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ผลสาํรวจเรือ่ง  

“ประเมินผลงาน 2 ปี รฐับาล พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา” 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
เน่ืองดว้ยเดอืนสงิหาคมน้ี รฐับาล พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีจะบรหิารประเทศครบ 2 ปี 

กรงุเทพโพลลโ์ดยศูนยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ จงึไดด้ําเนินการสํารวจความคดิเหน็ของประชาชนเรื่อง 
“ประเมินผลงาน 2 ปี รฐับาล พล.อ.ประยุทธ์ จนัทรโ์อชา” โดยเก็บขอ้มูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึน้ไป 
จาํนวน 1,197 คน จากทุกภมูภิาคทัว่ประเทศ พบวา่ 

 

 ประชาชนใหค้ะแนนความพงึพอใจในการบริหารงานของรฐับาล พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา ในช่วง 
2 ปี ท่ีผา่นมา เฉล่ีย 6.19 คะแนน จากคะแนนเตม็ 10 คะแนน ซึง่เพิม่ขึน้จากการประเมนิการทาํงานรอบ 1 
ปี 6 เดอืน ทีไ่ด ้5.92 คะแนน และรอบ 1 ปีทีไ่ด ้5.94 คะแนน  โดยการสาํรวจครัง้น้ีรฐับาลไดค้ะแนนเพิม่ขึน้
เกอืบทุกดา้น ยกเวน้ ดา้นความมัน่คงของประเทศ ทีไ่ดค้ะแนน 7.04 ลดลงจากเดมิ 7.10  

 

สาํหรบัความพงึพอใจต่อการปฏิบติัหน้าท่ี ในฐานะนายกรฐัมนตรี ของ พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา 
ในช่วง 2 ปี ท่ีผ่านมาได้คะแนนเฉล่ีย 7.57 คะแนน ซึ่งเพิม่ขึน้จากการประเมนิรอบ 1 ปี 6 เดอืน ทีไ่ด ้7.24 
คะแนน โดยการสํารวจครัง้น้ีนายกรฐัมนตรไีดค้ะแนนเพิม่ขึน้ในทุกดา้น และไดค้ะแนนมากที่สุดในดา้นความ
เดด็ขาดกลา้ตดัสนิใจ 8.23 คะแนน ส่วนดา้นทีไ่ดค้ะแนนน้อยทีสุ่ดคอืดา้นความสามารถสรา้งสรรคผ์ลงานหรอื
โครงการใหม่ๆ ได ้6.54 คะแนน อย่างไรกด็เีมื่อพจิารณาจากการเปลีย่นแปลงพบว่าดา้นน้ีไดค้ะแนนเพิม่ขึน้สงู
กวา่ดา้นอื่นๆ ดว้ยเชน่กนั 

 

ส่วนเรื่องทีอ่ยากให ้พล.อประยุทธ์ จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรแีละหวัหน้า คสช. ปฏิรปูให้สาํเรจ็ก่อน
การจดัให้มีการเลือกตัง้ตามโรดแมป ในปี 2560 มากท่ีสุด คือให้คนไทยมีคุณภาพชีวิดีขึ้น ได้รบั
สวสัดิการและค่าครองชีพท่ีสูงขึ้น ร้อยละ 24.5 รองลงมาคือแก้ปญัหาคอร์รปัชัน่ของข้าราชการและ

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/  ข่าวการเมือง 

เรือ่ง   ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชน       (รวม 5 หน้า) 

 ครบ 2 ปี การบริหารงานรฐับาล ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย 6.19 คะแนน จากคะแนนเตม็ 10  
เพ่ิมขึ้นจากเดิม 0.27 คะแนน โดยความพึงพอใจเพ่ิมขึ้นเกือบทุกด้าน เว้น ด้านความมัน่คงของประเทศ ท่ี 7.04 
คะแนน จากเดิม 7.10 คะแนน  
 ด้านการทาํหน้าท่ีในฐานะนายกฯ ประชาชนพึงพอใจเฉล่ีย 7.57 คะแนน เพ่ิมขึน้ 0.33 คะแนน โดยพึงพอใจ
เพ่ิมขึน้ทุกด้าน โดยเฉพาะความเดด็ขาดกล้าตดัสินใจ  
 พร้อมฝากถึงท่านนายกฯ อยากให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและแก้ปัญหาคอร์รปัชัน่ให้สําเร็จก่อน   
จดัเลือกตัง้ปี 2560 
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นกัการเมอืง รอ้ยละ 20.9 และ จดัสรรน้ําเพือ่การเกษตร และดแูลสนิคา้เกษตรใหม้รีาคาสงูขึน้ รอ้ยละ 11.1 
  
โปรดพจิารณารายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 

 
1. คะแนนความพึงพอใจ ท่ีมีต่อการบริหารประเทศของรฐับาล ในช่วง 2 ปี ท่ีผา่นมา ได้คะแนนเฉล่ีย 6.19  

คะแนน จากคะแนนเตม็ 10 คะแนน 

ด้านท่ีทาํการประเมินความพึงพอใจ 

คะแนนความพึงพอใจ (เตม็10 คะแนน) 

ครบ 1 ปี
รฐับาล 

ครบ 1 ปี 6
เดือน รฐับาล 

ครบ 2 ปี 
รฐับาล 

เพ่ิมขึน้ / 
ลดลง 

ด้านความมัน่คงของประเทศ  6.47 7.10 7.04 -0.06 
ดา้นการบรหิารจดัการและการบงัคบัใชก้ฎหมาย 6.78 6.33 6.68 +0.35 
ดา้นสงัคมและคุณภาพชวีติ  5.95 5.70 6.04 +0.34 
ดา้นการต่างประเทศ  5.32 5.41 5.70 +0.29 
ดา้นเศรษฐกจิ  5.18 5.04 5.49 +0.45 

คะแนนเฉล่ีย 5.94 5.92 6.19 +0.27 
 หมายเหตุ :  การสุม่ตวัอยา่งในการสาํรวจแต่ละครัง้ใชห้ลกัเกณฑเ์ดยีวกนั ดว้ยขอ้คาํถามแบบเดยีวกนั แต่ไมใ่ชก่ลุ่มตวัอยา่งกลุม่เดยีวกนั 
 

 
2.  คะแนนความพึงพอใจการปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะนายกรฐัมนตรี ของพล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา ได้คะแนน

เฉล่ีย 7.57 คะแนน จากคะแนนเตม็ 10 คะแนน  
 

ด้านท่ีทาํการประเมินความพึงพอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ (เตม็10 คะแนน) 

ครบ 1 ปี 
นายกรฐัมนตรี 

ครบ 1 ปี 6
เดือน นายกฯ 

ครบ 2 ปี 
นายกรฐัมนตรี 

เพ่ิมขึน้/
ลดลง 

ความเดด็ขาด กล้าตดัสินใจ 7.80 7.95 8.23 +0.28 
ความซื่อสตัยส์จุรติ 7.55 7.67 7.93 +0.26 
ความขยนัทุม่เทในการทาํงานเพือ่แกป้ญัหาของประเทศ 7.25 7.36 7.74 +0.38 
การรกัษาผลประโยชน์สว่นรวมของประเทศชาต ิ 7.33 7.41 7.65 +0.24 
ความสามารถในการบรหิารจดัการตามอาํนาจหน้าที ่ทีม่ ี 6.89 6.97 7.35 +0.38 
ความสามารถสรา้งสรรคผ์ลงานหรอืโครงการใหม่ๆ  5.82 6.10 6.54 +0.44 

คะแนนเฉล่ีย 7.11 7.24 7.57 +0.33 
 หมายเหตุ :  การสุม่ตวัอยา่งในการสาํรวจแต่ละครัง้ใชห้ลกัเกณฑเ์ดยีวกนั ดว้ยขอ้คาํถามแบบเดยีวกนั แต่ไมใ่ชก่ลุ่มตวัอยา่งกลุ่มเดยีวกนั 
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3.  10  เร่ืองท่ีอยากให้ พล.อประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรีและหวัหน้า คสช. ปฏิรปูให้สาํเรจ็ก่อน
การจดัให้มีการเลือกตัง้ตามโรดแมป ในปี 2560 มากท่ีสดุ (เป็นคาํถามปลายเปิดใหผู้ต้อบระบุเอง) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ให้คนไทยมีคณุภาพชีวิตดีขึน้ ได้รบัสวสัดิการและค่าครองชีพท่ีสงูขึน้ ร้อยละ 24.5 

แกป้ญัหาคอรร์ปัชัน่ของขา้ราชการและนกัการเมอืง รอ้ยละ 20.9 

จดัสรรน้ําเพือ่การเกษตร และดแูลสนิคา้เกษตรใหม้รีาคาสงูขึน้ รอ้ยละ 11.1 
เพิม่บทลงโทษและบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเขม้งวดจรงิจงั โดยเฉพาะในคด ี
ขม่ขนื คดยีาเสพตดิ และ คดคีอรร์ปัชัน่ 

รอ้ยละ 10.5 

ปฏริปูระบบการศกึษาของไทยใหด้ขีึน้และเทา่เทยีมกนัทัง้ในและนอกเมอืง รอ้ยละ 7.7 

ใหค้นในชาตมิคีวามสามคัค ีไมแ่บ่งฝา่ยทางการเมอืง รอ้ยละ 5.5 

ใหร้ฐัธรรมนูญเสรจ็โดยเรว็และมปีระชาธปิไตยทีส่มบรูณ์ รอ้ยละ 4.7 

แกไ้ขปญัหายาเสพตดิ รอ้ยละ 3.8 

ปฏริปูวงการตํารวจ  รอ้ยละ 3.2 

สรา้งความมัน่คงใหก้บัประเทศ ป้องกนัการก่อการรา้ย และดแูลชายแดนใต ้ รอ้ยละ 3.0 
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รายละเอียดการสาํรวจ 
 

วตัถปุระสงคก์ารสาํรวจ  
เพื่อวดัความพงึพอใจของประชาชนต่อการทําหน้าทีข่องรฐับาลและนายกรฐัมนตร ีในการบรหิารประเทศ

ครบ 2 ปี ที่ผ่านมา ตลอดจนเรื่องที่ต้องการให้ปฏิรูปให้สําเรจ็ก่อนจดัให้มกีารเลือกตัง้ในปี 2560 เพื่อสะท้อน
มมุมองความคดิเหน็ของประชาชนใหส้งัคมและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ  
 
ประชากรท่ีสนใจศึกษา 
    การสํารวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่ม
สมัภาษณ์ทางโทรศพัทจ์ากฐานขอ้มลูของกรุงเทพโพลล ์ดว้ยวธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบ Simple Random Sampling 
แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ําหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย  
       
 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน   3% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 
วิธีการรวบรวมข้อมลู  

ใชก้ารสมัภาษณ์ทางโทรศพัท ์โดยเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูเป็นแบบสอบถามทีม่โีครงสรา้งแน่นอน 
ประกอบดว้ยขอ้คําถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) และคาํถามปลายเปิดใหผู้ต้อบระบุเองโดยอสิระ 
(Open Ended) แลว้ไดนํ้าแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบรูณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 
 
  
ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู   :  15 – 17  สงิหาคม  2559 
      
วนัท่ีเผยแพร่ผลสาํรวจ          :  20 สงิหาคม 2559 
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ข้อมลูประชากรศาสตร ์
 

 จาํนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 601 50.2 
            หญงิ 596 49.8 

รวม 1,197 100.0 

อาย ุ   
            18 ปี - 30 ปี 161 13.4 
            31 ปี – 40 ปี 263 22.0 
            41 ปี – 50 ปี 335 28.0 
            51 ปี - 60 ปี 273 22.8 
            61 ปี ขึน้ไป 165 13.8 

รวม 1,197 100.0 
การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 785 65.7 
            ปรญิญาตร ี 333 27.9 
            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 76 6.4 
                                 รวม 1,197 100.0 

อาชีพ   
 ลกูจา้งรฐับาล 154 12.9 
 ลกูจา้งเอกชน     250 20.9 
 คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั/ เกษตรกร    533 44.5 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   46 3.8 
 พอ่บา้น/ แมบ่า้น/ เกษยีณอาย ุ 160 13.4 
 นกัเรยีน/ นกัศกึษา   25 2.1 
 วา่งงาน/ รอฤดกูาล/ รวมกลุ่ม 29 2.4 

รวม 1,197 100.0 
                                

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 
 


