
 
 
 
 
 
 
  

ผลสํารวจเรื่อง 
ประเมินผลงาน 1 ป รัฐบาล นายกฯ อภิสิทธิ์ 

 
  ดวยวันที่ 20 ธันวาคม ที่ผานมาเปนวันครบรอบ 1 ป ในการทํางานของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  
     ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเรื่อง “ประเมินผลงาน 1 ป 

รัฐบาลนายกฯ อภิสิทธ์ิ” ขึ้น โดยเก็บขอมูลจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปใน 11 จังหวัดจากทุกภาคของประเทศ 
จํานวน 1,660 คน เปนเพศชายรอยละ 48.6 เพศหญิงรอยละ 51.4 เม่ือวันที่ 11 – 14 ธันวาคม ที่ผานมา สรุปผลได
ดังน้ี 

 
 

1. คะแนนความพึงพอใจผลงานของรัฐบาล นายกฯ อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ เมื่อทํางานครบ 1 ป ไดคะแนน
เฉลี่ย 3.87 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน  
 ทั้งน้ี เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากการสํารวจเม่ือตอนที่รัฐบาลทํางานครบ 6 เดือน และ 9 เดือน 
พบวามีคะแนนลดลง ดังตารางตอไปน้ี   

 

 6 เดือน 
(คะแนนที่ได) 

9 เดือน 
(คะแนนที่ได) 

1 ป  
(คะแนนที่ได)

ดานเศรษฐกิจ     3.95 4.17 4.41 
ดานสังคมและคุณภาพชีวิต  4.13 4.39 3.76 
ดานการตางประเทศ  4.58 4.15 3.75 
ดานการบริหารจัดการและการบังคับใชกฎหมาย  3.91 3.72 3.71 
ดานความมั่นคงของประเทศ   3.73 3.69 3.73 

เฉลีย่รวม 4.06 4.02 3.87   
หมายเหตุ  การสุมตัวอยางในการสํารวจแตละครั้งใชหลักเกณฑเดียวกัน ดวยขอคําถามแบบเดียวกัน แตไมใชกลุมตัวอยางกลุม

เดียวกัน 
 
2.  บุคคลในคณะรัฐมนตรีชุดปจจุบันที่ประชาชนชื่นชอบการทํางานมากที่สุด 3 อันดับแรก 

 ( ใหประชาชนเลือกจากรายชื่อพรอมตําแหนงของคณะรัฐมนตรีทุกคน)   
- อันดับที่ 1  นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ (นายกรัฐมนตรี)   รอยละ 36.9 

 - อันดับที่ 2  นายจุรินทร  ลักษณวิศิษฏ (รมว.กระทรวงศึกษาธิการ) รอยละ 6.2 
 - อันดับที่ 3  นายกรณ  จาติกวณิช (รมว.กระทรวงการคลัง)  รอยละ 6.1 
 - ไมชื่นชอบใครเลย       รอยละ 36.9 
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3. ผลงาน หรือโครงการ ของรัฐบาลที่ประชาชนชื่นชอบมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ  
      (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
   
  - โครงการเรียนฟรี 15 ป     รอยละ 17.3 
  - โครงการกระตุนเศรษฐกิจ สรางงานสรางอาชีพ   รอยละ 11.3 
  - โครงการไทยเขมแข็ง สรางความสามัคคี รองเพลงชาติ  รอยละ 11.2 
  - โครงการแกปญหาหนี้นอกระบบ    รอยละ 9.9 
  - โครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ     รอยละ 9.3 

 
4. คะแนนความพึงพอใจตอการทํางานของพรรคแกนนํารัฐบาล พรรครวมรัฐบาล และพรรคฝายคาน  

(จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน)  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
  

หมายเหตุ  การสุมตัวอยางในการสํารวจแตละครั้งใชหลักเกณฑเดียวกัน ดวยขอคําถามแบบเดียวกัน แตไมใชกลุม
ตัวอยางกลุมเดียวกัน 

 
5.  คะแนนความพึงพอใจการปฏิบัติหนาที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีของ นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ ไดคะแนน

เฉลี่ย 4.70 จากคะแนนเต็ม 10 โดยมีคะแนนความพึงพอใจในดานตางๆ ดังน้ี   
 
 
 

ครบ 9 เดือน 
(คะแนน) 

ครบ1 ป 
(คะแนน) 

เพิ่มข้ึน / 
ลดลง 

ความซื่อสัตยสุจริต 5.37 5.44 + 0.07 
ความขยันทุมเทในการทํางาน 5.07 5.35 + 0.28 
การรักษาผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ 4.81 4.83 + 0.02 
ความสามารถสรางสรรคผลงานหรือโครงการใหมๆ 4.44 4.62 + 0.18 
ความสามารถในการบริหารจัดการตามอํานาจหนาที่ที่มี 4.31 4.25 - 0.06 
ความเด็ดขาด กลาตัดสินใจ 3.71 3.72 + 0.01 

คะแนนเฉลีย่ 4.62 4.70 + 0.08 
 
 
 
 

 ครบ 6 เดือน
(คะแนนที่ได) 

ครบ 9 เดือน 
(คะแนนที่ได) 

ครบ 1 ป 
(คะแนนที่ได) 

พรรคแกนนํารัฐบาล  (พรรคประชาธิปตย )
  

4.38 4.17 
 

4.23 

พรรครวมรัฐบาล (พรรคภูมิใจไทย พรรคชาติไทย  
                             พัฒนา  พรรคเพื่อแผนดิน)   3.40 3.45 3.44 

พรรคฝายคาน (พรรคเพื่อไทย พรรคประชาราช)
  

3.46 3.65 
 

3.37 
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6. เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังระหวางตอนทีน่ายอภิสิทธ์ิ เวชชาชวีะ ข้ึนมาดํารงตําแหนง

นายกรัฐมนตรี กับผลการทํางานในชวง 1 ป ที่ผานมา พบวา 
 

- ดีกวาที่คาดหวังไว   รอยละ 10.8 
- พอๆ กับที่คาดหวังไว  รอยละ 34.6 
- แยกวาที่คาดหวังไว   รอยละ 27.3 
- ไมไดคาดหวังไว   รอยละ 27.3 
 

7. เร่ืองที่นาเห็นใจรัฐบาลนายกฯ อภิสิทธ์ิ มากที่สุด 5 อันดับแรกคือ (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 

- เร่ืองการชุมนุมตอตานของกลุมคนเสื้อแดง     รอยละ 23.2 
- เปนรัฐบาลในชวงที่ประเทศชาติวุนวาย การเมืองไมน่ิง และเปนชวงเศรษฐกิจขาลง รอยละ 18.5 
- ประชาชนในประเทศมีความขัดแยง แบงฝกแบงฝายกัน    รอยละ 14.1 
- มีความขัดแยงกันภายในพรรครวมรัฐบาล      รอยละ 10.8 
- คณะรัฐมนตรีบางคนทํางานไมมีประสิทธิภาพ     รอยละ 10.7 

 
     8.  เร่ืองที่ตองการให นายกฯ อภิสิทธ์ิ ทํามากที่สุดในเวลานี้ คือ 

 
- เดินหนาทํางานตอไป      รอยละ 59.3 
- ยุบสภา       รอยละ  24.5 
- ปรับคณะรัฐมนตรี      รอยละ  6.7 
        โดยรัฐมนตรีที่ควรถูกปรับออกมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ  

อันดับ 1  นายกษิต  ภิรมย (รอยละ 2.7 )  
 อันดับ 2 นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ (รอยละ 1.2 ) 
 อันดับ 3 นายโสภณ  ซารัมย (รอยละ 0.5 ) 
- ลาออก       รอยละ  5.2 
- อ่ืนๆ อาทิ ใหนายกฯ กลาตัดสินใจใหเด็ดขาดกวานี้  
                  เรงสรางผลงานใหเดนชัดโดยเร็ว 
                  และแกปญหาความขัดแยงกับกลุมคนเสื้อแดงใหได ฯลฯ รอยละ 4.3 

 
 

 
 
 
 

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

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
  การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนทั่วไปทุกสาขาอาชีพที่มีอายุ 18  ปขึ้นไป ที่อาศัย 

     อยูในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดตางๆ จากทั่วทุกภาคของประเทศ โดยการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน  
     (Multi-Stage Sampling)   

สําหรับกรุงเทพมหานครไดทําการเก็บขอมูลจากประชาชนทั้ง 50 เขต ปริมณฑล 3 จังหวัด ไดแก 
นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ  และจังหวัดตัวแทนแตละภาค ไดแก ชลบุรี เชยีงใหม ลําพูน ขอนแกน รอยเอ็ด  
นครศรีธรรมราช และสงขลา   จากนั้นจึงสุมถนนและประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ ไดกลุม   
ตัวอยางทั้งสิน้ 1,660 คน เปนเพศชายรอยละ 48.6 และเพศหญิงรอยละ 51.4 
       
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   :  11-14 ธนัวาคม 2552 
 

     วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :  22 ธันวาคม 2552 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 807 48.6 
            หญิง 853 51.4 

รวม 1,660 100.0 
อายุ   
            18 ป - 25 ป 428 25.8 
            26 ป – 35 ป 495 29.8 
            36 ป – 45 ป 389 23.4 
            46 ปขึ้นไป 348 21.0 

รวม 1,660 100.0 
การศึกษา   
            ต่ํากวาปริญญาตรี 859 51.7 
            ปริญญาตรี 700 42.2 
            สูงกวาปริญญาตรี 101 6.1 
                                 รวม 1,660 100.0 
อาชีพ   
            ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 194 11.7 
            พนักงานบริษัทเอกชน 473 28.5 
            คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 463 27.8 
            รับจางทั่วไป 167 10.1 
            พอบาน / แมบาน / เกษียณอายุ 108 6.5 
            อ่ืนๆ เชน นิสิตนักศึกษา อาชีพอิสระ วางงาน 255 15.4 

รวม 1,660 100.0 
 
 
 

 
 


