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  ผลสํารวจเร่ือง  “2 ปีแรก vs 2 ปีหลงั การทาํหน้าทีรั่ฐบาล พล.อ. ประยุทธ์” 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ  ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นประชาชน เร่ือง “2 ปีแรก vs 2 ปีหลงั 

การทาํหน้าทีรั่ฐบาล พล.อ. ประยุทธ์”  โดยเกบ็ข้อมูลกบัประชาชนจากทุกภูมิภาคทัว่ประเทศจํานวน 1,228  คน พบว่า  
 

ในภาพรวมคะแนนการทําหน้าที่ในด้านต่างๆ ของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ ในช่วง 2 ปีแรก เทียบกับ ช่วง 2 ปีหลัง
พบว่า ในช่วง 2 ปีแรกได้ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 6.31 คะแนน ส่วนในช่วง 2 ปีหลังได้คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 6.04 คะแนน      
ซ่ึงเม่ือเปรียบเทยีบช่วง 2 ปีแรกกบัช่วง 2 ปีหลงัพบว่ามีค่าเฉลีย่ลดลง 0.27 คะแนน 

 

เม่ือแยกพจิารณาพบว่าในช่วง 2 ปีแรกด้านทีไ่ด้คะแนนมากทีสุ่ดคอื ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (6.81 
คะแนน) รองลงมาคือ ดา้นการดูแลความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน (6.67 คะแนน) และดา้นการแกปั้ญหา
ทุจริตคอร์รัปชัน่ การสร้างความโปร่งใส (6.65 คะแนน)  

 

 ส่วนในช่วง 2 ปีหลังพบว่า ด้านที่ได้คะแนนมากที่สุดคือ ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (6.62 คะแนน) 
รองลงมาคือ ดา้นการพฒันาสาธารณูปโภค ขนส่งมวลชน รถไฟฟ้า (6.47 คะแนน) และดา้นการดูแลความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์นของประชาชน (6.36 คะแนน) 
  

 เม่ือเปรียบเทียบในช่วง 2 ปีแรก กับ ในช่วง 2 ปีหลังพบว่า ด้านที่ได้คะแนนเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ ด้านการพัฒนา
สาธารณูปโภค ขนส่งมวลชน รถไฟฟ้า (เพิม่ขึน้ 0.19 คะแนน) รองลงมาคือดา้น การพฒันาคุณภาพชีวิต เช่น โครงการประชา
รัฐ (เพิ่มข้ึน 0.06 คะแนน) และดา้นความสมัพนัธ์กบันานาประเทศ ในทุกภูมิภาค (เพิ่มข้ึน0.02 คะแนน) 
 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/ การเมือง / สังคม  
เร่ือง  ผลสํารวจความคดิเห็นประชาชนทัว่ประเทศ   (รวม 5 หน้า) 

ประชาชนให้คะแนนการทาํหน้าทีโ่ดยภาพรวมของรัฐบาลในช่วง 2 ปีแรก ดีกว่าในช่วง 2 ปีหลงั 
โดย ด้านทีท่าํหน้าทีไ่ด้ดีทีสุ่ดคอื ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

เม่ือเปรียบเทยีบ 2 ปีแรก กบั 2 ปีหลงั พบว่า 
ด้านทีไ่ด้คะแนนการทาํหน้าทีเ่พิม่ขึน้มากทีสุ่ดคอื ด้านสาธารณูปโภค ขนส่งมวลชน รถไฟฟ้า  

ส่วนด้านทีไ่ด้คะแนนการทาํหน้าทีล่ดลงมากทีสุ่ดคอื ด้านการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ัน การสร้างความโปร่งใส  
ประชาชนส่วนใหญ่ 52.2%  ยงัเช่ือม่ันในการทาํหน้าทีข่องรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ในการบริหารประเทศ 

 แต่อยากให้เปลีย่นบางตําแหน่ง เพือ่ภาพลกัษณ์ทีด่ีขึน้ 
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ส่วนด้านที่ได้คะแนนลดลงมากที่สุดคือ ด้านการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ัน การสร้างความโปร่งใส (ลดลง 0.76 
คะแนน) รองลงมาคือ ดา้นการปฏิรูปการเมืองและพฒันาระบอบประชาธิปไตย และเศรษฐกิจของคนในประเทศ  (ลดลง
เท่ากนั 0.54 คะแนน)   
  

สุดท้ายเม่ือถามว่า “ท่านยงัเช่ือม่ันในการทาํหน้าที่ของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ ในการบริหารประเทศหรือไม่อย่างไร” 
พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 52.2 ยังเช่ือม่ันในการทําหน้าที่ โดยในจํานวนนี้ร้อยละ 40.7 เช่ือม่ันในการทําหน้าที่แต่อยากให้มีการ
เปลีย่นแปลงในบางตําแหน่ง เพือ่สร้างภาพลกัษณ์ให้ดีขึน้ รองลงมาร้อยละ 11.5 เช่ือม่ันการทําหน้าที่ทุกๆ ตําแหน่ง ขณะท่ีร้อย
ละ 47.8 ไม่เช่ือมัน่ในการทาํหนา้ท่ี อยากใหมี้การเลือกตั้ง เพื่อไดรั้ฐบาลใหม่มาบริหารประเทศ 
 

โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี     
 
1. คะแนนการทาํหน้าทีใ่นด้านต่างๆ ของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ ในช่วง 2 ปีแรก เทียบกบั ช่วง 2 ปีหลงั (เตม็ 10 คะแนน) 
     

ด้าน 
2 ปี แรก 

(เตม็ 10 คะแนน) 
2 ปี หลงั 

(เตม็ 10 คะแนน) 
เพิม่ขึน้/ลดลง 

(คะแนน) 
การอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 6.81 6.62 -0.19 
การพฒันาสาธารณูปโภค ขนส่งมวลชน รถไฟฟ้า 6.28 6.47 +0.19 
การดูแลความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน   6.67 6.36 -0.31 
การพฒันาคุณภาพชีวติ เช่น โครงการประชารัฐ 6.29 6.35 +0.06 
ความสมัพนัธ์กบันานาประเทศ ในทุกภูมิภาค 6.32 6.34 +0.02 
การใหข้อ้มูลข่าวสารจากภาครัฐ 6.46 6.17 -0.29 
สร้างความปรองดอง และสามคัคีของคนในชาติ 6.37 5.96 -0.41 
กระบวนการยติุธรรมและการบงัคบัใชก้ฎหมาย                 6.35 5.91 -0.44 
การแกปั้ญหาทุจริตคอร์รัปชัน่ การสร้างความโปร่งใส 6.65 5.89 -0.76 
การปฏิรูปการเมืองและพฒันาระบอบประชาธิปไตย          6.37 5.83 -0.54 
การแกปั้ญหาในพ้ืนท่ี 3 จงัหวดัชายแดนใต ้ 5.67 5.61 -0.06 
เศรษฐกิจของคนในประเทศ   5.51 4.97 -0.54 

เฉลีย่รวม 6.31 6.04 -0.27 
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2. ข้อคาํถาม “ท่านยงัเช่ือม่ันในการทาํหน้าทีข่องรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ ในการบริหารประเทศหรือไม่อย่างไร”  
    

เช่ือม่ันในการทาํหน้าที ่
 โดย  ร้อยละ 40.7 อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงในบางตําแหน่ง 
         เพือ่สร้างภาพลกัษณ์ให้ดีขึน้ 
  ร้อยละ 11.5 เช่ือม่ันในการทาํหน้าทีทุ่กๆ ตําแหน่ง 

ร้อยละ 52.2 

ไม่เช่ือมัน่ในการทาํหน้าท่ี อยากให้มีการเลือกตั้ง เพื่อได้รัฐบาลใหม่มา
บริหารประเทศ 

ร้อยละ 47.8 

 
 

ศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)  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 
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รายละเอยีดการสํารวจ 

 
วตัถุประสงค์การสํารวจ 

1) เพื่อประเมินการทาํหนา้ท่ีในดา้นต่างๆ ของรัฐบาล พล.อ. ประยทุธ์ ในช่วง 2 ปีแรก เทียบกบั ช่วง 2 ปีหลงั 
2) เพื่อสะทอ้นความเช่ือมัน่ในการทาํหนา้ท่ีของรัฐบาลพล.อ. ประยทุธ์ ในการบริหารประเทศ 

 
ประชากรทีส่นใจศึกษา 

     การสาํรวจใชก้ารสุ่มตวัอยา่งจากประชาชนทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ ท่ีมีอาย ุ18 ปี ข้ึนไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์
ทางโทรศพัท์จากฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล ์ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)         
แล้วใช้วิธีการถ่วงนํ้ าหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย 

       
 ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 
วธีิการรวบรวมข้อมูล  

ใชก้ารสัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์(Enumeration by telephone) โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็น
แบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นไดน้าํ
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  6 – 8  กมุภาพนัธ์ 2561 
      

วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  10 กมุภาพนัธ์ 2561 
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ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 

 จํานวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 670 54.6 
            หญิง 558 45.4 

รวม 1,228 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 123 10.0 
            31 ปี - 40 ปี 240 19.5 
            41 ปี - 50 ปี 331 27.0 
            51 ปี - 60 ปี 315 25.7 
 61 ปี ข้ึนไป 219 17.8 

รวม 1,228 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 766 62.4 
            ปริญญาตรี 354 28.8 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 108 8.8 
                                 รวม 1,228 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 167 13.6 
 ลูกจา้งเอกชน     290 23.6 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั/ เกษตรกร 490 39.9 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   67 5.5 
 ทาํงานใหค้รอบครัว 1 0.1 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 172 14.0 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   27 2.2 
 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 14 1.1 

รวม 1,228 100.0 
 

 


