
 
 
 
 
 
 
  

ผลสํารวจเรื่อง 
ประเมินผลงาน 2 ป รฐับาล นายกฯ อภิสิทธิ์ เปรียบเทียบกอนและหลังนายกฯ แถลงผลงาน 

 
 ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) เผยผลสาํรวจพบวา หลังฟงนายกฯ อภิสิทธ์ิแถลงผลงาน 2 ปรัฐบาล 
ประชาชนใหคะแนนความพงึพอใจผลงานรัฐบาล 4.61 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยเพิม่ขึ้นจากการสาํรวจกอนแถลง
ผลงาน 0.79 คะแนน หรือรอยละ 7.9  การปฏิบตัิหนาท่ีในฐานะนายกรัฐมนตรีของนายกฯ อภิสิทธ์ิ ได 5.17 คะแนน โดยเพิ่มขึน้ 
0.73 คะแนน หรือรอยละ 7.3  สําหรับคะแนนการแถลงผลงานได 6.27 คะแนน  
 

จากการที่นายอภิสทิธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี  ไดแถลงผลงานรัฐบาลในรอบ 2 ป ใหประชาชนไดรับทราบ เม่ือวันท่ี 
24 ธันวาคม ท่ีผานมา ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงไดดําเนินการสํารวจความคดิเห็นประชาชนอายุ 18 ป
ขึ้นไปจากทุกภาคของประเทศที่ติดตามขาวการแถลงผลงาน จํานวนทั้งสิ้น 1,298 คน เม่ือวันท่ี 24-25 ธันวาคม ท่ีผานมา พบวา 
ประชาชนสวนใหญรอยละ 55.8 ติดตามการแถลงผลงาน 2 ปรัฐบาลจากขาวท่ีสื่อตางๆ นํามาเสนอ มีเพียงรอยละ 7.2 ท่ีติดตาม
ชมการถายทอดสดอยางตอเนื่อง ขณะที่รอยละ 37.0 ติดตามการถายทอดสดเปนชวงๆ โดยผูท่ีติดตามชมการถายทอดสดให
คะแนนการแถลงผลงาน 2 ปรัฐบาลของนายกฯ อภิสิทธ์ิ 6.27 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยใหคะแนนดานประโยชนท่ี
ประชาชนและสังคมไดรับมากที่สุด รองลงมาคือดานความนาสนใจชวนใหติดตาม และดานความนาเชื่อถือ ตามลาํดับ 

 
 สําหรับความพึงพอใจตอผลงาน 2 ปของรัฐบาลไดคะแนนเฉลี่ย 4.61 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซ่ึงเพิม่ขึ้น
จากผลสํารวจกอนแถลงผลงาน (สํารวจเมือ่ 10-14 ธ.ค. 53)  0.79 คะแนน หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 7.9 โดยมีคะแนนเพิ่มขึ้นในทุก
ดาน สําหรับผลงานและโครงการของรัฐบาลทีป่ระชาชนชืน่ชอบมากที่สุด คือ โครงการเรียนฟรี 15 ป  โครงการเบี้ยยงัชีพ
คนชรา และ โครงการลดคาครองชีพใหประชาชน ตามลําดับ 
 

 ท้ังนี้เม่ือเปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจตอการทํางานของพรรคประชาธิปตยซ่ึงเปนแกนนํารัฐบาล พรรครวม
รัฐบาล และพรรคฝายคาน พบวา พรรคประชาธิปตยได 5.00 คะแนน (เพิ่มขึ้นกวากอนแถลงผลงาน 0.89 คะแนน) พรรครวม
รัฐบาลได 3.89 คะแนน (เพิ่มขึ้น 0.47 คะแนน) พรรคฝายคานได 3.75 คะแนน (ลดลง 0.10 คะแนน) 
 
 สําหรับคะแนนการปฏิบตัิหนาท่ีในฐานะนายกรัฐมนตรี ของนายอภิสทิธ์ิ เวชชาชีวะ  ไดคะแนนเฉลี่ย 5.17 คะแนนจาก
คะแนนเต็ม 10 ท้ังนี้ เม่ือเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยกอนแถลงผลงาน พบวา มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึน้ 0.73 คะแนน โดยมีคะแนน
เพิ่มขึ้นทุกดาน  
 

ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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1. การติดตามรับชม รับฟง หรือติดตามขาวการแถลงผลงาน 2 ปรัฐบาล ของนายกฯ อภิสิทธ์ิ เม่ือวันศุกรท่ี 24 ธันวาคมที่ผานมา 
 

ติดตามการถายทอดสดอยางตอเนื่อง รอยละ 7.2 
ติดตามถายทอดสดเปนชวงๆ รอยละ 37.0 
ติดตามจากขาวที่ส่ือตางๆ นํามาเสนอ รอยละ 55.8 

 
2. คะแนนการแถลงผลงาน 2 ป รัฐบาลนายกฯ อภิสิทธ์ิในดานตางๆ ตอไปนี ้

(เฉพาะผูท่ีติดตามการถายทอดสดอยางตอเนื่องและการถายทอดสดเปนชวงๆ) 
 คะแนนเต็ม 10 
ดานความนาสนใจชวนใหตดิตาม 6.25 
ดานความนาเชื่อถือ 6.18 
ดานประโยชนที่ประชาชนและสังคมไดรับ 6.38 

เฉล่ียรวม 6.27 
 
3. คะแนนความพงึพอใจผลงาน 2 ป ของรัฐบาล นายกฯ อภิสิทธ์ิ เวชชาชวีะ หลงัแถลงผลงาน พบวาไดคะแนนเฉลี่ย 4.61 คะแนน 
ท้ังนี้ เม่ือเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยกอนแถลงผลงาน 2 ปรัฐบาล (เก็บขอมูลเม่ือวันท่ี 10 - 14 ธันวาคมที่ผานมา) พบวา มี
คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.79 คะแนน โดยมีคะแนนเพิ่มขึ้นทุกดาน  

 
 กอนแถลงผลงาน 

(คะแนนที่ได) 
หลังแถลงผลงาน 

(คะแนนที่ได) 
เพิ่มขึ้น 
/ ลดลง 

ดานสังคมและคุณภาพชีวิต  4.12 5.06 0.94 
ดานเศรษฐกิจ     3.78 4.71 0.93 
ดานความมั่นคงของประเทศ   3.74 4.45 0.71 
ดานการตางประเทศ  3.90 4.44 0.54 
ดานการบริหารจัดการและการบังคับใชกฎหมาย 3.53 4.38 0.85 

เฉล่ียรวม 3.82 4.61 0.79   
หมายเหตุ  การสุมตัวอยางในการสํารวจแตละครั้งใชหลักเกณฑเดียวกัน ดวยขอคําถามแบบเดียวกัน แตไมใชกลุมตัวอยาง

กลุมเดียวกัน 
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4. ผลงาน หรือ โครงการ ของรัฐบาลชุดปจจุบันท่ีประชาชนชื่นชอบมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 

 กอนแถลงผลงาน 
(รอยละ) 

หลังแถลงผลงาน 
(รอยละ) 

เพิ่มขึ้น / ลดลง 
(รอยละ) 

โครงการเรียนฟรี 15 ป  23.5 23.4 -0.1 
โครงการเบี้ยยงัชีพคนชรา 13.9 18.5 +4.6 
โครงการลดคาครองชีพใหประชาชน  
(คาไฟฟา คารถเมล คารถไฟ ฟรี)  

17.7 17.6 -0.1 

โครงการประกันราคาสินคาเกษตร 
(เชน ขาว ขาวโพด มันสําปะหลัง ฯลฯ) 

9.9 9.6 -0.3 

การแกปญหาหนี้นอกระบบ 2.2 8.0 +5.8 
     
5. คะแนนความพึงพอใจตอการทํางานของพรรคแกนนํารัฐบาล พรรครวมรัฐบาล และพรรคฝายคาน หลังแถลงผลงานเมื่อวัน 
ศุกรท่ี 24 ธ.ค. ท่ีผานมา (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) พบวา พรรคประชาธิปตยได 5.00 คะแนน รองลงมาไดแก พรรครวม 
รัฐบาลได 3.89 คะแนน พรรคฝายคาน 3.75 คะแนน 

ท้ังนี้ เม่ือเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยกอนแถลงผลงาน 2 ปรัฐบาล พบวา พรรคประชาธิปตยมีคะแนนเพิ่มขึ้น 0.89 
คะแนน พรรครวมรัฐบาลมีคะแนนเพิ่มขึ้น 0.47 คะแนน สวนพรรคฝายคานมีคะแนนลดลง 0.10 คะแนน  

 
          หมายเหตุ  การสุมตัวอยางในการสํารวจแตละคร้ังใชหลักเกณฑเดียวกัน ดวยขอคําถามแบบเดียวกัน แตไมใชกลุม
ตัวอยางกลุมเดียวกัน 

 กอนแถลง
ผลงาน 

(คะแนนที่ได) 

หลังแถลง
ผลงาน 

(คะแนนที่ได) 

เพิ่มขึ้น 
/ ลดลง 

พรรคแกนนํารัฐบาล  
 (พรรคประชาธิปตย) 4.11 5.00 0.89 

พรรครวมรัฐบาล  
(พรรคภูมิใจไทย พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคเผ่ือแผนดินฯลฯ) 

3.42 3.89 0.47 

พรรคฝายคาน  
(พรรคเพื่อไทย พรรคประชาราช ฯลฯ) 

3.85 3.75 -0.10 
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6.  คะแนนความพึงพอใจการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะนายกรัฐมนตรีของ นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ หลังแถลงผลงาน พบวา 
     ไดคะแนนเฉลี่ย 5.17 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 ท้ังนี้ เม่ือเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยกอนแถลงผลงาน 2 ปรัฐบาล  

 พบวา มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึน้ 0.73 คะแนน โดยมีคะแนนเพิ่มขึ้นทุกดาน  
  

 
 

กอนแถลงผลงาน 
(คะแนนที่ได) 

หลังแถลผลงาน 
(คะแนนที่ได) 

เพิ่มขึ้น 
/ ลดลง 

ความขยันทุมเทในการทํางานเพื่อแกปญหาของประเทศ 5.02 5.96 0.94 
ความซื่อสัตยสุจริต 4.86 5.63 0.77 
การรักษาผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ 4.53 5.18 0.65 
ความสามารถในการบริหารจัดการตามอํานาจหนาที่ ที่มี 4.18 5.01 0.83 
ความสามารถสรางสรรคผลงานหรือโครงการใหมๆ 4.30 4.93 0.63 
ความเด็ดขาด กลาตัดสินใจ 3.75 4.31 0.56 

คะแนนเฉลี่ย 4.44 5.17 0.73 
          
 หมายเหตุ  การสุมตัวอยางในการสํารวจแตละครั้งใชหลักเกณฑเดียวกัน ดวยขอคําถามแบบเดียวกัน แตไมใชกลุมตัวอยาง 
                     กลุมเดียวกัน 
 

   
  

 
 
 
 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (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 ใน
ทุกภาคของประเทศ โดยการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) และใชวิธีเก็บขอมูลโดยการสมัภาษณ
แบบพบตัวและการสุมสัมภาษณทางโทรศัพท ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,298 คน เปนเพศชายรอยละ 52.9 และเพศหญิง 
รอยละ 47.1 
       
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 

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

เปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal)   และคําถาม
ปลายเปด (Open Form) จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึก
ขอมูลและประมวลผล 

   
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  24-25 ธันวาคม 2553 

 
     วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :  26 ธันวาคม 2553 
 
 
 



 6
ขอมูลประชากรศาสตร 

 
 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 687 52.9 
            หญิง 611 47.1 

รวม 1,298 100.0 
อายุ   
            18 ป - 25 ป 199 15.3 
            26 ป – 35 ป 356 27.4 
            36 ป – 45 ป 389 30.0 
            46 ปขึ้นไป 354 27.3 

รวม 1,298 100.0 
การศึกษา   
            ต่ํากวาปริญญาตรี 668 51.5 
            ปริญญาตรี 535 41.2 
            สูงกวาปริญญาตรี 95 7.3 
                                 รวม 1,298 100.0 
อาชีพ   
            ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 286 22.0 
            พนักงานบริษัทเอกชน 276 21.3 
            คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 310 23.9 
            รับจางทั่วไป 140 10.8 
            พอบาน / แมบาน / เกษียณอายุ 64 4.9 
            อ่ืนๆ เชน นิสิตนักศึกษา อาชีพอิสระ วางงาน 222 17.1 

รวม 1,298 100.0 
 
 
 

 
 
 


