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ผลสาํรวจเรือ่ง 

“ประเมินผลงาน 3ปีรฐับาล พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา” 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
ดว้ยเดอืนสงิหาคม 2560 น้ี รฐับาล พล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีบรหิารประเทศครบ 3 ปี  

กรุงเทพโพลล์โดยศูนยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรุงเทพ จงึได้ดําเนินการสํารวจความคดิเหน็ของประชาชนเรื่อง 
“ประเมินผลงาน 3 ปี รฐับาล พล.อ.ประยุทธ์ จนัทรโ์อชา” โดยเก็บขอ้มูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป 
จาํนวน1,216 คน จากทุกภมูภิาคทัว่ประเทศ พบวา่ 

 

 ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจในการบริหารงานของรฐับาล พล.อ.ประยุทธ์ จนัทรโ์อชา 
ในช่วง 3 ปี เฉล่ีย 5.27คะแนนจากคะแนนเต็ม 10คะแนน ซึ่งลดลงจากการประเมนิการทํางานรอบ2ปี 6 
เดอืนทีไ่ด ้5.83 คะแนนและรอบ 2ปี  ทีไ่ด ้6.19 คะแนน  โดยการสาํรวจครัง้น้ีรฐับาลไดค้ะแนนลดลงทุกดา้น 
 

 สําหรบัการปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะนายกรฐัมนตรี ของพล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชาในช่วง 3 ปี 
ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจ เฉล่ีย 7.00คะแนน ซึง่ลดลงจากการประเมนิรอบ 2 ปี 6เดอืน ทีไ่ด ้7.40 
คะแนน และรอบ 2ปี  ทีไ่ด ้7.57 คะแนน  โดยการสาํรวจครัง้น้ีนายกรฐัมนตรไีดค้ะแนนลดลงทุกดา้น  
  

 ส่วนเร่ืองท่ีต้องการให้รฐับาลปฏิรูปให้สาํเรจ็ก่อนจดัให้มีการเลือกตัง้มากท่ีสุด พบว่า ร้อยละ 
32.5 ระบุว่าทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นและมีความมัน่คงกว่าน้ี รองลงมามารอ้ยละ 12.8 ระบุว่าให้ปราบปราม
ทุจรติคอรร์ปัชัน่ทัง้ในวงราชการและการเมอืง และรอ้ยละ 10.0 ระบุวา่ใหด้แูลราคาสนิคา้เกษตรเชน่ขา้วยางพารา
ไมใ่หต้กตํ่า 
 
 โปรดพจิารณารายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/  ข่าวการเมือง 

เรือ่ง   ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชน  (รวม 5 หน้า) 

 ประเมินผลการบริหารงานรฐับาลครบ 3 ปี ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจลดลงทุกด้าน เฉล่ีย 
5.27 คะแนน จากคะแนนเตม็ 10 โดยลดลงจากเดิม 0.56 คะแนน 
 ผลการปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะนายกรฐัมนตรี ของพล.อ.ประยุทธ์ จนัทรโ์อชาประชาชนให้คะแนน
ความพึงพอใจเฉล่ีย7.00 คะแนน ลดลงจากเดิม 0.40 คะแนน โดยมีความพึงพอใจลดลงทุกด้าน เช่นกนั 
 พร้อมฝากถึงรฐับาลให้ปฏิรปูเศรษฐกิจให้ดีขึน้และปราบปรามทุจริตคอรร์ปัชัน่ทัง้ในวงราชการและ
การเมืองให้สาํเรจ็ก่อนจดัให้มีการเลือกตัง้ 
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1. คะแนนความพึงพอใจ ท่ีมีต่อการบริหารประเทศของรฐับาล ในช่วง 3 ปี ท่ีผา่นมา ได้คะแนนเฉล่ีย5.27
คะแนนจากคะแนนเตม็ 10 คะแนน 

ด้านท่ีทาํการประเมินความพึงพอใจ 

คะแนนความพึงพอใจ (เตม็10 คะแนน) 

ครบ 2 ปี 
รฐับาล 

ครบ 2 ปี 6 
เดือน 
รฐับาล 

ครบ 3 ปี 
รฐับาล 

เพ่ิมขึน้ / 
ลดลง 

ด้านความมัน่คงของประเทศ  7.04 6.90 6.38 -0.52 

ดา้นการบรหิารจดัการและการบงัคบัใชก้ฎหมาย 6.68 6.33 5.75 -0.58 

ดา้นสงัคมและคุณภาพชวีติ  6.04 5.89 5.30 -0.59 

ดา้นการต่างประเทศ  5.70 5.41 5.09 -0.32 

ดา้นเศรษฐกจิ  5.49 4.63 3.85 -0.78 

คะแนนเฉล่ีย 6.19 5.83 5.27 -0.56 

 หมายเหตุ :  การสุม่ตวัอยา่งในการสาํรวจแต่ละครัง้ใชห้ลกัเกณฑเ์ดยีวกนั ดว้ยขอ้คาํถามแบบเดยีวกนั แต่ไมใ่ชก่ลุ่มตวัอยา่งกลุม่เดยีวกนั 
 
 

2.  คะแนนความพึงพอใจการปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะนายกรฐัมนตรี ของพล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชาในช่วง 3 
ปี ท่ีผา่นมา ได้คะแนนเฉล่ีย 7.00คะแนนจากคะแนนเตม็ 10 คะแนน  

 

ด้านท่ีทาํการประเมินความพึงพอใจ 

คะแนนความพึงพอใจ (เตม็10 คะแนน) 

ครบ 2 ปี 
นายกรฐัมนตรี 

ครบ 2 ปี 6 
เดือน 

นายกรฐัมนตรี 

ครบ3 ปี 
นายกรฐัมนตรี 

เพ่ิมขึน้/
ลดลง 

ความเดด็ขาด กล้าตดัสินใจ 8.23 7.98 7.61 -0.37 

ความซื่อสตัยส์จุรติ 7.93 7.70 7.48 -0.22 

ความขยนัทุม่เทในการทาํงานเพือ่แกป้ญัหาของประเทศ 7.74 7.75 7.14 -0.61 

การรกัษาผลประโยชน์สว่นรวมของประเทศชาต ิ 7.65 7.48 7.01 -0.47 

ความสามารถในการบรหิารจดัการตามอาํนาจหน้าที ่ทีม่ ี 7.35 7.15 6.73 -0.42 

ความสามารถสรา้งสรรคผ์ลงานหรอืโครงการใหม่ๆ  6.54 6.36 6.02 -0.34 

คะแนนเฉล่ีย 7.57 7.40 7.00 -0.40 

 หมายเหตุ :  การสุม่ตวัอยา่งในการสาํรวจแต่ละครัง้ใชห้ลกัเกณฑเ์ดยีวกนั ดว้ยขอ้คาํถามแบบเดยีวกนั แต่ไมใ่ชก่ลุ่มตวัอยา่งกลุ่มเดยีวกนั 
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3.เร่ืองท่ีต้องการให้รฐับาลปฏิรปูให้สาํเรจ็ก่อนจดัให้มีการเลือกตัง้มากท่ีสดุ 5 อนัดบัแรก 
(เป็นคาํถามปลายเปิดใหผู้ต้อบระบุเอง) 
 

ทาํให้เศรษฐกิจดีขึน้และมีความมัน่คงกว่าน้ี ร้อยละ 32.5 
ปราบปรามทจุรติคอรร์ปัชัน่ทัง้ในวงราชการและการเมอืง รอ้ยละ 12.8 
ดแูลราคาสนิคา้เกษตรเชน่ ขา้ว ยางพารา ไมใ่หต้กตํ่า รอ้ยละ 10.0 
ความรกัและสามคัคขีองคนในชาต ิไมใ่หเ้กดิความวุน่วายทางการเมอืงเหมนืทีผ่า่นมา รอ้ยละ 9.3 
ออกกฎหมายทีเ่ป็นธรรม เหมาะกบัยคุสมยั และบงัคบัใชใ้หเ้ดด็ขาด รอ้ยละ 9.2 
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รายละเอียดการสาํรวจ 

 
วตัถปุระสงคก์ารสาํรวจ  

เพื่อวดัความพึงพอใจของประชาชนต่อการทําหน้าที่ของรฐับาลและนายกรฐัมนตรี ในการบริหาร
ประเทศครบ 3 ปี ทีผ่า่นมา ตลอดจนเรื่องทีต่อ้งการใหป้ฏริปูใหเ้สรจ็ก่อนจดัใหม้กีารเลอืกตัง้เพื่อสะทอ้นมุมมอง
ความคดิเหน็ของประชาชนใหส้งัคมและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ  
 
ประชากรท่ีสนใจศึกษา 
 การสํารวจใช้การสุ่มตวัอย่างจากประชาชนทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ ที่มอีายุ 18 ปี ขึน้ไป โดยการสุ่ม
สมัภาษณ์ทางโทรศพัท์จากฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวธิีการสุ่มตวัอย่างแบบ Simple Random 
Sampling แลว้ใชว้ธิกีารถ่วงน้ําหนักดว้ยขอ้มูลประชากรศาสตรจ์ากฐานขอ้มูลทะเบยีนราษฎรข์องกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
 
 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

 การประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 
วิธีการรวบรวมข้อมลู 

ใช้การสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์ โดยเครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้าง
แน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) และคาํถามปลายเปิดใหผู้ต้อบระบุเอง
โดยอสิระ (Open Ended) แลว้ไดนํ้าแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลู
และประมวลผล 
 
  
ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู :  8-9 สงิหาคม 2560 
 
วนัท่ีเผยแพร่ผลสาํรวจ :19 สงิหาคม 2560 
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ข้อมลูประชากรศาสตร ์

 

 จาํนวน ร้อยละ 

เพศ    

            ชาย 614 50.5 

            หญงิ 602 49.5 

รวม 1,216 100.0 

อาย ุ   

            18 ปี - 30 ปี 154 12.7 

            31 ปี – 40 ปี 251 20.6 

            41 ปี – 50 ปี 326 26.8 

            51 ปี - 60 ปี 286 23.5 

            61 ปี ขึน้ไป 199 16.4 

รวม 1,216 100.0 

การศึกษา   

            ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 799 65.7 

            ปรญิญาตร ี 347 28.5 

            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 70 5.8 

                                 รวม 1,216 100.0 

อาชีพ   

 ลกูจา้งรฐับาล 151 12.4 

 ลกูจา้งเอกชน     276 22.7 

 คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั/ เกษตรกร 501 41.2 

 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   45 3.7 

 ทาํงานใหค้รอบครวั 3 0.3 

 พอ่บา้น/ แมบ่า้น/ เกษยีณอาย ุ 186 15.3 

 นกัเรยีน/ นกัศกึษา   39 3.2 

 วา่งงาน/ รอฤดกูาล/ รวมกลุ่ม 15 1.2 

รวม 1,216 100.0 

 
ศนูยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ (กรงุเทพโพลล)์  โทร. 02-350-3500 ต่อ 1770, 1776 

E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 
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