
 
 
 
 
 
 
  

ผลสํารวจเรื่อง 
ประเมินผลงาน 2 ป รัฐบาล นายกฯ อภิสิทธิ์ 

 
 ดวยวันที่ 20 ธันวาคม 2553  เปนวันครบรอบ 2 ป การทํางานของรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ      
ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเรื่อง “ประเมินผลงาน 2 ป 
รัฐบาลนายกฯ อภิสิทธ์ิ” ข้ึน โดยเก็บขอมูลจากประชาชนอายุ 18 ปข้ึนไปจากทุกภาคของประเทศ จํานวนทั้งสิ้น 
1,448 คน เมื่อวันที่ 10-14 ธันวาคม ที่ผานมา พบวา 
 ประชาชนใหคะแนนความพึงพอใจการทํางานของรัฐบาล 3.82 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน         
ซึ่งลดลงจากผลสํารวจเมื่อตอนที่รัฐบาลทํางานครบ 1 ป 0.05 คะแนน โดยใหคะแนนความพึงพอใจผลงานดาน
สังคมและคุณภาพชีวิตมากที่สุด แตพึงพอใจผลงานดานการบริหารจัดการและการบังคับใชกฎหมายนอยที่สุด  
 สําหรับผลงานและโครงการของรัฐบาลที่ประชาชนชื่นชอบมากที่สุด คือ โครงการเรียนฟรี 15 ป  โครงการ
เบี้ยยังชีพคนชรา และ โครงการประกันราคาสินคาเกษตร ตามลําดับ 
 ทั้งน้ีเมื่อเปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจตอการทํางานของพรรคประชาธิปตยซึ่งเปนแกนนํารัฐบาล 
พรรครวมรัฐบาล และพรรคฝายคาน พบวา พรรคประชาธิปตยได 4.11 คะแนน พรรครวมรัฐบาลได 3.42 คะแนน 
และพรรคฝายคาน ได 3.85 คะแนน  จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน  
 สําหรับคะแนนการปฏิบัติหนาที่ในฐานะนายกรัฐมนตรี ของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.44 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งลดลงจากผลการประเมินเมื่อตอนที่ทํางานครบ 1 ป 0.26 คะแนน โดยได
คะแนนความขยันทุมเทในการทํางานเพื่อแกปญหาของประเทศมากที่สุด แตไดคะแนนดานความเด็ดขาด      
กลาตัดสินใจนอยที่สุด  
 สวนเรื่องที่ตองการใหรัฐบาลทําอยางเรงดวนเพื่อเปนของขวัญปใหมใหประชาชนคือ ทําใหเศรษฐกิจดีข้ึน
เพื่อจะไดใหคนมีงานทํา มีรายได รอยละ 19.9  รองลงมาคือ ทําใหบานเมืองสงบ มีความสามัคคี เพื่อสรางความ
เชื่อมั่นใหคนในชาติ รอยละ 12.8 และใหยุบสภาแลวลือกตั้งใหม รอยละ 11.6 
  

ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
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1. คะแนนความพึงพอใจผลงานของรัฐบาล นายกฯ อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ เมื่อทํางานครบ 2 ป ไดคะแนนเฉลี่ย 

3.82 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน  
 ทั้งนี้ เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากการสํารวจเมื่อตอนที่รัฐบาลทํางานครบ 1 ป พบวามีคะแนน 
เพ่ิมขึ้น ดังตารางตอไปน้ี   

 

 ครบ 1 ป  
(คะแนนที่ได) 

ครบ 2 ป 
(คะแนนที่ได) 

เพิ่มข้ึน / 
ลดลง 

ดานสังคมและคุณภาพชีวิต  3.76 4.12 + 3.36 
ดานการตางประเทศ  3.75 3.90 + 0.15 
ดานเศรษฐกิจ     4.41 3.78 - 0.63 
ดานความมั่นคงของประเทศ   3.73 3.74 + 0.01 
ดานการบริหารจัดการและการบังคับใชกฎหมาย  3.71 3.53 - 0.18 

เฉลีย่รวม 3.87 3.82 - 0.05   
 

หมายเหตุ  การสุมตัวอยางในการสํารวจแตละครั้งใชหลักเกณฑเดียวกัน ดวยขอคําถามแบบเดียวกัน แตไมใชกลุมตัวอยางกลุม
เดียวกัน 

 
2. ผลงาน หรือ โครงการ ของรัฐบาลชุดปจจุบันที่ประชาชนชื่นชอบมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 
   (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 

 - โครงการเรียนฟรี 15 ป    รอยละ 23.5 
 - โครงการเบี้ยยังชีพคนชรา    รอยละ 13.9 
 - โครงการประกันราคาสินคาเกษตร    รอยละ 9.9 
   (เชน ขาว ขาวโพด มันสําปะหลัง ฯลฯ) 

 - การตออายุโครงการคาน้ําประปา คาไฟฟา ฟรี  รอยละ 9.5 
 - การตออายุโครงการรถเมล รถไฟ ฟรี   รอยละ 8.2 
 
3. คะแนนความพึงพอใจตอการทํางานของพรรคแกนนํารัฐบาล พรรครวมรัฐบาล และพรรคฝายคาน  

(จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน)  

 
          หมายเหตุ  การสุมตัวอยางในการสํารวจแตละครั้งใชหลักเกณฑเดียวกัน ดวยขอคําถามแบบเดียวกัน แตไมใชกลุมตัวอยาง 
             กลุมเดียวกัน 

 ครบ 1 ป 
(คะแนนที่ได) 

ครบ 2 ป 
(คะแนนที่ได) 

เพิ่มข้ึน / 
ลดลง 

พรรคแกนนาํรัฐบาล (พรรคประชาธิปตย) 4.23 4.11 - 0.12 
พรรครวมรัฐบาล (พรรคภมูิใจไทย พรรคชาติไทยพัฒนา 

พรรคเผื่อแผนดิน ฯลฯ) 
3.44 3.42 - 0.02 

พรรคฝายคาน (พรรคเพื่อไทย  พรรคประชาราช ฯลฯ) 3.37 3.85 + 0.48 
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4.  คะแนนความพึงพอใจการปฏิบัติหนาที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีของ นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ  
     ไดคะแนนเฉลี่ย 4.44 จากคะแนนเต็ม 10 โดยมีคะแนนความพึงพอใจในดานตางๆ ดังน้ี   

 
 
 

ครบ1 ป 
(คะแนนที่ได) 

ครบ 2 ป 
(คะแนนที่ได) 

เพิ่มข้ึน / 
ลดลง 

ความขยันทุมเทในการทํางานเพื่อแกปญหาของ
ประเทศ 

5.35 5.02 - 0.33 

ความซื่อสัตยสุจริต 5.44 4.86 - 0.58 
การรักษาผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ 4.83 4.53 - 0.30 
ความสามารถสรางสรรคผลงานหรือโครงการใหมๆ 4.62 4.30 - 0.32 
ความสามารถในการบริหารจัดการตามอํานาจหนาที่ ที่มี 4.25 4.18 - 0.07 
ความเด็ดขาด กลาตัดสินใจ 3.72 3.75 + 0.03 

คะแนนเฉลีย่ 4.70 4.44 - 0.26 
          
 หมายเหตุ  การสุมตัวอยางในการสํารวจแตละครั้งใชหลักเกณฑเดียวกัน ดวยขอคําถามแบบเดียวกัน แตไมใชกลุมตัวอยาง 
                 กลุมเดียวกัน 
 

5. เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังระหวางตอนทีน่ายอภิสิทธ์ิ เวชชาชวีะ ข้ึนมาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี กับผล
การทํางานในชวง 2 ป ทีผ่านมา พบวา 

 

- ดีกวาที่คาดหวังไว    รอยละ  11.3 
- พอๆ กับที่คาดหวังไว   รอยละ 34.3 
- แยกวาที่คาดหวังไว    รอยละ  25.1 
- ไมไดคาดหวังไว    รอยละ  29.3 

 
6. เรื่องที่ตองการใหรัฐบาล นายกฯ อภิสิทธ์ิ ทําอยางเรงดวนเพื่อเปนของขวัญปใหมใหประชาชน มากที่สุด 5  

อันดับแรก คือ (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 - ทําใหเศรษฐกิจดีข้ึนเพื่อจะไดใหคนมีงานทํา มีรายได ไมวางงาน รอยละ 19.9 
 - ทําใหบานเมืองสงบ มีความสามัคคี และสรางความเชื่อม่ันใหคนในชาติ รอยละ 12.8 
 - ใหยุบสภา แลวเลือกตั้งใหม      รอยละ 11.6 
 - ใหควบคุมราคาสินคา อุปโภค บริโภค และราคาน้ํามัน   รอยละ 7.8 
 - ใหเรงแกปญหา ยาเสพตดิ อบายมุข และโจรผูราย   รอยละ 5.8 
  

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)  โทร. 02-350-3500 ตอ 1770, 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและจังหวัดตางๆ 

ในทุกภาคของประเทศ โดยการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) และใชวิธีเก็บขอมูลโดยการ
สัมภาษณแบบพบตัวและการสุมสัมภาษณทางโทรศัพท ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,448 คน เปนเพศชายรอยละ 49.6 
และเพศหญิงรอยละ 50.4 
       
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 

วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) และสัมภาษณทางโทรศัพท เครื่องมือที่ใชในการเก็บ

ขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal)   และ
คําถามปลายเปด (Open Form) จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอน
บันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  10 – 14 ธันวาคม 2553 
 

     วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :  20 ธันวาคม 2553 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 718 49.6 
            หญิง 730 50.4 

รวม 1,448 100.0 
อายุ   
            18 ป - 25 ป 330 22.8 
            26 ป – 35 ป 390 26.9 
            36 ป – 45 ป 373 25.8 
            46 ปขึ้นไป 355 24.5 

รวม 1,448 100.0 
การศึกษา   
            ต่ํากวาปริญญาตรี 870 60.1 
            ปริญญาตรี 500 34.5 
            สูงกวาปริญญาตรี 78 5.4 
                                 รวม 1,448 100.0 
อาชีพ   
            ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 150 10.4 
            พนักงานบริษัทเอกชน 368 25.3 
            คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 436 30.1 
            รับจางทั่วไป 219 15.1 
            พอบาน / แมบาน / เกษียณอายุ 89 6.2 
            อ่ืนๆ เชน นิสิตนักศึกษา อาชีพอิสระ วางงาน 186 12.9 

รวม 1,448 100.0 
 
 
 

 
 
 


