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ผลสํารวจเรื่อง  

“3 เดือนกับการทําหนาท่ีผูนาํประเทศของ พล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา  ประชาชนสนบัสนุนใหทําหนาท่ีตอหรือไม” 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

เนื่องดวยวันท่ี 22 สิงหาคมน้ี พล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)           
จะปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูนําประเทศครบ 3 เดือน ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงไดดําเนินการสํารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนเร่ือง “3 เดือนกับการทําหนาท่ีผูนําประเทศของ พล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา  ประชาชน
สนับสนุนใหทําหนาท่ีตอหรือไม” โดยเก็บขอมูลจากประชาชนอายุ 18 ปข้ึนไป จํานวน 1,259 คน จากทุกภูมิภาคท่ัว
ประเทศ พบวา 

 

ประชาชนใหคะแนนความพึงพอใจการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูนําประเทศของหัวหนา คสช. พล.อ.ประยุทธ 
จันทรโอชา   ในชวง 3 เดือนท่ีผานมา โดยไดคะแนนเฉล่ียเทากับ 7.76 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน  โดยมี
รายละเอียดในแตละดานท่ีทําการประเมิน ดังนี้   
 
 
 
 
 
 
 
 

ท้ังนี้  เม่ือเปรียบเทียบกับการทําหนาท่ีนายกรัฐมนตรีในสมัยของนายกฯ ยิ่งลักษณ ชินวัตร และนายกฯ อภิสิทธ์ิ 
เวชชาชีวะ เม่ือตอนบริหารประเทศครบ 2 ป พบวา นายกฯ ยิ่งลักษณ ไดคะแนนเพียง 4.94 คะแนน (ส.ค.56) สวนนายกฯ 
อภิสิทธ์ิ ไดคะแนนเพียง 4.44 คะแนน (ธ.ค.53) เทานั้น และเม่ือเปรียบเทียบในแตละดานท่ีทําการประเมินพบวา      
พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา  ไดคะแนนความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูนําประเทศมากกวาอดีต
นายกรัฐมนตรี ท้ัง 2 ทาน ในทุกๆดาน  

ความเด็ดขาด กลาตัดสินใจ 8.39 คะแนน 
ความขยันทุมเทในการทํางานเพ่ือแกปญหาของประเทศ 8.12 คะแนน 

การรักษาผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ 7.84 คะแนน 

ความซ่ือสัตยสุจริต 7.76 คะแนน 

ความสามารถในการบริหารจัดการตามอํานาจหนาท่ี ท่ีมี 7.67 คะแนน 

ความสามารถสรางสรรคผลงานหรือโครงการใหมๆ 6.79 คะแนน 

เฉล่ีย 7.76 คะแนน 

เรียน  บรรณาธิการขาวหนา 1/ ขาวการเมือง 
เร่ือง  ผลสํารวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ    (รวม 4 หนา)

 ประชาชนใหคะแนนการทําหนาท่ีในฐานะผูนําประเทศของพล.อ.ประยทุธ เฉล่ีย 7.76  เต็ม 10 คะแนน  
โดยไดคะแนนดานความเด็ดขาด กลาตัดสินใจสูงสุด 8.39 คะแนน 

80.5% พรอมใจโหวต พล.อ. ประยุทธ เปนนายกรัฐมนตรี 
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เม่ือถามตอดวยขอคําถามท่ีวา  “หากวันนี้  ทานมีสิทธิโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ทานจะโหวตสนับสนุน     

พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรีหรือไม พบวา ประชาชน รอยละ 80.5 จะโหวตสนับสนุน มีเพียงรอยละ 
8.0 เทานั้น ท่ีโหวตไมสนับสนุน ท่ีเหลือรอยละ 11.5 งดออกเสียง 
 

 โปรดพิจารณารายละเอียดดังตอไปนี ้
 

1.  คะแนนความพึงพอใจการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูนาํประเทศของหัวหนา  คสช.  พล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา พบวา  ได
คะแนนเฉล่ีย 7.76 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน  

 

ดานท่ีทําการประเมินความพึงพอใจ 

การปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูนาํประเทศ 

ครบ 3 เดือน 
หัวหนา คสช. 

(ส.ค.57) 

ครบ 2 ป 
นายกฯ ยิ่งลักษณ 

(ส.ค. 56) 

ครบ 2 ป 
นายกฯ อภิสิทธ์ิ 

(ธ.ค. 53) 

ความเด็ดขาด กลาตัดสินใจ 8.39 4.56 3.75 
ความขยันทุมเทในการทํางานเพ่ือแกปญหาของประเทศ 8.12 5.49 5.02 
การรักษาผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ 7.84 4.82 4.53 
ความซ่ือสัตยสุจริต 7.76 4.98 4.86 
ความสามารถในการบริหารจัดการตามอํานาจหนาท่ี ท่ีมี 7.67 4.78 4.18 
ความสามารถสรางสรรคผลงานหรือโครงการใหมๆ 6.79 5.03 4.30 

คะแนนเฉล่ีย 7.76 4.94 4.44 
     

        

2. ความเห็นตอขอคําถามท่ีวา “หากวันนี้  ทานมีสิทธิโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ทานจะโหวตสนับสนุน                     
พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรีหรือไม” 

 

 

 

 
 
 
 

สนับสนุน รอยละ 80.5 

ไมสนับสนุน รอยละ 8.0 
งดออกเสียง รอยละ 11.5 
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รายละเอียดการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคการสํารวจ  
เพื่อวัดความพึงพอใจของประชาชนตอการทําหนาท่ีผูนําประเทศของหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ

(คสช.) และการสนับสนุนพล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรี เพื่อสะทอนมุมมองความคิดเห็นของประชาชน
ใหสังคมและผูท่ีเกี่ยวของไดรับทราบ  
 
ประชากรท่ีสนใจศึกษา 
    การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ท่ีมีอายุ 18 ป ข้ึนไป โดยการสุมสัมภาษณทาง
โทรศัพทจากฐานขอมูลของกรุงเทพโพลล ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบ Simple Random Sampling แลวใชวิธีการถวง
น้ําหนักดวยขอมูลประชากรศาสตรจากฐานขอมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
       
 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3% ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

ใชการสัมภาษณทางโทรศัพท โดยเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามท่ีมีโครงสรางแนนอน 
ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอง
สมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 
   
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  19 – 20  สิงหาคม 2557 
      
วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :  21 สิงหาคม 2557 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ
เพศ   
            ชาย 637 50.6 
            หญิง 622 49.4 

รวม 1,259 100.00 

อายุ   
            18 ป - 30 ป 204 16.2 
            31 ป – 40 ป 324 25.7 
            41 ป – 50 ป 328 26.1 
            51 ป - 60 ป 278 22.1 
            61 ป ข้ึนไป 125 9.9 

รวม 1,259 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวาปริญญาตรี 783 62.2 
            ปริญญาตรี 384 30.5 
            สูงกวาปริญญาตรี 92 7.3 
                                 รวม 1,259 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจางรัฐบาล 196 15.6 
 ลูกจางเอกชน     335 26.6 
 คาขาย/ ทํางานสวนตัว/ เกษตรกร    461 36.6 
 เจาของกิจการ/ นายจาง   67 5.3 
 ทํางานใหครอบครัว   1 0.1 
 พอบาน/ แมบาน/ เกษียณอายุ 156 12.4 
 นักเรียน/ นักศึกษา   30 2.4 
 วางงาน/ รอฤดูกาล/ รวมกลุม 13 1.0 

รวม 1,259 100.0 

                                
ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)  โทร. 02-350-3500 ตอ 1770, 1776 
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