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ผลสาํรวจเรือ่ง ประเมินผลงาน 3 เดือน คสช.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

เน่ืองดว้ยวนัที ่22 สงิหาคมทีผ่า่นมา คณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิ(คสช.) ไดบ้รหิารประเทศมาครบ 3 เดอืน 
ศนูยว์จิยัมหาวทิยาลยักรงุเทพ (กรงุเทพโพลล)์ จงึไดด้าํเนินการสาํรวจความคดิเหน็ของประชาชนเรื่อง “ประเมินผล
งาน 3 เดือน คสช.” โดยเกบ็ขอ้มูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึน้ไป จํานวน 1,259 คน จากทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ 
พบวา่ 

ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจในการบริหารงานของคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา เฉล่ีย 6.90 คะแนน จากคะแนนเตม็ 10 คะแนน โดยมรีายละเอยีดในแต่ละดา้นทีท่าํการ
ประเมนิ ดงัน้ี 

ด้านความมัน่คงของประเทศ  7.69 คะแนน 
ดา้นการบรหิารจดัการและการบงัคบัใชก้ฎหมาย 7.44 คะแนน 

ดา้นสงัคมและคุณภาพชวีติ  7.00 คะแนน 

ดา้นเศรษฐกจิ  6.34 คะแนน 

ดา้นการต่างประเทศ  6.00 คะแนน 

คะแนนเฉล่ีย 6.90 คะแนน 
 

 ทัง้น้ี  เมื่อเปรยีบเทยีบกบัความพงึพอใจการทํางานของรฐับาล ในสมยัของนายกฯ ยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร และ
นายกฯ อภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ เมื่อตอนบรหิารประเทศครบ 2 ปี พบว่า รฐับาลนายกฯ ยิง่ลกัษณ์ ไดค้ะแนนเพยีง 4.49 
คะแนน (ส.ค.56) สว่นนายกฯ อภสิทิธิ ์ไดค้ะแนนเพยีง 3.82 คะแนน (ธ.ค.53) เท่านัน้ และเมื่อเปรยีบเทยีบในแต่ละ
ดา้นที่ทําการประเมนิพบว่าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้คะแนนความพงึพอใจในการทํางานมากกว่า
รฐับาลของอดตีนายกรฐัมนตร ีทัง้ 2 ทา่น ในทุกๆดา้น  

ส่วนระดบัความช่ืนชอบท่ีมีต่อโครงการหรือมาตรการต่างๆ ของ คสช. ในรอบ 3 เดือนท่ีผ่านมา 
ประชาชนระบุว่า การปราบปรามยาเสพติดและอาวุธสงคราม เป็นนโยบายท่ีช่ืนชอบมาก คิดเป็นร้อยละ 
92.4  รองลงมาคอืนโยบายการปราบปรามการคา้มนุษย ์คดิเป็นรอ้ยละ 88.6 และนโยบายการจ่ายเงนิคนืโครงการรบั
จํานําข้าวให้ชาวนา คิดเป็นร้อยละ 85.2 เป็นต้น ส่วนโครงการ/มาตรการที่ประชาชนชื่นชอบน้อยที่สุดเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัโครงการอื่นๆ ทีท่าํการประเมนิคอื การดแูลเรือ่งการขายลอตเตอรีเ่กนิราคา  
  

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/ การเมือง 
เรือ่ง  ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชนทัว่ประเทศ     (รวม 4 หน้า) 

ประชาชนให้คะแนน การบริหารงานของ คสช.  6.9 เตม็ 10 คะแนน 
โดยได้คะแนนด้านความมัน่คงของประเทศ สงูสดุ 7.69 คะแนน 

92.4 % ช่ืนชอบนโยบายการปราบปรามยาเสพติด และอาวธุสงครามมาก 
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 โปรดพจิารณารายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
 

 

1. คะแนนความพึงพอใจ ท่ีมีต่อการบริหารประเทศภายใต้การนําของ คสช. ในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา พบว่า           
ได้คะแนนเฉล่ีย  6.90  คะแนนจากคะแนนเตม็ 10 คะแนน 
  

ด้านทีท่าํการประเมินความพงึพอใจ 

คะแนนความพึงพอใจ (เตม็10 คะแนน) 
ครบ 3 เดือน 

คสช. 
(ส.ค.57) 

ครบ 2 ปีรฐับาล 
นายกฯ ย่ิงลกัษณ์ 

(ส.ค. 56) 

ครบ 2 ปีรฐับาล 
นายกฯ อภิสิทธ์ิ 

(ธ.ค. 53) 
ด้านความมัน่คงของประเทศ  7.69 4.55 3.74 
ดา้นการบรหิารจดัการและการบงัคบัใชก้ฎหมาย 7.44 4.28 3.53 
ดา้นสงัคมและคุณภาพชวีติ  7.00 4.61 4.12 
ดา้นเศรษฐกจิ  6.34 3.98 3.78 
ดา้นการต่างประเทศ  6.00 5.04 3.90 

คะแนนเฉล่ีย 6.90 4.49 3.82 
   
 
 

2. ระดบัความช่ืนชอบท่ีมีต่อโครงการหรือมาตรการต่างๆ ของ คสช. ในรอบ 3 เดือนท่ีผา่นมา 

โครงการหรือมาตรการ 
ชอบมาก 

(ร้อยละ) 

ชอบน้อย 

(ร้อยละ) 

ไม่ชอบเลย 

(ร้อยละ) 

ไม่แน่ใจ 

(ร้อยละ) 

การปราบปรามยาเสพติด และอาวธุสงคราม 92.4 6.0 0.6 1.0 
การปราบปรามการคา้มนุษย ์  88.6 9.7 0.6 1.1 
การจา่ยเงนิคนืโครงการรบัจาํนําขา้วใหช้าวนา 85.2 11.6 1.3 1.9 
การจดัระเบยีบแรงงานต่างดา้ว  84.7 12.2 1.3 1.8 
การจดัระเบยีบรถตู ้มอรเ์ตอรไ์ซดร์บัจา้ง  84.2 12.3 0.6 2.9 
จดัระเบยีบการจราจร นโยบาย 5 จอม / ลอ็กลอ้ 79.5 16.9 1.7 1.9 
การอนุมตัริถไฟรางคู ่รถไฟฟ้า ขยายสนามบนิ ทา่เทยีบเรอื 67.9 21.9 2.5 7.7 
การตรงึราคาสนิคา้อุปโภคบรโิภค 6 เดอืน  64.7 27.6 4.1 3.6 
การขึน้เงนิเดอืนขา้ราชการ 62.1 27.7 4.5 5.7 
การดแูลเรือ่งการขายลอตเตอรีเ่กนิราคา  56.4 29.9 8.3 5.4 
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รายละเอียดการสาํรวจ 
 

วตัถปุระสงคก์ารสาํรวจ  
เพือ่ประเมนิผลงานในดา้นต่างๆ ของ คสช. และนโยบาย/มาตรการ ของคสช. ทีป่ระชาชนชื่นชอบ เพื่อ

สะทอ้นมุมมองความคดิเหน็ของประชาชนใหส้งัคมและผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งไดร้บัทราบ และนําไปใชเ้ป็นแนวทางใน
การพฒันาประเทศต่อไป 

 
ประชากรท่ีสนใจศึกษา 

     การสํารวจใช้การสุ่มตวัอย่างจากประชาชนทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ ที่มอีายุ 18 ปี ขึน้ไป โดยการสุ่ม
สมัภาษณ์ทางโทรศพัท์จากฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบ Simple Random 
Sampling แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ําหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของ        
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
       
 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน   3% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 
วิธีการรวบรวมข้อมลู  

ใชก้ารสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์ โดยเครื่องมอืที่ใช้ในการเกบ็ขอ้มูลเป็นแบบสอบถามที่มโีครงสรา้งแน่นอน 
ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) และไดนํ้าแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความ
ถูกตอ้งสมบรูณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู  :  19 – 20  สงิหาคม 2557 
      

วนัท่ีเผยแพร่ผลสาํรวจ      :  23 สงิหาคม 2557 
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ข้อมลูประชากรศาสตร ์
 

 จํานวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 637 50.6 
            หญงิ 622 49.4 

รวม 1,259 100.00 

อาย ุ   
            18 ปี - 30 ปี 204 16.2 
            31 ปี – 40 ปี 324 25.7 
            41 ปี – 50 ปี 328 26.1 
            51 ปี - 60 ปี 278 22.1 
            61 ปี ขึน้ไป 125 9.9 

รวม 1,259 100.0 
การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 783 62.2 
            ปรญิญาตร ี 384 30.5 
            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 92 7.3 
                                 รวม 1,259 100.0 

อาชีพ   
 ลกูจา้งรฐับาล 196 15.6 
 ลกูจา้งเอกชน     335 26.6 
 คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั/ เกษตรกร    461 36.6 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   67 5.3 
 ทาํงานใหค้รอบครวั   1 0.1 
 พอ่บา้น/ แมบ่า้น/ เกษยีณอาย ุ 156 12.4 
 นกัเรยีน/ นกัศกึษา   30 2.4 
 วา่งงาน/ รอฤดกูาล/ รวมกลุ่ม 13 1.0 

รวม 1,259 100.0 
                                

ศนูยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ (กรงุเทพโพลล)์  โทร. 02-350-3500 ต่อ 1770, 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th  

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll    Facebook : https://facebook.com/bangkokpoll 


