
 
 
 
 
 
 
  

ผลสํารวจเร่ือง 
ประเมินผลงาน 1 ป รัฐบาล นายกฯ ยิ่งลักษณ  ชินวัตร 

 
เน่ืองดวยในเดือนสิงหาคมนี้ รัฐบาลของนายกฯ ยิ่งลักษณ ชินวัตร จะบริหารงานครบ 1 ป ศูนยวิจัย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ประเมินผลงาน 1 ป 
รัฐบาลนายกฯ ยิ่งลักษณ ชินวัตร” โดยเก็บขอมูลจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จํานวน 
1,177 คน พบวา 

 

 ประชาชนใหคะแนนการปฏิบัติหนาที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีของ นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 5.31 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งเพิ่มข้ึนจากผลการประเมินเมื่อตอนที่ทํางานครบ 6 เดือน 0.02 
คะแนน โดยไดคะแนนความขยันทุมเทในการทํางานเพ่ือแกปญหาของประเทศมากที่สุด (6.10 คะแนน) แตได
คะแนนดานความเด็ดขาด  กลาตัดสินใจนอยที่สุด (4.75 คะแนน) 
 

 สวนคะแนนความพึงพอใจการทํางานของรัฐบาล ประชาชนให 4.84 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 
คะแนน ซึ่งลดลง จากการประเมินเมื่อตอนที่รัฐบาลทํางานครบ 6 เดือน 0.10 คะแนน โดยไดคะแนนความพึง
พอใจผลงานดานการตางประเทศมากที่สุด (5.32 คะแนน) แตพึงพอใจผลงานดานการบริหารจัดการและการบังคับใช
กฎหมายนอยที่สุด (4.47 คะแนน) โดยรัฐมนตรีที่มีผลงานเดนชัดเปนที่ชื่นชอบของประชาชนมากที่สุดคือ 
ร.ต.อ. เฉลิม อยูบํารุง (รองนายกรัฐมนตรี ดูแลสังคมและกํากับดูแลสํานักงานตํารวจแหงชาติ) รอยละ 22.3 
รองลงมาคือ นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ (รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กระทรวงมหาดไทย) รอยละ 5.1 และนายธีระ     
วงศสมุทร (รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ) รอยละ 3.3 ขณะที่รอยละ 29.8 เห็นวาไมมีรัฐมนตรีคนใดเลยที่มี
ผลงานเดนชัด 
 

 สําหรับผลงานและโครงการของรัฐบาลที่ประชาชนชื่นชอบมากที่สุด คือ การปราบปรามยาเสพติด 
(รอยละ 27.9) การบริหารจัดการน้ํา ขุดลอกคูคลอง และการเยียวยาผูประสบภัยนํ้าทวม (รอยละ 15.4) การกําหนด
คาแรงขั้นต่ําวันละ 300 บาท (รอยละ 13.7)  ตามลําดับ  
  

 ดานคะแนนความพึงพอใจตอการทํางานของพรรคแกนนํารัฐบาล พรรครวมรัฐบาล พรรคแกนนําฝายคาน 
และพรรครวมฝายคาน พบวา พรรคเพ่ือไทยได  5.28 คะแนน พรรครวมรัฐบาลได 4.37 คะแนน ในขณะท่ีพรรค
ประชาธิปตย ซึ่งเปนพรรคแกนนําฝายคาน ได 3.55 คะแนน และพรรครวมฝายคานได 3.39 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 10 คะแนน  
 

 ทั้งน้ีประชาชนรอยละ รอยละ 70.4  ตองการใหนายกฯ ยิ่งลักษณ ชินวัตรเดินหนาทํางานตอไป รองลงมา 
รอยละ 9.8 ตองการใหปรับคณะรัฐมนตรี และรอยละ 5.2 ตองการใหนายกฯ ลาออก 
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โปรดพิจารณารายละเอียดดังตอไปน้ี 
 

1.  คะแนนความพึงพอใจการปฏบิัติหนาที่ในฐานะนายกรัฐมนตรี ของ นางสาวยิง่ลักษณ  ชินวัตร พบวา               
      ไดคะแนนเฉลีย่ 5.31 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน  

 
 
 

ครบ 6 เดือน 
(คะแนนที่ได) 

ครบ 1 ป 
(คะแนนที่ได) 

เพิ่มข้ึน / 
ลดลง 

ความขยันทุมเทในการทํางานเพื่อแกปญหาของประเทศ 6.06 6.10 +0.04 
ความซื่อสัตยสุจริต 5.48 5.51 +0.03 
ความสามารถสรางสรรคผลงานหรือโครงการใหมๆ 5.24 5.28 +0.04 
การรักษาผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ 5.27 5.15 -0.12 
ความสามารถในการบริหารจัดการตามอํานาจหนาที่ ที่มี 5.00 5.05 +0.05 
ความเด็ดขาด กลาตัดสินใจ 4.64 4.75 +0.11 

คะแนนเฉลีย่ 5.29 5.31 +0.02 
     
       หมายเหตุ  การสุมตัวอยางในการสํารวจแตละครั้งใชหลักเกณฑเดียวกัน ดวยขอคําถามแบบเดียวกัน แตไมใชกลุมตัวอยางกลุม  
                      เดียวกัน 
 
2. คะแนนความพึงพอใจ ผลงาน 1 ป  ของรัฐบาล นางสาวยิง่ลกัษณ  ชินวัตร พบวาไดคะแนนเฉลีย่ 4.84 คะแนน 
      จากคะแนนเต็ม  10 คะแนน   

  

 
 

ครบ 6 เดือน 
(คะแนนที่ได) 

ครบ 1 ป 
(คะแนนที่ได) 

เพิ่มข้ึน / 
ลดลง 

ดานการตางประเทศ  5.16 5.32 +0.16 
ดานสังคมและคุณภาพชีวิต  4.94 4.88 -0.06 
ดานความมั่นคงของประเทศ   4.95 4.80 -0.15 
ดานเศรษฐกิจ     4.82 4.73 -0.09 
ดานการบริหารจัดการและการบังคับใชกฎหมาย 4.81 4.47 -0.34 

คะแนนเฉลีย่ 4.94 4.84 -0.10 
   
       หมายเหตุ  การสุมตัวอยางในการสํารวจแตละครั้งใชหลักเกณฑเดียวกัน ดวยขอคําถามแบบเดียวกัน แตไมใชกลุมตัวอยาง 
                     กลุมเดียวกัน 
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3. รัฐมนตรีที่มีผลงานเดนชัดเปนที่ชื่นชอบมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 

 

 

 

 

 

 

 
4. ผลงานหรือโครงการของรัฐบาลในรอบ 1 ป  ที่ประชาชนชืน่ชอบมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 
    (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 

 - การปราบปรามยาเสพตดิ       รอยละ 27.9 
 - การบริหารจัดการน้ํา ขุดลอกคูคลอง และการเยียวยาผูประสบภัยนํ้าทวม  รอยละ 15.4 
 - การกําหนดคาแรงขั้นต่ําวนัละ 300 บาท     รอยละ 13.7  
 - การรับจํานําขาวเปลือกและการประกันพืชผลทางการเกษตร   รอยละ 7.3   
 - การปรับขึ้นเงินเดือนขาราชการ 15,000  บาท สําหรับวุฒิปริญญาตรี  รอยละ 6.6 

5. คะแนนความพึงพอใจตอการทํางานของพรรคแกนนํารัฐบาล พรรครวมรัฐบาล พรรคแกนนําฝายคานและ  

    พรรครวมฝายคาน จากคะแนนเต็ม 10  

         

 หมายเหตุ  การสุมตัวอยางในการสํารวจแตละครั้งใชหลักเกณฑเดียวกัน ดวยขอคําถามแบบเดียวกัน แตไมใชกลุมตัวอยาง 
                 กลุมเดียวกัน 
 
 
 
 
 

- ร.ต.อ. เฉลิม อยูบํารุง (รองนายกรัฐมนตรี ดูแลสงัคมและกํากับดูแล
สํานักงานตํารวจแหงชาต)ิ 

รอยละ 22.3 

- นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ (รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กระทรวงมหาดไทย) รอยละ 5.1 
- นายธีระ วงศสมุทร (รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ) รอยละ 3.3 
- นายกิตติรัตน ณ ระนอง (รองนายกฯ และรมว.กระทรวงการคลัง) รอยละ 2.9 
- นายสุชาติ ธาดาธํารงเวช  (รมว.กระทรวงศึกษาธิการ) รอยละ 2.6 
- ไมมีเลย รอยละ 29.8 

 ชวง 6เดือน 
(คะแนนที่ได) 

ครบ 1 ป 
(คะแนนที่ได) 

เพิ่มข้ึน / 
ลดลง 

พรรคแกนนาํรัฐบาล (พรรคเพื่อไทย) 5.42 5.28 -0.14 
พรรครวมรัฐบาล (พรรคชาติไทยพัฒนา  พรรคพลังชล 
พรรคชาติพัฒนาเพ่ือแผนดิน พรรคมหาชน) 

4.39 4.37 -0.02 

พรรคแกนนําฝายคาน (พรรคประชาธิปตย) 3.88 3.55 -0.33 

พรรครวมฝายคาน (พรรคภูมิใจไทย พรรครักประเทศไทย 
พรรครักษสันติ พรรคมาตภูุมิ) 3.80 3.39 -0.41 
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6. สิ่งที่ตองการใหนายกฯ ยิ่งลักษณ ชินวัตร ทํามากที่สุดในเวลานี้ คือ 
 

   - เดินหนาทํางานตอไป        รอยละ 70.4  
    - ปรับคณะรัฐมนตรี       รอยละ 9.8  
 - ลาออก       รอยละ 5.2  
 - ยุบสภา       รอยละ 4.9   
   - อ่ืนๆ อาทิ ใหยุติธรรม เปนกลาง ทํางานเปนตวัของตัวเอง รอยละ 9.7 
       นึกถึงประโยชนของประชาชนเปนทีต่ัง้ ฯลฯ 
                           
 

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

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

วัตถุประสงคในการสํารวจ  
  เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของประชาชนจากทั่วประเทศ เกี่ยวกับการประเมินผลงานในดานตางๆ ของ

รัฐบาล นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ ชินวัตร เม่ือทํางานมาครบ 1ป  ตลอดจนผลงานหรือโครงการของรัฐบาลที่
ประชาชนชื่นชอบ รวมถึงใหคะแนนการทําหนาที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีและการทําหนาที่ของฝายตางๆ ทาง
การเมือง เพ่ือสะทอนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนใหสังคมและผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ และนําไปใชเปน
แนวทางในการพัฒนาประเทศตอไป 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูในภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ 
ดวยการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) และใชวิธีเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบพบ
ตัวและการสุมสัมภาษณทางโทรศัพท ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,177 คน เปนเพศชายรอยละ 49.6 และเพศหญิง
รอยละ 50.4 
       
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 

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

การเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List 
Nominal) และคําถามปลายเปด (Open Form) ใหผูตอบระบุเองโดยอิสระ จากนั้นคณะนักวิจัยไดนํา
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

   
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  23-27 กรกฎาคม 2555 

 
     วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :  6 สิงหาคม 2555 
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ขอมูลประชากรศาสตร 

 
 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 584 49.6 
            หญิง 593 50.4 

รวม 1,177 100.0 
อายุ   
            18 ป - 25 ป 235 20.0 
            26 ป – 35 ป 346 29.4 
            36 ป – 45 ป 304 25.8 
            46 ปขึ้นไป 292 24.8 

รวม 1,177 100.0 
การศึกษา   
            ต่ํากวาปริญญาตรี 699 59.4 
            ปริญญาตรี 403 34.2 
            สูงกวาปริญญาตรี 75 6.4 
                                 รวม 1,177 100.0 
อาชีพ   
            ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 191 16.2 
            พนักงานบริษัทเอกชน 257 21.8 
            คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 310 26.3 
            รับจางทั่วไป 182 15.5 
            พอบาน / แมบาน / เกษียณอายุ 59 5.0 
    เกษตรกร 39 3.3 
            นักศึกษา 97 8.2 
            อ่ืนๆ เชน อาชีพอิสระ วางงาน ฯลฯ 42 3.7 

รวม 1,177 100.0 
 
 
 

 
 
 
 


