
 
 
 
 
 
 
  

ผลสํารวจเร่ือง 
ประเมินผลงาน 1 ป 6 เดือน รัฐบาล นายกฯ ยิ่งลักษณ  ชินวัตร 

 

เน่ืองดวยในเดือนกุมภาพันธน้ี รัฐบาลของนายกฯ ยิ่งลักษณ ชินวัตร จะบริหารงานประเทศครบ 1 ป 6 
เดือน ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง 
“ประเมินผลงาน 1 ป  6 เดือน รัฐบาลนายกฯ ยิ่งลักษณ ชินวัตร” โดยเก็บขอมูลจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป
ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จํานวน 1,194 คน พบวา 

 

 ประชาชนใหคะแนนความพึงพอใจการทํางานของรัฐบาล 4.87 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
ซึ่งเปนระดับคะแนนที่นอยกวาครึ่งเปนคร้ังที่ 3 ติดตอกัน  อยางไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับตอนที่รัฐบาล
ทํางานครบ 1 ปพบวา คะแนนปรับเพิ่มข้ึน  0.03 คะแนน โดยไดคะแนนความพึงพอใจผลงานดานการ
ตางประเทศมากที่สุด (5.31 คะแนน) แตพึงพอใจผลงานดานเศรษฐกิจนอยที่สุด (4.55 คะแนน) 
 

 ดานคะแนนการปฏิบัติหนาที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีของ นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร อยูที่ 5.42
คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งเปนระดับคะแนนที่มากกวาครึ่งเปนครั้งที่ 3 ติดตอกัน และปรับ
เพิ่มข้ึนจากการประเมินเมื่อตอนที่ทํางานครบ  1 ป 0.11 คะแนน โดยไดคะแนนความขยันทุมเทในการทํางาน
เพ่ือแกปญหาของประเทศมากที่สุด(6.04 คะแนน) แตไดคะแนนดานความเด็ดขาด  กลาตัดสินใจนอยที่สุด (4.90 
คะแนน)   
 

เมื่อเปรียบเทียบผลงานในชวง 1 ป 6 เดือน ที่ผานมา กับความคาดหวังตอนที่ นส.ยิ่งลักษณ ชิน
วัตร ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีใหมๆ พบวา ประชาชนรอยละ 38.6 เห็นวาพอๆ กับที่คาดหวังไว รอยละ 
24.0  เห็นวาดีกวาที่คาดหวังไว  และรอยละ 10.8 เห็นวา แยกวาที่คาดหวังไว 
 

 สวนรัฐมนตรีที่มีผลงานเดนชัดเปนที่ชื่นชอบของประชาชนมากที่สุดคือ ร.ต.อ. เฉลิม อยูบํารุง 
(รองนายกรัฐมนตรี) รอยละ 25.6  รองลงมาคือ นายพงศเทพ เทพกาญจนา (รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.
กระทรวงศึกษาธิการ) รอยละ 3.7 และนายกิตติรัตน ณ ระนอง (รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงการคลัง) 
รอยละ 3.2 ขณะที่รอยละ 26.0 เห็นวาไมมีรัฐมนตรีคนใดเลยที่มีผลงานเดนชัด 
 

 สําหรับผลงานและโครงการของรัฐบาลที่ประชาชนชื่นชอบมากที่สุด คือ การกําหนดคาแรงข้ันต่ํา  
วันละ 300 บาท (รอยละ 21.8) การปราบปรามยาเสพติด (รอยละ 18.5) และ การคืนภาษีรถยนตคันแรก(รอยละ 
13.6) 
  

 ดานคะแนนความพึงพอใจตอการทํางานของพรรคแกนนํารัฐบาล พรรครวมรัฐบาล พรรคแกนนําฝายคาน 
และพรรครวมฝายคาน พบวา พรรคเพื่อไทยได  5.44 คะแนน พรรครวมรัฐบาลได 4.62 คะแนน ในขณะที่
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พรรคประชาธิปตย ซึ่งเปนพรรคแกนนําฝายคาน ได 3.86 คะแนน และพรรครวมฝายคานได 3.57 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน  
 

 สําหรับสิ่งที่ประชาชนตองการให รัฐบาลดําเนินการอยางเรงดวน 5 อันดับแรกตอจากนี้ไป คือ            
การแกปญหาเรื่องของแพง คาครองชีพสูง รอยละ 40.9 รองลงมาคือ ปญหาการจราจร ซอมแซมถนนหนทาง 
รอยละ 12.1 การแกปญหายาเสพติดตามแหลงชุมชนและแหลงม่ัวสุมตางๆ รอยละ 8.9  การแกไขปญหาชายแดน
ใต รอยละ 7.8 และ การปรับเงินคาแรงขั้นต่ํา 300 บาทและเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท ใหครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ รอยละ 3.8 

 

โปรดพิจารณารายละเอียดดังตอไปน้ี 
 

1. คะแนนความพึงพอใจ ผลงาน 1 ป 6 เดือน ของรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร พบวาไดคะแนนเฉลีย่  
    4.87 คะแนนจากคะแนนเต็ม  10  คะแนน   

  

 
 

ครบ 6 เดือน 
(คะแนนที่ได) 

ครบ 1 ป 
(คะแนนที่ได) 

ครบ 1 ป ครึ่ง
(คะแนนที่ได) 

เพ่ิมขึ้น / 
ลดลง 

ดานการตางประเทศ  5.16 5.32 5.31 -0.01 
ดานความมั่นคงของประเทศ   4.95 4.80 4.92 +0.12 
ดานสังคมและคุณภาพชีวิต  4.94 4.88 4.91 +0.03 
ดานการบริหารจัดการและการบังคับใชกฎหมาย 4.81 4.47 4.65 +0.18 
ดานเศรษฐกิจ     4.82 4.73 4.55 -0.18 

คะแนนเฉลีย่ 4.94 4.84 4.87 +0.03 
   
       หมายเหตุ  การสุมตัวอยางในการสํารวจแตละครั้งใชหลักเกณฑเดียวกัน ดวยขอคําถามแบบเดียวกัน แตไมใชกลุมตัวอยาง 
                     กลุมเดียวกัน 
 

2.  คะแนนความพึงพอใจการปฏบิัติหนาที่ในฐานะนายกรัฐมนตรี ของ นางสาวยิง่ลักษณ  ชินวัตร พบวา               
      ไดคะแนนเฉลีย่ 5.42 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน  

 
 
 

ครบ 6 เดือน 
(คะแนนที่ได) 

ครบ 1 ป 
(คะแนนที่ได) 

ครบ 1 ป ครึ่ง
(คะแนนที่ได) 

เพ่ิมขึ้น / 
ลดลง 

ความขยันทุมเทในการทํางานเพ่ือแกปญหา
ของประเทศ 6.06 6.10 6.04 -0.06 

ความสามารถสรางสรรคผลงานหรือโครงการ
ใหมๆ 5.24 5.28 5.49 +0.21 

ความซื่อสัตยสุจริต 5.48 5.51 5.48 -0.03 
การรักษาผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ 5.27 5.15 5.30 +0.15 
ความสามารถในการบริหารจัดการตามอํานาจ
หนาที่ ที่มี 5.00 5.05 5.29 +0.24 
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ครบ 6 เดือน 
(คะแนนที่ได) 

ครบ 1 ป 
(คะแนนที่ได) 

ครบ 1 ป ครึ่ง
(คะแนนที่ได) 

เพ่ิมขึ้น / 
ลดลง 

ความเด็ดขาด กลาตัดสินใจ 4.64 4.75 4.90 +0.15 
คะแนนเฉลีย่ 5.29 5.31 5.42 +0.11 

     
       หมายเหตุ  การสุมตัวอยางในการสํารวจแตละครั้งใชหลักเกณฑเดียวกัน ดวยขอคําถามแบบเดียวกัน แตไมใชกลุมตัวอยางกลุม  
                      เดียวกัน 
 

3. รัฐมนตรีที่มีผลงานเดนชัดเปนที่ชื่นชอบมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 

 

 

 

 

 
 

 
4. ผลงานหรือโครงการของรัฐบาลในรอบ 1 ป 6 เดือน ที่ประชาชนชื่นชอบมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 
    (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 

 - การกําหนดคาแรงข้ันต่ําวันละ 300 บาท   รอยละ 21.8 
 - การปราบปรามยาเสพติด     รอยละ 18.5 
 - การคืนภาษีรถยนตคันแรก     รอยละ 13.6 
 - การรับจํานําขาวเปลือก     รอยละ 7.4   
 - หลักประกันสุขภาพถวนหนา (30 บาทรกัษาทุกโรค)  รอยละ 5.8 
 

- ร.ต.อ. เฉลิม อยูบํารุง (รองนายกรัฐมนตรี) รอยละ 25.6 
- นายพงศเทพ เทพกาญจนา (รองนายกฯ  และ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ) รอยละ 3.7 
- นายกิตติรัตน ณ ระนอง (รองนายกฯ และ รมว.กระทรวงการคลัง) รอยละ 3.2 
- นายชุมพล ศิลปอาชา (รองนายกฯ และ รมว.กระทรวงการทองเทีย่วฯ) รอยละ 2.8 
- พล.อ.อ.สุกําพล สุวรรณทตั (รมว. กระทรวงกลาโหม) รอยละ 2.2 
- ไมมีเลย รอยละ 26.0 
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5. คะแนนความพึงพอใจตอการทํางานของพรรคแกนนํารัฐบาล พรรครวมรัฐบาล พรรคแกนนําฝายคานและ  

    พรรครวมฝายคาน จากคะแนนเต็ม 10  

         

 หมายเหตุ  การสุมตัวอยางในการสํารวจแตละครั้งใชหลักเกณฑเดียวกัน ดวยขอคําถามแบบเดียวกัน แตไมใชกลุมตัวอยาง 
                 กลุมเดียวกัน 
 

6. เปรียบเทียบผลงานในชวง 1 ป 6 เดือน ที่ผานมา กับความคาดหวังตอนที่ นส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร ดํารง 
    ตําแหนงนายกรัฐมนตรีใหมๆ พบวา 
 

 - พอๆ กับที่คาดหวังไว   รอยละ 36.8 
 - ดีกวาที่คาดหวังไว     รอยละ 24.0 
 - แยกวาที่คาดหวังไว    รอยละ 10.8 
 - ไมไดคาดหวังไว    รอยละ 28.4 
 

7. สิ่งที่ประชาชนตองการใหรัฐบาลดําเนินการอยางเรงดวน 5 อันดับแรกตอจากน้ีไป คือ 
 

   - การแกปญหาเรื่องของแพง คาครองชีพสูง     รอยละ 40.9  
 - การแกปญหาการจราจร ซอมแซมถนนหนทาง     รอยละ 12.1  
 - การแกปญหายาเสพติดตามแหลงชุมชนและแหลงม่ัวสุมตางๆ   รอยละ 8.9   
 - การแกไขปญหาชายแดนใต       รอยละ 7.8  
 - การปรับเงินคาแรงขั้นต่ํา 300 บาท และ    รอยละ 3.8 
   เงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท ใหครอบคลุมทุกพื้นที่ 
                            
 
 
 
 
 

 ครบ 6 เดือน 
(คะแนนที่ได) 

ครบ 1 ป 
(คะแนนที่ได) 

ครบ 1 ป ครึ่ง
(คะแนนที่ได) 

เพ่ิมขึ้น / 
ลดลง 

พรรคแกนนาํรัฐบาล (พรรคเพ่ือไทย) 5.42 5.28 5.44 +0.16 
พรรครวมรัฐบาล (พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคพลังชล 
พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผนดนิ พรรคมหาชน) 4.39 4.37 4.62 +0.25 

พรรคแกนนําฝายคาน (พรรคประชาธิปตย) 3.88 3.55 3.86 +0.31 

พรรครวมฝายคาน (พรรคภูมิใจไทย  
พรรครักประเทศไทย พรรครักษสันติ พรรคมาตุภูมิ) 3.80 3.39 3.57 +0.18 
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รายละเอียดในการสํารวจ 

 
วัตถุประสงคในการสํารวจ  

  เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของประชาชนจากทั่วประเทศ เกี่ยวกับการประเมินผลงานในดานตางๆ 
ของรัฐบาล นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ ชินวัตร เม่ือทํางานมาครบ 1ป 6 เดือน ตลอดจนผลงานหรือโครงการ
ของรัฐบาลที่ประชาชนชื่นชอบ รวมถึงใหคะแนนการทําหนาที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีและการทําหนาที่ของ
ฝายตางๆ ทางการเมือง เพ่ือสะทอนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนใหสังคมและผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ 
และนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศตอไป 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูในภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ 
ดวยการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) และใชวิธีเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบ
พบตัวและการสุมสัมภาษณทางโทรศัพท ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,194 คน เปนเพศชายรอยละ 49.2 และ
เพศหญิงรอยละ 50.8 
       
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 

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

เก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) 
และคําถามปลายเปด (Open Form) ใหผูตอบระบุเองโดยอิสระ จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมา
ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

   
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  13 – 17 กุมภาพันธ 2556 

 
     วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :  20 กุมภาพันธ 2556 
 
 



 

6 
 

ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 587 49.2 
            หญิง 607 50.8 

รวม 1,194 100.0 
อายุ   
            18 ป - 25 ป 278 23.3 
            26 ป – 35 ป 362 30.3 
            36 ป – 45 ป 258 21.6 
            46 ปขึ้นไป 296 24.8 

รวม 1,194 100.0 
การศึกษา   
            ต่ํากวาปริญญาตรี 655 54.9 
            ปริญญาตรี 455 38.1 
            สูงกวาปริญญาตรี 84 7.0 
                                 รวม 1,194 100.0 
อาชีพ   
            ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 147 12.3 
            พนักงานบริษัทเอกชน 314 26.3 
            คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 316 26.5 
            รับจางทั่วไป 132 11.1 
            พอบาน / แมบาน / เกษียณอายุ 73 6.1 
    เกษตรกร 36 3.0 
            นักศึกษา 129 10.8 
            อ่ืนๆ เชน อาชีพอิสระ วางงาน ฯลฯ 47 3.9 

รวม 1,194 100.0 
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