
 
 
 
 
 
 
  

ผลสํารวจเรื่อง 
ประเมินผลงาน 3 เดือน รฐับาล นายกฯ ยิ่งลักษณ  ชินวัตร 

 
ดวยวันที่ 8 พฤศจิกายนเปนวันที่ นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร เขาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี ครบ 3 เดือนศูนยวิจัย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ประเมินผลงาน 3 เดือน รัฐบาล 
นายกฯ ยิ่งลักษณ ชินวัตร” โดยเก็บขอมูลจากประชาชน อายุ 18 ปขึ้นไปทุกภูมิภาคทั่วประเทศพบวา ประชาชนใหคะแนนการ
ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะนายกรัฐมนตรีของ นางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร เฉล่ีย  4.98 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยได
คะแนนดานความขยันทุมเทในการทํางานเพื่อแกปญหาของประเทศมากที่สุด 5.61 คะแนน ในขณะที่ไดคะแนนดานความ
เด็ดขาด กลาตัดสินใจนอยท่ีสุด 4.34 คะแนน ท้ังนี้เม่ือเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของอดีตนายกฯ อภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ ในการ
สํารวจครั้งลาสุดเมื่อเดือนธันวาคม 2553 พบวา นายกฯ ยิ่งลักษณมีคะแนนเฉลี่ยนอยกวา 0.19 คะแนน 
   
 สําหรับคะแนนความพงึพอใจผลงาน 3 เดือน ของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ  พบวาไดคะแนนเฉลี่ย 4.78  คะแนนจาก
คะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยไดคะแนนดานการตางประเทศมากที่สดุ 5.09 คะแนน  ในขณะที่ไดคะแนนดานเศรษฐกิจนอยท่ีสดุ 4.52 
คะแนน ท้ังนี้ เม่ือเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ  พบวา รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณมีคะแนนเฉลี่ยมากกวา 
0.17 คะแนน  
 
 สวนคะแนนความพึงพอใจตอการทํางานของพรรคแกนนํารัฐบาล พรรครวมรัฐบาล พรรคแกนนําฝายคานและพรรค
รวมฝายคาน (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) พบวา พรรคเพื่อไทยไดคะแนนมากที่สุด 4.84 คะแนน  รองลงมาเปนพรรค
ประชาธิปตย  4.26  คะแนน   พรรครวมรัฐบาลได 4.06  คะแนน  และพรรครวมฝายคานได 3.94  คะแนน  
 
 ท้ังนี้เม่ือถามถึงความเชื่อม่ันตอรัฐบาล ในการชวยเหลือเยียวยาผูประสบภัยหลังน้ําทวมพบวา ประชาชนสวนใหญ 
รอยละ 55.8 เชื่อม่ันคอนขางมากถึงมากที่สุด และรอยละ 44.2 เชื่อม่ันคอนขางนอยถึงนอยท่ีสุด 
 
 

โปรดพิจารณารายละเอียดดังตอไปนี้ 
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1.  คะแนนความพงึพอใจการปฏิบตัิหนาท่ีในฐานะนายกรฐัมนตรขีอง นางสาวยิง่ลักษณ  ชนิวตัร พบวา ไดคะแนนเฉลีย่ 4.98   
     คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ท้ังนี้ เม่ือเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของอดตีนายกฯ นายอภิสทิธ์ิ  เวชชาชีวะ (สํารวจเมื่อ 
     เดือนธันวาคม 2553) พบวา มีคะแนนเฉลี่ยนอยกวา 0.19 คะแนน  
  

 
 

นายอภิสิทธิ ์
 (คะแนนที่ได) 

น.ส.ยิ่งลักษณ 
 (คะแนนที่ได) 

มากกวา / 
นอยกวา 

ความขยันทุมเทในการทํางานเพื่อแกปญหาของประเทศ 5.96 5.61 -0.35 
ความซื่อสัตยสุจริต 5.63 5.35 -0.28 
การรักษาผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ 5.18 5.04 -0.14 
ความสามารถสรางสรรคผลงานหรือโครงการใหมๆ 4.93 4.87 -0.06 
ความสามารถในการบริหารจัดการตามอํานาจหนาที่ ที่มี 5.01 4.68 -0.33 
ความเด็ดขาด กลาตัดสินใจ 4.31 4.34 +0.03 

คะแนนเฉลี่ย 5.17 4.98 -0.19 
 
 
2. คะแนนความพงึพอใจผลงาน 3 เดือน ของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ  ชนิวัตร พบวาไดคะแนนเฉลีย่ 4.78 คะแนนจากคะแนนเต็ม   
    10 คะแนน  ท้ังนี้ เม่ือเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของรฐับาลนายอภสิิทธ์ิ  เวชชาชวีะ  พบวา มีคะแนนเฉลี่ยมากกวา  0.17    
    คะแนน  

 
 
 

รัฐบาลนายอภิสิทธิ ์
 (คะแนนที่ได) 

รัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ 
 (คะแนนที่ได) 

มากกวา / 
นอยกวา 

ดานการตางประเทศ  4.44 5.09 +0.65 
ดานความมั่นคงของประเทศ   4.45 4.83 +0.38 
ดานสังคมและคุณภาพชีวิต  5.06 4.82 -0.24 
ดานการบริหารจัดการและการบังคับใชกฎหมาย 4.38 4.62 +0.24 
ดานเศรษฐกิจ     4.71 4.52 -0.19 

คะแนนเฉลี่ย 4.61 4.78 +0.17   
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3. คะแนนความพึงพอใจตอการทํางานของพรรคแกนนํารัฐบาล พรรครวมรัฐบาล พรรคแกนนําฝายคานและพรรครวมฝายคาน    
    (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) พบวา พรรคเพื่อไทยได  4.84 คะแนน  รองลงมาไดแก พรรคประชาธิปตย 4.26  คะแนน      
    พรรครวมรัฐบาลได 4.06  คะแนน  และพรรครวมฝายคาน 3.94  คะแนน  

 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ความเชื่อม่ันตอรัฐบาล ในการชวยเหลือเยียวยาผูประสบภัยหลังน้าํทวม พบวา 
 

คอนขางมากถงึมากที่สุด 
(โดยแบงเปนคอนขางมากรอยละ 40.4 และมากที่สุดรอยละ 15.4) 

รอยละ 55.8 

 

คอนขางนอยถึงนอยที่สุด 
(โดยแบงเปนคอนขางนอยรอยละ30.9  และนอยที่สุดรอยละ 13.3) 

 

รอยละ 
 

44.2 

 
 
 
 

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

พรรคแกนนํารัฐบาล  
(พรรคเพ่ือไทย) 

ไดคะแนน 4.84 

 

พรรคแกนนําฝายคาน  
(พรรคประชาธิปตย) 

 

ไดคะแนน 
 

4.26 

 

พรรครวมรัฐบาล  
(พรรคชาติไทยพัฒนา  พรรคพลังชล พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผนดิน พรรคมหาชน) 

 

ไดคะแนน 
 

4.06 

 

พรรครวมฝายคาน 
(พรรคภูมิใจไทย พรรครักประเทศไทย พรรครักษสันติ พรรคมาตุภูมิ) 

 

ไดคะแนน 
 

3.94 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูในภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ โดยการสุม

ตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) และใชวิธีเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบพบตัวและการสุม
สัมภาษณทางโทรศัพท ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,168 คน เปนเพศชายรอยละ 50.9 และเพศหญิงรอยละ 49.1 
       
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 

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

เปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal)  จากนั้นคณะ
นักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

   
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  3 - 7 พฤศจิกายน 2554 

 
     วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :  8 พฤศจิกายน 2554 
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ขอมูลประชากรศาสตร 

 
 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 595 50.9 
            หญิง 573 49.1 

รวม 1,168 100.0 
อายุ   
            18 ป - 25 ป 225 19.2 
            26 ป – 35 ป 321 27.5 
            36 ป – 45 ป 321 27.5 
            46 ปขึ้นไป 301 25.8 

รวม 1,168 100.0 
การศึกษา   
            ต่ํากวาปริญญาตรี 693 59.4 
            ปริญญาตรี 401 34.3 
            สูงกวาปริญญาตรี 60 5.1 
 ไมระบุการศึกษา 14 1.2 
                                 รวม 1,168 100.0 
อาชีพ   
            ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 218 18.7 
            พนักงานบริษัทเอกชน 270 23.1 
            คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 285 24.4 
            รับจางทั่วไป 185 15.8 
            พอบาน / แมบาน / เกษียณอายุ 83 7.1 
            อ่ืนๆ เชน นิสิตนักศึกษา อาชีพอิสระ วางงาน 127 10.9 

รวม 1,168 100.0 
 
 
 

 
 
 


