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ผลสํารวจเร่ือง  

“ประเมินผลงาน 3 เดือน รัฐบาล พล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา” 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
เน่ืองดวยในเดือนธันวาคมนี้ รัฐบาล พล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี จะบริหารประเทศครบ 

3 เดือน กรุงเทพโพลลโดยศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน
เรื่อง “ประเมินผลงาน 3 เดือน รัฐบาล พล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา” โดยเก็บขอมูลจากประชาชนอายุ 18 ป
ขึ้นไป จํานวน 1,158 คน จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ พบวา 

 

 ประชาชนใหคะแนนความพึงพอใจในการบริหารงานของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา 
ในชวง 3 เดือนที่ผานมา เฉลี่ย 6.52 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซ่ึงลดลงจากการทํางานครบ 3 
เดือน คสช. 0.38 คะแนน โดยไดคะแนนมากที่สุดในดานความม่ันคงของประเทศ 7.30 คะแนน และไดคะแนน
นอยที่สุดในดานเศรษฐกิจ 5.89 คะแนน 
 

สําหรับความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ ในฐานะนายกรัฐมนตรี ของ พล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา 
ในชวง 3 เดือนที่ผานมาไดเฉลี่ย 7.43 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซ่ึงลดลง 0.33 คะแนน  จาก
การทํางานครบ 3 เดือน ในชวงคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)บริหารประเทศ โดยดานที่ไดคะแนนมาก
ที่สุดคือ ความเด็ดขาดกลาตัดสินใจ 8.04 คะแนน และดานที่ไดคะแนนนอยที่สุดคือ ความสามารถสรางสรรค
ผลงานหรือโครงการใหมๆ 6.41 คะแนน 
  

 เม่ือใหเปรียบเทียบผลงานในชวง 3 เดือน ที่ผานมา กับความคาดหวังเม่ือทราบวา พล.อ. 
ประยุทธ จันทรโอชา มาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี ประชาชนรอยละ 53.8 ระบุวาผลงานดีกวาที่
คาดหวังไว รองลงมารอยละ 25.1 ระบุวา ผลงานพอๆ กับที่คาดหวังไว และมีเพียงรอยละ 7.5 เทาน้ัน ที่ระบุวา
ผลงานแยกวาที่คาดหวังไว ที่เหลือรอยละ 13.6 ระบุวายังไมไดคาดหวังไว 
  

 สําหรับคําถามที่วา  “หากวันน้ี  ทานมีสิทธิออกเสียงเลือกนายกรัฐมนตรี ทานจะออกเสียง
สนับสนุน พล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรีหรือไม”  พบวา ประชาชน รอยละ 75.0 จะ
ออกเสียงสนับสนุน ซ่ึงลดลงรอยละ 5.5 เม่ือเปรียบเทียบกับการสํารวจในชวง 3 เดือนที่ผานมา ขณะท่ีรอยละ 

เรียน  บรรณาธิการขาวหนา 1/ ขาวการเมือง 

เร่ือง  ผลสํารวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ    (รวม 5 หนา)

ครบ 3 เดือน ประชาชนพอใจการทํางานรัฐบาล เฉลี่ย 6.52 คะแนน จากเดิม 6.90
พอใจการทํางาน พล.อ. ประยุทธ นายกรัฐมนตรี เฉลี่ย 7.43 คะแนน จากเดิม 7.76 

 แตสวนใหญ 53.8 % เห็นวามีผลงานดกีวาที่คาดหวังเอาไว 
และขอของขวัญปใหม ชวยทําใหเศรษฐกิจดีข้ึน ราคาสินคาเกษตรสูงข้ึน 
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12.6 จะไมออกเสียงสนับสนุน ที่เหลือรอยละ 12.4 งดออกเสียง 
 

 สวนส่ิงที่อยากไดจากรัฐบาลเพ่ือเปนของขวัญปใหมปน้ี อันดับ1 คือ ชวยทําใหเศรษฐกิจดีข้ึน จะ
ไดสรางงาน สรางรายได (รอยละ 20.5) อันดับ 2 คือ ชวยทําใหผลผลิตทางการเกษตร เชน ขาว ยางพารา มี
ราคาสูงขึ้น (รอยละ 18.9) อันดับ 3 คือ ชวยทําใหราคาสินคาตางๆ และคาครองชีพถูกลง (รอยละ 16.0) 
  

 โปรดพิจารณารายละเอียดดังตอไปน้ี 
 

1. คะแนนความพึงพอใจ ที่มีตอการบริหารประเทศของรัฐบาล ในชวง 3 เดอืนที่ผานมา ไดคะแนนเฉลี่ย  
6.52  คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 

ดานที่ทําการประเมินความพึงพอใจ 

คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม10 คะแนน) 

ครบ 3 เดือน 
คสช. (ส.ค.57) 

ครบ 3 เดือน 
รัฐบาล (ธ.ค.57) 

เพ่ิมขึ้น / 
ลดลง 

ดานความมั่นคงของประเทศ  7.69 7.30 -0.39 
ดานการบริหารจัดการและการบังคับใชกฎหมาย 7.44 6.96 -0.48
ดานสังคมและคุณภาพชีวติ  7.00 6.42 -0.58
ดานการตางประเทศ 6.00 6.01 +0.01
ดานเศรษฐกิจ  6.34 5.89 -0.45

คะแนนเฉลีย่ 6.90 6.52 -0.38 
 หมายเหตุ  การสุมตัวอยางในการสํารวจแตละคร้ังใชหลกัเกณฑเดียวกัน ดวยขอคําถามแบบเดียวกัน แตไมใชกลุมตัวอยางกลุมเดียวกัน 
 

2.  คะแนนความพึงพอใจการปฏบิัติหนาที่ในฐานะนายกรัฐมนตรี ของพล.อ. ประยุทธ จนัทรโอชา ไดคะแนน
เฉลีย่ 7.43 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน  

 

ดานที่ทําการประเมินความพึงพอใจ 

คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม10 คะแนน) 

ครบ 3 เดือน 
หัวหนา คสช. 

(ส.ค.57) 

ครบ 3 เดือน 
นายกรัฐมนตรี 

(ธ.ค. 57) 

เพ่ิมขึ้น/
ลดลง 

ความเด็ดขาด กลาตัดสินใจ 8.39 8.04 -0.35 
ความซ่ือสัตยสุจริต 7.76 7.69 -0.07 
การรักษาผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ 7.84 7.61 -0.23 
ความขยันทุมเทในการทํางานเพ่ือแกปญหาของประเทศ 8.12 7.55 -0.57 
ความสามารถในการบริหารจัดการตามอํานาจหนาที่ ที่มี 7.67 7.27 -0.40
ความสามารถสรางสรรคผลงานหรือโครงการใหมๆ 6.79 6.41 -0.38

คะแนนเฉลีย่ 7.76 7.43 -0.33
 หมายเหตุ  การสุมตัวอยางในการสํารวจแตละคร้ังใชหลักเกณฑเดียวกัน ดวยขอคําถามแบบเดียวกัน แตไมใชกลุมตัวอยางกลุมเดียวกัน 
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3. เปรียบเทยีบผลงานในชวง 3 เดือน ที่ผานมา กับความคาดหวังเม่ือทราบวา พล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา 
มาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี  

 

ดีกวาที่คาดหวังไว รอยละ 53.8

พอๆ กับที่คาดหวังไว รอยละ 25.1 

แยกวาที่คาดหวังไว  รอยละ 7.5 

ไมไดคาดหวังไว รอยละ 13.6 

 
4.ความเห็นตอขอคําถามที่วา “หากวันน้ี  ทานมีสิทธิออกเสียงเลือกนายกรัฐมนตรี ทานจะออกเสียง

สนับสนุน พล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรีหรือไม” 
 
  
 
 
 
 
 
 
5. ส่ิงที่ประชาชนตองการใหรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ ดําเนินการอยางเรงดวน 5 อันดับแรก เพ่ือเปนของขวัญ

ปใหมใหประชาชน คือ (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 

ชวยทําใหเศรษฐกิจดีข้ึน จะไดสรางงาน สรางรายได รอยละ 20.5 

ชวยทําใหผลผลิตทางการเกษตร เชน ขาว ยางพารา มีราคาสูงขึ้น รอยละ 18.9 

ชวยทําใหราคาสินคาตางๆ และคาครองชพีถูกลง รอยละ 16.0 

ชวยปราบปรามการทุจริต คอรรัปชั่น อยางเด็ดขาด รอยละ 8.6 

ขอใหบริหารงานใหดีที่สุด และสําเร็จทุกโครงการ รอยละ 5.9 

 
 
 

 

 
 

 
ครบ 3 เดือน 

หัวหนา คสช.(ส.ค.57) 
(รอยละ) 

ครบ 3 เดือน 
นายกรัฐมนตรี (ธ.ค. 57) 

(รอยละ) 

เพิ่มข้ึน/ 
ลดลง 

(รอยละ) 

สนับสนุน 80.5 75.0 -5.5

ไมสนับสนุน 8.0 12.6 +4.6

งดออกเสียง 11.5 12.4 +0.9
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รายละเอียดการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคการสํารวจ  
เพ่ือวัดความพึงพอใจของประชาชนตอการทําหนาที่ของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี ในการบริหารประเทศ

ครบ 3 เดือน รวมถึงความคาดหวังตอการปฏิบัติหนาที่ของ พล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี 
และของขวัญปใหมที่อยากไดจากรัฐบาล เพ่ือสะทอนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนใหสังคมและผูที่เก่ียวของ
ไดรับทราบ  
 
ประชากรที่สนใจศึกษา 
    การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ป ขึ้นไป โดยการสุม
สัมภาษณทางโทรศัพทจากฐานขอมูลของกรุงเทพโพลล ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบ Simple Random Sampling 
แลวใชวิธีการถวงน้ําหนักดวยขอมูลประชากรศาสตรจากฐานขอมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย  
       
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน   3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

ใชการสัมภาษณทางโทรศัพท โดยเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน 
ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคําถามปลายเปดสามารถตอบไดโดยอิสระ 
(Open ended) และไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 
 
  
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  1 – 3 ธันวาคม 2557 
      
วันที่เผยแพรผลสํารวจ      :  7 ธันวาคม 2557 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ
เพศ   
            ชาย 564 48.7 
            หญิง 594 51.3 

รวม 1,158 100.0

อายุ  
            18 ป - 30 ป 183 15.8 
            31 ป – 40 ป 296 25.6 
            41 ป – 50 ป 320 27.6 
            51 ป - 60 ป 245 21.2 
            61 ป ขึ้นไป 114 9.8 

รวม 1,158 100.00
การศึกษา   
            ต่ํากวาปริญญาตรี 782 67.6 
            ปริญญาตรี 316 27.2 
            สูงกวาปริญญาตรี 60 5.2 
                                 รวม 1,158 100.00

อาชีพ  
 ลูกจางรัฐบาล 136 11.8 
 ลูกจางเอกชน     264 22.8 
 คาขาย/ ทํางานสวนตัว/ เกษตรกร   493 42.5 
 เจาของกิจการ/ นายจาง  90 7.8 
 ทํางานใหครอบครัว   1 0.1 
 พอบาน/ แมบาน/ เกษียณอายุ 131 11.3 
 นักเรียน/ นักศึกษา   33 2.9 
 วางงาน/ รอฤดูกาล/ รวมกลุม 10 0.8 

รวม 1,158 100.00
                                

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    Facebook : https://facebook.com/bangkokpoll 


