโยบายเรียนฟรี 15 ป และโครงการกูยืมเพื่อการศึกษา ฯลฯ) 
 - กระทรวงทองเที่ยวและกีฬา รอยละ 6.9 

    (จากโครงการเที่ยวไทยครึกครื้น เศรษฐกิจไทยคึกคัก และนโยบายสงเสริมดานกีฬา ฯลฯ)  
 - กระทรวงสาธารณสุข  รอยละ 6.8 

         (จากการดําเนินโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคตอเนื่อง และการที่โรคไขหวัด 2009 ไมลุกลามบานปลาย 
ฯลฯ) 
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3. คะแนนความพึงพอใจตอการทํางานของพรรคแกนนํารัฐบาล พรรครวมรัฐบาล และพรรคฝาย

คาน มีดังน้ี (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
 

 ครบ 6 เดือน 
(คะแนนที่ได) 

ครบ 9 เดือน 
(คะแนนที่ได) 

เพิ่มข้ึน / 
ลดลง 

พรรคแกนนํารัฐบาล (พรรคประชาธิปตย)   4.38 4.17 - 0.21 
พรรครวมรัฐบาล (พรรคภูมิใจไทย พรรคชาติไทยพัฒนา  
                       พรรคเพื่อแผนดิน)   3.40 3.45 + 0.05 

พรรคฝายคาน (พรรคเพื่อไทย พรรคประชาราช)  3.46 3.65 + 0.19 
 
 
 

  
  
 

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
  การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนทั่วไปทุกสาขาอาชีพที่มีอายุ 18  ปขึ้นไปทั้งในกรุงเทพฯ และ

ตางจังหวัด โดยการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยในกรุงเทพมหานครสุมเขตการปกครอง
ทั้งเขตชั้นนอก ชั้นกลาง และชั้นใน จํานวนทั้งสิ้น 21 เขตไดแก เขตคลองเตย คลองสามวา ดอนเมือง ดุสิต ตลิ่งชัน 
บางเขน บางซื่อ บางพลัด บางรัก บึงกุม ปทุมวัน ประเวศ ปอมปราบฯ พระนคร ภาษีเจริญ ราชเทวี ราษฎรบูรณะ 
ลาดกระบัง สวนหลวง สาทร และ หลักสี่  สวนในแตละภาคสุมจังหวัดขึ้นมาเปนตัวแทน ไดแก เชียงใหม เชียงราย 
ขอนแกน รอยเอ็ด นครศรีธรรมราช สตูล เพชรบุรี และชลบุรี จากนั้นจึงสุมถนนและประชากรเปาหมายที่จะ
สัมภาษณอยางเปนระบบ ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 2,062 คน เปนเพศชายรอยละ 49.7 และเพศหญิงรอยละ 50.3 
       
 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   :  29 – 30 กันยายน 2552 
 

     วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :  4 ตุลาคม 2552 
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ขอมูลประชากรศาสตร 

 
 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 1,024 49.7 
            หญิง 1,038 50.3 

รวม 2,062 100.0 
อายุ   
            18 ป - 25 ป 492 23.8 
            26 ป – 35 ป 562 27.3 
            36 ป – 45 ป 518 25.1 
            46 ปขึ้นไป 490 23.8 

รวม 2,062 100.0 
การศึกษา   
               ต่ํากวาปริญญาตรี 1,248 61.4 
            ปริญญาตรี 680 33.0 
            สูงกวาปริญญาตรี 134 5.6 
                                 รวม 2,062 100.0 
อาชีพ   
            ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 182 8.8 
            พนักงานบริษัทเอกชน 548 26.6 
            คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 652 31.6 
            รับจางทั่วไป 216 10.5 
            พอบาน / แมบาน / เกษียณอายุ 126 6.1 
            อ่ืนๆ เชน นิสิตนักศึกษา อาชีพอิสระ วางงาน 338 16.4 

รวม 2,062 100.0 
 
 
 

 


