
 
 
 
 
 
เรียน  บรรณาธิการขาวหนา 1/ ขาวการเมือง รวม 6 หนา 
  

ผลสํารวจเร่ือง 
ประเมินผลงาน 2 ป รัฐบาล นายกฯ ยิ่งลักษณ  ชินวัตร 

 

ประชาชนพงึพอใจรัฐบาลและนายกฯ ต่ําสุด นับจากเริ่มบริหารงานมา 
55.2% บอกยังเห็นไมชัดเจนวาจะนําพาประเทศไปทิศทางใด 

 

เน่ืองดวยในเดือนสิงหาคมนี้ รัฐบาลของนายกฯ ยิ่งลักษณ ชินวัตร จะบริหารงานประเทศครบ 2 ปบริบูรณ 
ศูนยวิ จัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง 
“ประเมินผลงาน 2 ป รัฐบาลนายกฯ ยิ่งลักษณ ชินวัตร” โดยเก็บขอมูลจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป จํานวน 
1,419 คน จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ พบวา 

 

 ประชาชนใหคะแนนความพึงพอใจการทํางานของรัฐบาล 4.49 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
ซึ่งลดลงจากการทํางานครบ 1 ป 6 เดือน 0.38 คะแนน ทั้งยังเปนระดับต่ําที่สุดตั้งแตเริ่มเขามาบริหาร
ประเทศ และเปนการปรับลดลงในทุกดานที่ทําการประเมิน โดยไดคะแนนความพึงพอใจผลงานดานการ
ตางประเทศมากที่สุด (5.04 คะแนน) แตพึงพอใจผลงานดานเศรษฐกิจนอยที่สุด (3.98 คะแนน) 
 

 ดานคะแนนการปฏิบัติหนาที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีของ นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร อยูที่ 4.94
คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งลดลงจากการทํางานครบ  1 ป 6 เดือน 0.48 คะแนนและเปนระดับ
ต่ําที่สุดตั้งแตเริ่มเขามาบริหารประเทศ โดยไดคะแนนความขยันทุมเทในการทํางานเพื่อแกปญหาของประเทศ
มากที่สุด(5.49 คะแนน) แตไดคะแนนดานความเด็ดขาด  กลาตัดสินใจนอยที่สุด (4.56 คะแนน)   
 

 ดานคะแนนความพึงพอใจตอการทํางานของพรรคแกนนํารัฐบาล พรรครวมรัฐบาล พรรคแกนนําฝายคาน 
และพรรครวมฝายคาน พบวา พรรคเพื่อไทยได  4.94 คะแนน พรรครวมรัฐบาลได 4.40 คะแนน ในขณะที่พรรค
ประชาธิปตย ซึ่งเปนพรรคแกนนําฝายคาน ได 3.81 คะแนน และพรรครวมฝายคานได 3.50 คะแนนจาก
คะแนนเต็ม 10 คะแนน  
 

 สวนเรื่องที่บั่นทอนหรือทําลายภาพลักษณของรัฐบาลชุดปจจุบันมากที่สุด อันดับ 1 คือ การ
คอรรัปชั่น โกงกิน ในโครงการตางๆ (รอยละ 19.9) อันดับ 2 คือ โครงการรับจํานําขาวลมเหลว ขาดทุน (รอยละ 
19.3) อันดับ 3 คือ การไมสามารถแกปญหาเศรษฐกิจไดเลย เพราะขาวของแพง นํ้ามันแพงและคาครองชีพยังสูงอยู
(รอยละ 11.1) 
 

 สําหรับความเห็นตอระยะเวลา 2 ป ของรัฐบาลที่นําโดยนายกฯ ยิ่งลักษณ ชินวัตร วาสามารถนําพา
ประเทศ เดินทางไปถูกทางหรือไม พบวา ประชาชนสวนใหญรอยละ 55.2 ยังเห็นไมชัดเจนวาจะนําพา
ประเทศไปในทิศทางใด รองลงมารอยละ 27.7 เห็นวานําพาไปถูกทางแลว และรอยละ 17.1 เห็นวายังไมถูกทาง  
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 สุดทายเม่ือถามวา หากมีโอกาสไดเปนนายกรัฐมนตรี จะนําพาประเทศไทยใหมีลักษณะอยางไร 
ประชาชนระบุวาใหทุกคนมีโอกาสในดานตางๆ เทาเทียมกันมากที่สุดรอยละ 34.8 รองลงมาคือ มีคอรรัปชั่น
ใหนอยที่สุด หรือไมมีเลย รอยละ 25.7 และมีกฎหมายศักดิ์สิทธิ์เด็กขาดที่ทุกคนเคารพ รอยละ 17.2 
 

 โปรดพิจารณารายละเอียดดังตอไปน้ี 
 

1. คะแนนความพึงพอใจ ผลงาน 2 ป  ของรัฐบาล นางสาวยิง่ลกัษณ  ชินวัตร พบวา 
    ไดคะแนนเฉลีย่  4.49 คะแนนจากคะแนนเต็ม  10  คะแนน   

  

 
 

ครบ 6 เดือน 
(คะแนนที่ได) 

ครบ 1 ป 
(คะแนนที่ได) 

ครบ 1 ป ครึ่ง
(คะแนนที่ได) 

ครบ 2 ป 
(คะแนนที่ได) 

เพ่ิมขึ้น / 
ลดลง 

ดานการตางประเทศ  5.16 5.32 5.31 5.04 -0.27 
ดานสังคมและคุณภาพชีวิต  4.94 4.88 4.91 4.61 -0.30 
ดานความมั่นคงของประเทศ  4.95 4.80 4.92 4.55 -0.37 
ดานการบริหารจัดการและการบังคับ
ใชกฎหมาย 4.81 4.47 4.65 4.28 -0.37 

ดานเศรษฐกิจ    4.81 4.73 4.55 3.98 -0.57 
คะแนนเฉลีย่ 4.94 4.84 4.87 4.49 -0.38 

   
 

2.  คะแนนความพึงพอใจการปฏบิัติหนาที่ในฐานะนายกรัฐมนตรี ของ นางสาวยิง่ลักษณ  ชินวัตร พบวา               
      ไดคะแนนเฉลีย่ 4.94 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน  

 
 
 

ครบ 6 เดือน 
(คะแนนที่ได) 

ครบ 1 ป 
(คะแนนที่ได) 

ครบ 1 ป ครึ่ง
(คะแนนที่ได) 

ครบ 2 ป 
(คะแนนที่ได) 

เพ่ิมขึ้น / 
ลดลง 

ความขยันทุมเทในการทํางานเพ่ือ
แกปญหาของประเทศ 6.06 6.10 6.04 5.49 -0.55 

ความสามารถสรางสรรคผลงานหรือ
โครงการใหมๆ 5.24 5.28 5.49 5.03 -0.46 

ความซื่อสัตยสุจริต 5.48 5.51 5.48 4.98 -0.50 
การรักษาผลประโยชนสวนรวมของ
ประเทศชาติ 5.27 5.15 5.30 4.82 -0.48 

ความสามารถในการบริหารจัดการตาม
อํานาจหนาที่ ที่มี 

5.00 5.05 5.29 4.78 -0.51 

ความเด็ดขาด กลาตัดสินใจ 4.64 4.75 4.90 4.56 -0.34 
คะแนนเฉลีย่ 5.29 5.31 5.42 4.94 -0.48 
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3.  คะแนนความพึงพอใจตอการทํางานของพรรคแกนนํารัฐบาล พรรครวมรัฐบาล พรรคแกนนําฝายคาน 
     และ พรรครวมฝายคาน จากคะแนนเต็ม 10  

         

 หมายเหตุ  การสุมตัวอยางในการสํารวจแตละครั้งใชหลักเกณฑเดียวกัน ดวยขอคําถามแบบเดียวกัน แตไมใชกลุม 
                            ตัวอยางกลุมเดียวกัน (ผลสํารวจ ขอ 1- 3) 
 
 

4. 10 เร่ือง ที่บั่นทอนหรือทําลาย ภาพลักษณของรัฐบาลชุดปจจุบันมากที่สดุ คือ   
     (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ครบ 6 เดือน 
(คะแนนที่ได) 

ครบ 1 ป 
(คะแนนที่ได) 

ครบ 1 ป ครึ่ง
(คะแนนที่ได) 

ครบ 2 ป 
(คะแนนที่ได) 

เพ่ิมขึ้น / 
ลดลง 

พรรคแกนนาํรัฐบาล  
(พรรคเพ่ือไทย) 5.42 5.28 5.44 4.94 -0.50 

พรรครวมรัฐบาล (พรรคชาติไทยพัฒนา 
พรรคพลังชล พรรคชาติพัฒนาเพื่อ
แผนดิน พรรคมหาชน) 

4.39 4.37 4.62 4.40 -0.22 

พรรคแกนนําฝายคาน  
(พรรคประชาธิปตย) 3.88 3.55 3.86 3.81 -0.05 

พรรครวมฝายคาน (พรรคภูมิใจไทย  
พรรครักประเทศไทย พรรครักษสันติ 
พรรคมาตุภูมิ) 

3.80 3.39 3.57 3.50 -0.07 

1. การคอรรัปชั่น โกงกิน ในโครงการตางๆ รอยละ 19.9 
2. โครงการรับจํานําขาวลมเหลว ขาดทนุ รอยละ 19.3 
3. การไมสามารถแกปญหาเศรษฐกิจไดเลย เพราะขาวของแพง นํ้ามันแพง  
    และคาครองชีพยังสูงอยู 

รอยละ 11.1 

4. การชุมนุม ม็อบ จากกลุมตางๆ รอยละ 8.8 
5. การขัดแยงผลประโยชนกันเองภายในรัฐบาลและมีการปรับ ครม. บอย รอยละ 5.2 
6. การที่นายกฯ ไมเปนตัวของตัวเอง และการใหสัมภาษณสื่อในเวทีโลก รอยละ 4.2 
7. การขัดแยงโตเถียงกันในสภาฯ รอยละ 4.1 
8. การแกรัฐธรรมนูญและการจะออกกฎหมายนิรโทษกรรม รอยละ 3.8 
9. การที่ไมสามารถปราบปรามปญหายาเสพติดได รอยละ 3.6 
10. ปญหา 3 จังหวัดชายแดนใต ที่ยังไมสามารถแกปญหาได รอยละ 3.4 
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5. ความเห็นตอระยะเวลา 2 ป ของรัฐบาลที่นําโดยนายกฯ ยิ่งลกัษณ ชินวัตร วาสามารถนําพาประเทศ 
    เดินทางไปถูกทางหรือไม  
 

 - นําพาไปถูกทางแลว      รอยละ 27.7 
 - ยังไมถูกทาง       รอยละ 17.1 
 - ยังเห็นไมชดัเจนวาจะนําพาประเทศไปในทิศทางใด  รอยละ 55.2 
 

6. เมื่อถามวา หากมีโอกาสไดเปนนายกรัฐมนตรี จะนําพาประเทศไทยใหมีลักษณะอยางไรมากที่สุด 
 

 - ใหทุกคนมีโอกาสในดานตางๆ เทาเทียมกัน   รอยละ 34.8 
 - มีคอรรัปชั่นใหนอยที่สุด หรือไมมีเลย    รอยละ 25.7 
 - มีกฎหมายศักดิ์สิทธิ์เด็กขาดที่ทุกคนเคารพ   รอยละ 17.2 
 - มีคนจนใหนอยที่สุด      รอยละ 12.2 
 - มุงเนนธุรกิจ การลงทุน แขงขันกับตางประเทศ   รอยละ 5.6 
 - อ่ืนๆ อาทิ เนนเรื่องคุณธรรมจริยธรรม เรื่องการศึกษา  รอยละ 4.5 
               พัฒนาชนบทใหเทียบเทาในเมือง ฯลฯ       
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ  
  เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของประชาชนจากทั่วประเทศ เกี่ยวกับการประเมินผลงานในดานตางๆ ของ

รัฐบาล นายกรัฐมนตรี เม่ือทํางานมาครบ 2 ป การใหคะแนนการทําหนาที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีและการทํา
หนาที่ของฝายตางๆ ทางการเมือง รวมถึงขอคิดเห็นตางๆเกี่ยวการบริหารประเทศของรัฐบาล เพ่ือสะทอน
มุมมองความคิดเห็นของประชาชนใหสังคมและผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ และนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา
ประเทศตอไป 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูในภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ ดวย
การสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) และใชวิธีเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบพบตัว
และการสุมสัมภาษณทางโทรศัพท จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,419 คน เปนเพศชาย
รอยละ 47.5 และเพศหญิงรอยละ 52.5 
       
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   :  24 – 29 กรกฎาคม 2556 

 
     วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :  4 สิงหาคม 2556 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 674 47.5 
            หญิง 744 52.5 

รวม 1,419 100.0 
อายุ   
            18 ป - 25 ป 329 23.2 
            26 ป – 35 ป 364 25.7 
            36 ป – 45 ป 326 22.9 
            46 ปขึ้นไป 400 28.2 

รวม 1,419 100.0 
การศึกษา   
            ต่ํากวาปริญญาตรี 927 65.3 
            ปริญญาตรี 434 30.6 
            สูงกวาปริญญาตรี 58 4.1 
                                 รวม 1,419 100.0 
อาชีพ   
            ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 200 14.1 
            พนักงานบริษัทเอกชน 273 19.2 
            คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 279 19.7 
    เจาของธุรกิจ 64 4.5 
            รับจางทั่วไป 247 17.4 
            พอบาน / แมบาน / เกษียณอายุ 99 7.0 
            นักศึกษา 159 11.2 
            อ่ืนๆ เชน อาชีพอิสระ เกษตรกร วางงาน ฯลฯ 98 6.9 

รวม 1,419 100.0 
 

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 
 
 
 


