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ผลสาํรวจเรือ่ง  

“การทาํหน้าท่ีของ พล.อ. ประยทุธ ์ในฐานะนายกฯ บนเวทียเูอน็” 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

ในช่วงวนัที ่23 กนัยายน -1 ตุลาคม ทีผ่่านมา พล.อ. ประยุทธ์ จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีไดเ้ดนิทาง
ไปร่วมการประชุม สมชัชาสหประชาชาต ิสมยัสามญั ครัง้ที ่70 ณ นครนิวยอรก์ สหรฐัอเมรกิา กรงุเทพโพลล์
โดยศนูยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ จงึไดส้าํรวจความคดิเหน็ของประชาชนเรื่อง “การทาํหน้าท่ีของ พล.อ.
ประยทุธ ์ในฐานะนายกฯ บนเวทียูเอน็” โดยเกบ็ขอ้มลูจากประชาชนอายุ 18 ปีขึน้ไป ทีร่บัทราบขา่วการไป
รว่มประชุมดงักล่าวของนายกรฐัมนตร ีจาํนวน 1,068 คน จากทุกภมูภิาคทัว่ประเทศ พบวา่ 

 

ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 67.8 เหน็ว่าการประชุมสหประชาชาติครัง้น้ี ประชาคมโลกให้การ
ยอมรบั พล.อ. ประยุทธ์ นายกรฐัมนตรีจากประเทศไทย มเีพยีงร้อยละ 11.4 เท่านัน้ที่เหน็ว่าไม่ให้การ
ยอมรบั ขณะทีร่อ้ยละ 20.8 ระบุวา่ไมแ่น่ใจ 

 

 ส่วนความคิดเห็นต่อการทําหน้าท่ีของ พล.อ. ประยุทธ์ นายกรฐัมนตรีในเวทีการประชุม
สหประชาชาติครัง้น้ี ประชาชนร้อยละ 71.5 ระบุว่าทาํได้ค่อนข้างดีถึงดีมาก รองลงมารอ้ยละ 19.0 ระบุว่า
ทาํไดพ้อใช ้มเีพยีงรอ้ยละ 4.4 เทา่นัน้ทีเ่หน็วา่ควรปรบัปรงุ 
 

 สาํหรบัความรู้สึกของประชาชนต่อการท่ีนายกรฐัมนตรี ในฐานะตวัแทนประเทศไทยได้รบั
รางวลั  ITU และได้รบัเลือกให้เป็นประธานกลุ่มประเทศกาํลงัพฒันา หรือท่ีเรียกว่า “จี 77” พบว่า 
ประชาชนร้อยละ 77.3 รู้สึกภมิูใจ ขณะทีร่อ้ยละ 21.2 รูส้กึเฉยๆ  
 

 เม่ือถามความเห็นต่อภาพรวมความสําเรจ็ในการเข้าร่วมประชุมสหประชาชาติของ พล.อ.
ประยทุธ ์นายกรฐัมนตรี ครัง้น้ี ประชาชนร้อยละ 59.5 เหน็ว่าทาํได้สาํเรจ็ตามความคาดหมาย และมถีงึ
รอ้ยละ 31.2 ทีเ่หน็วา่สาํเรจ็เกนิความคาดหมาย ทีเ่หลอืรอ้ยละ 9.3 เหน็วา่สาํเรจ็น้อยกวา่ความคาดหมาย  
 

 สดุท้ายเม่ือถามถึงการเลือกตัง้ท่ีคาดว่าจะมีขึน้ในปี 2560 ตามท่ีนายกฯ บอกกบันักลงทุนสหรฐั
ว่าเป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมหรือไม่ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 62.4 เหน็ว่าเป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมแล้ว 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/  ข่าวการเมือง 

เรือ่ง   ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชนทัว่ประเทศ     (รวม 4 หน้า) 

ปชช. 71.5 % เหน็ว่าการทาํหน้าท่ีของนายกฯ ในเวทีการประชมุยเูอน็ ทาํได้ค่อนข้างดีถึงดีมาก 
         77.3 % รู้สึกภมิูใจท่ีไทยได้รางวลั ITU และนายกฯ ได้เป็นประธานกลุ่ม จี77 
         62.4% เหน็ว่าเลือกตัง้ท่ีคาดว่าจะมีขึน้ในปี 2560 ตามท่ีนายกฯ บอกกบันักลงทุนสหรฐั เป็น 
                    ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมแล้ว 
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ขณะทีร่อ้ยละ 30.4 เหน็ว่าไมเ่หมาะสม ในจาํนวนน้ีรอ้ยละ 18.0 เหน็ว่าควรเรว็กว่าปี 2560 และรอ้ยละ 12.4 เหน็
วา่ควรชา้กวา่ปี 2560 
 

 โปรดพจิารณารายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
 
1.  การประชมุสหประชาชาติครัง้น้ี ประชาคมโลกให้การยอมรบั พล.อ.ประยทุธ ์นายกรฐัมนตรีจากประเทศ

ไทย หรือไม่ 
  

ให้การยอมรบั ร้อยละ 67.8 
ไมใ่หก้ารยอมรบั รอ้ยละ  11.4 

ไมแ่น่ใจ รอ้ยละ  20.8 
 
2.  ความเหน็ต่อการทาํหน้าท่ีของพล.อ.ประยทุธ ์นายกรฐัมนตรี ในเวทีการประชมุสหประชาชาติครัง้น้ี 
  

ทาํได้ค่อนข้างดีถึงดีมาก ร้อยละ  71.5 
ทาํไดพ้อใช ้ รอ้ยละ  19.0 
ควรปรบัปรงุ รอ้ยละ  4.4 

ไมแ่น่ใจ รอ้ยละ  5.1 

 
3. ความรู้สึกต่อการท่ีนายกรฐัมนตรี ในฐานะตวัแทนประเทศไทยได้รบัรางวลั  ITU และได้รบัเลือกให้เป็น

ประธานกลุ่มประเทศกาํลงัพฒันา หรือท่ีเรียกว่า “จี 77” 
 

รู้สึกภมิูใจ ร้อยละ 77.3 
รูส้กึเฉยๆ รอ้ยละ 21.2 
ไมแ่น่ใจ รอ้ยละ 1.5 

 
 

4. ความเหน็ต่อภาพรวมความสาํเรจ็ในการเข้าร่วมประชมุสหประชาชาติครัง้น้ีของ พล.อ.ประยทุธ ์
นายกรฐัมนตรี 

 

สาํเรจ็เกนิความคาดหมาย รอ้ยละ 31.2 
สาํเรจ็ตามความคาดหมาย ร้อยละ  59.5 
สาํเรจ็น้อยกวา่ความคาดหมาย รอ้ยละ  9.3 
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5. การเลือกตัง้ท่ีคาดว่าจะมีขึน้ในปี 2560 ตามท่ีนายกฯ บอกกบันักลงทุนสหรฐั เป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสม
หรือไม่ 

 

เป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสม ร้อยละ 62.4 
เป็นชว่งเวลาทีไ่มเ่หมาะสม รอ้ยละ 30.4 
 ควรเรว็กวา่ปี 2560   รอ้ยละ 18.0  
 ควรชา้กวา่ปี 2560   รอ้ยละ 12.4  
ไมแ่น่ใจ รอ้ยละ 7.2 

 
รายละเอียดการสาํรวจ 

 
วตัถปุระสงคก์ารสาํรวจ  

เพือ่สาํรวจความเหน็ของประชาชนเกีย่วกบัการไปรว่มประชุมสมชัชาสหประชาชาตขิองนายกรฐัมนตร ีใน
เรื่อง การทาํหน้าทีผู่นํ้าของประเทศไทยในเวทรีะดบัโลก ความรูส้กึสกึจากการทีป่ระเทศไทยไดร้บัรางวลั ITUและ
การไดร้บัเลอืกใหเ้ป็นประธานกลุ่มประเทศกําลงัพฒันา ตลอดจนความสาํเรจ็ทีเ่กดิขึน้จากการเขา้รว่มประชุม เพื่อ
สะทอ้นมมุมองความคดิเหน็ของประชาชนใหส้งัคมและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ  
 
ประชากรท่ีสนใจศึกษา 
    การสาํรวจใชก้ารสุม่ตวัอยา่งจากประชาชนทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ ทีม่อีายุ 18 ปี ขึน้ไป ทีท่ราบขา่วการไป
ประชุมสมชัชาสหประชาชาติของนายกรฐัมนตร ีโดยการสุ่มสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์จากฐานขอ้มูลของกรุงเทพ
โพลล์ ด้วยวธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบ Simple Random Sampling แล้วใช้วธิกีารถ่วงน้ําหนักด้วยขอ้มูล
ประชากรศาสตรจ์ากฐานขอ้มลูทะเบยีนราษฎรข์องกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
       
 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน   4% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 
วิธีการรวบรวมข้อมลู  

ใชก้ารสมัภาษณ์ทางโทรศพัท ์โดยเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูเป็นแบบสอบถามทีม่โีครงสรา้งแน่นอน 
ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) แลว้ไดนํ้าแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความ
ถูกตอ้งสมบรูณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 
 
  
ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู   :  1 -2 ตุลาคม 2558 
      
วนัท่ีเผยแพร่ผลสาํรวจ          :  3 ตุลาคม 2558 
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ข้อมลูประชากรศาสตร ์
 

 จาํนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 574 53.7 
            หญงิ 494 46.3 

รวม 1,068 100.0 

อาย ุ   
            18 ปี - 30 ปี 87 8.1 
            31 ปี – 40 ปี 232 21.7 
            41 ปี – 50 ปี 336 31.5 
            51 ปี - 60 ปี 253 23.7 
            61 ปี ขึน้ไป 160 15.0 

รวม 1,068 100.0 
การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 633 59.3 
            ปรญิญาตร ี 331 31.0 
            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 104 9.7 
                                 รวม 1,068 100.0 

อาชีพ   
 ลกูจา้งรฐับาล 156 14.6 
 ลกูจา้งเอกชน     246 23.0 
 คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั/ เกษตรกร    419 39.3 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   63 5.9 
 พอ่บา้น/ แมบ่า้น/ เกษยีณอาย ุ 163 15.3 
 นกัเรยีน/ นกัศกึษา   10 0.9 
 วา่งงาน/ รอฤดกูาล/ รวมกลุ่ม 11 1.0 

รวม 1,068 100.0 
                                

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 
 
 


