
 
 
 
 
 
 
  

ผลสํารวจเร่ือง 
ประเมินผลงาน 6 เดือน รัฐบาล นายกฯ ยิ่งลักษณ  ชินวัตร 

 
ดวยวันที่ 8 กุมภาพันธ น้ี เปนวันที่ นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร เขาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี ครบ 6 เดือน

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ประเมินผล
งาน 6 เดือน รัฐบาลนายกฯ ยิ่งลักษณ ชินวัตร” โดยเก็บขอมูลจากประชาชน อายุ 18 ปขึ้นไปทุกภูมิภาคทั่วประเทศ 
จํานวน 1,151 คน เม่ือวันที่ 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ ที่ผานมา พบวา 
  

 ประชาชนใหคะแนนความพึงพอใจการทํางานของรัฐบาล 4.94 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน         
ซึ่งเพิ่มข้ึน จากผลสํารวจเมื่อตอนที่รัฐบาลทํางานครบ 3 เดือน 0.16 คะแนน โดยใหคะแนนความพึงพอใจ
ผลงานดานการตางประเทศมากที่สุด (5.16 คะแนน) แตพึงพอใจผลงานดานการบริหารจัดการและการบังคับใช
กฎหมายนอยที่สุด (4.81 คะแนน) 
  

 สําหรับผลงานและโครงการของรัฐบาลที่ประชาชนชื่นชอบมากที่สุด คือ การปราบปรามยาเสพติด 
(รอยละ 35.4) การปรับข้ึนเงินเดือนขาราชการ 15,000 บาท สําหรับวุฒิปริญญาตรี (รอยละ 21.6) และการ
แกปญหาน้ําทวมและการเยียวยาผูประสบภัยหลังนํ้าทวม (รอยละ 14.5) ตามลําดับ  
  

 สวนคะแนนการปฏิบัติหนาที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีของ นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ไดคะแนนเฉลี่ย 
5.29 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งเพิ่มข้ึนจากผลการประเมินเมื่อตอนที่ทํางานครบ 3 เดือน 0.31 
คะแนน โดยไดคะแนนความขยันทุมเทในการทํางานเพื่อแกปญหาของประเทศมากที่สุด(6.06 คะแนน) แตได
คะแนนดานความเด็ดขาด  กลาตัดสินใจนอยที่สุด (4.64 คะแนน) 
  

 ทั้งน้ีเมื่อเปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจตอการทํางานของพรรคเพื่อไทยซึ่งเปนแกนนํารัฐบาล 
พรรครวมรัฐบาล พรรคแกนนําฝายคาน และพรรครวมฝายคาน พบวา พรรคเพื่อไทยได  5.42 คะแนน พรรค
รวมรัฐบาลได 4.39 คะแนน ในขณะที่พรรคประชาธิปตย ซึ่งเปนแกนนําฝายคาน ได 3.88 คะแนน และพรรค
รวมฝายคานได 3.80 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน  
   
  

โปรดพิจารณารายละเอียดดังตอไปน้ี 
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1.  คะแนนความพึงพอใจผลงาน 6 เดอืน ของรัฐบาลนางสาวยิง่ลักษณ  ชินวัตร พบวาไดคะแนนเฉลีย่ 4.94 คะแนน 
      จากคะแนนเต็ม  10 คะแนน   

 ทั้งน้ี เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากการสํารวจเม่ือตอนที่รัฐบาลทํางานครบ 3 เดือน พบวามีคะแนนเพิ่มขึ้นใน
ทุกดานดังตารางตอไปน้ี   
 
 

ครบ 3 เดือน 
(คะแนนที่ได) 

ครบ 6 เดือน 
(คะแนนที่ได) 

เพิ่มข้ึน / 
ลดลง 

ดานการตางประเทศ  5.09 5.16 +0.07 
ดานความมั่นคงของประเทศ   4.83 4.95 +0.12 
ดานสังคมและคุณภาพชีวิต  4.82 4.94 +0.12 
ดานเศรษฐกิจ     4.52 4.82 +0.30 
ดานการบริหารจัดการและการบังคับใชกฎหมาย 4.62 4.81 +0.19 

คะแนนเฉลีย่ 4.78 4.94 +0.16 
   
       หมายเหตุ  การสุมตัวอยางในการสํารวจแตละครั้งใชหลักเกณฑเดียวกัน ดวยขอคําถามแบบเดียวกัน แตไมใชกลุมตัวอยาง 
                     กลุมเดียวกัน 
 

2. ผลงานหรือโครงการของรัฐบาลในรอบ 6 เดือน  ที่ประชาชนชื่นชอบมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 
    (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 

 - การปราบปรามยาเสพตดิ      รอยละ 35.4 
 - การปรับขึ้นเงินเดือนขาราชการ 15,000  บาท สําหรับวุฒิปริญญาตรี รอยละ 21.6 
 - การแกปญหาน้ําทวมและการเยียวยาผูประสบภัยหลงันํ้าทวม  รอยละ 14.5 
 - การรับจํานําขาวเปลือกและการประกันพืชผลทางการเกษตร  รอยละ 11.1 
 - การปรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุแบบขั้นบันได    รอยละ 5.0 
 

3. คะแนนความพึงพอใจการปฏิบตัิหนาที่ในฐานะนายกรัฐมนตรขีอง นางสาวยิ่งลกัษณ  ชนิวตัร พบวา ไดคะแนน 
     เฉลีย่ 5.29 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน  

 
 
 

ครบ 3 เดือน 
(คะแนนที่ได) 

ครบ 6 เดือน 
(คะแนนที่ได) 

เพิ่มข้ึน / 
ลดลง 

ความขยันทุมเทในการทํางานเพื่อแกปญหาของประเทศ 5.61 6.06 +0.45 
ความซื่อสัตยสุจริต 5.35 5.48 +0.13 
การรักษาผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ 5.04 5.27 +0.23 
ความสามารถสรางสรรคผลงานหรือโครงการใหมๆ 4.87 5.24 +0.37 
ความสามารถในการบริหารจัดการตามอํานาจหนาที่ ที่มี 4.68 5.00 +0.32 
ความเด็ดขาด กลาตัดสินใจ 4.34 4.64 +0.30 

คะแนนเฉลีย่ 4.98 5.29 +0.31 
     หมายเหตุ  การสุมตัวอยางในการสํารวจแตละครั้งใชหลักเกณฑเดียวกัน ดวยขอคําถามแบบเดียวกัน แตไมใชกลุมตัวอยาง 
                   กลุมเดียวกัน 
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4. คะแนนความพึงพอใจตอการทํางานของพรรคแกนนํารัฐบาล พรรครวมรัฐบาล พรรคแกนนําฝายคานและ  

    พรรครวมฝายคาน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 

        หมายเหตุ  การสุมตัวอยางในการสํารวจแตละครั้งใชหลักเกณฑเดียวกัน ดวยขอคําถามแบบเดียวกัน แตไมใชกลุมตัวอยาง 
             กลุมเดียวกัน 

 
 
 

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

 ครบ 3 เดือน 
(คะแนนที่ได) 

ครบ 6 เดือน 
(คะแนนที่ได) 

เพิ่มข้ึน / 
ลดลง 

พรรคแกนนาํรัฐบาล (พรรคเพื่อไทย) 4.84 5.42 +0.58 
พรรครวมรัฐบาล (พรรคชาติไทยพัฒนา  พรรคพลังชล 
พรรคชาติพัฒนาเพ่ือแผนดิน พรรคมหาชน) 4.06 4.39 +0.33 

พรรคแกนนําฝายคาน (พรรคประชาธิปตย) 4.26 3.88 -0.38 

พรรครวมฝายคาน(พรรคภูมิใจไทย พรรครักประเทศไทย 
พรรครักษสันติ พรรคมาตภูุมิ) 

3.94 3.80 -0.14 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ  
  เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของประชาชนจากทั่วประเทศ เกี่ยวกับการประเมินผลงานในดานตางๆ ของรัฐบาล 

นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ ชินวัตร เม่ือทํางานมาครบ 6 เดือน ตลอดจนผลงานหรือโครงการของรัฐบาลที่ประชาชนชื่น
ชอบ รวมถึงใหคะแนนการทําหนาที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีและการทําหนาที่ของฝายตางๆ ทางการเมือง เพ่ือสะทอน
มุมมองความคิดเห็นของประชาชนใหสังคมและผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ และนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา
ประเทศตอไป 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูในภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ โดยการ
สุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) และใชวิธีเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบพบตัวและการสุม
สัมภาษณทางโทรศัพท ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,151 คน เปนเพศชายรอยละ 49.7 และเพศหญิงรอยละ 50.3 
       
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) ใหผูตอบระบุเองโดยอิสระ จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมา
ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  31 มกราคม – 6 กุมภาพันธ 2555 
 

     วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :  8 กุมภาพันธ 2555 
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ขอมูลประชากรศาสตร 

 
 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 572 49.7 
            หญิง 579 50.3 

รวม 1,151 100.0 
อายุ   
            18 ป - 25 ป 241 20.9 
            26 ป – 35 ป 301 26.2 
            36 ป – 45 ป 281 24.4 
            46 ปขึ้นไป 328 28.5 

รวม 1,151 100.0 
การศึกษา   
            ต่ํากวาปริญญาตรี 621 54.0 
            ปริญญาตรี 445 38.6 
            สูงกวาปริญญาตรี 85 7.4 
                                 รวม 1,151 100.0 
อาชีพ   
            ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 216 18.7 
            พนักงานบริษัทเอกชน 242 21.0 
            คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 240 20.9 
            รับจางทั่วไป 134 11.6 
            พอบาน / แมบาน / เกษียณอายุ 92 8.0 
            อ่ืนๆ เชน นิสิตนักศึกษา อาชีพอิสระ วางงาน  
                        เกษตรกร ฯลฯ 

227 19.8 

รวม 1,151 100.0 
 
 
 

 
 
 


