
 

 

 

1

 

ผลสาํรวจเรือ่ง 

“ประเมินผลงาน  4 ปี รฐับาล พล.อ. ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา” 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

ดว้ยในเดอืนสงิหาคมน้ี รฐับาล พล.อ. ประยุทธ์ จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีจะบรหิารประเทศครบ 4ปี
กรุงเทพโพลล์โดยศูนยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรุงเทพ จงึได้ดําเนินการสํารวจความคดิเหน็ของประชาชนเรื่อง 
“ประเมินผลงาน 4 ปี รฐับาล พล.อ. ประยุทธ์ จนัทรโ์อชา” โดยเก็บขอ้มูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึน้ไป 
จาํนวน 1,276 คน จากทุกภมูภิาคทัว่ประเทศ พบวา่ 
 ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจในการบริหารงานของรฐับาล พล.อ. ประยุทธ์ จนัทรโ์อชา 
ในช่วง 4 ปีเฉล่ีย 5.06 คะแนนจากคะแนนเตม็ 10 คะแนนโดยดา้นทีม่คีะแนนมากทีสุ่ดคอื ด้านความมัน่คง
ของประเทศท่ีได้ 6.14 คะแนน รองลงมาคอื ดา้นการบรหิารจดัการและการบงัคบัใชก้ฎหมาย ได ้5.51 คะแนน 
และดา้นสงัคมและคุณภาพชวีติได ้5.03 คะแนน 
 สําหรบัการปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะนายกรฐัมนตรี ของพล.อ. ประยุทธ์ จนัทร์โอชาในช่วง 4 ปี
ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจ เฉล่ีย 6.40 คะแนน โดยดา้นทีม่คีะแนนมากทีสุ่ดคอืด้านความเดด็ขาด
กล้าตดัสินใจท่ีได้ 7.02 คะแนนรองลงมาคอืดา้นความซื่อสตัยส์จุรติได ้6.81 คะแนนและความขยนัทุ่มเทในการ
ทาํงานเพือ่แกป้ญัหาของประเทศได ้6.70 คะแนน 

ทัง้น้ีตลอด 4 ปีท่ีผ่านมาผลงานหรือนโยบายของรฐับาลท่ีโดดเด่นมากท่ีสุดในสายตาประชาชน
คือการดแูลผู้มีรายได้น้อยผ่านโครงการประชารฐัเช่นบตัรสวสัดิการแห่งรฐัร้อยละ 23.4 รองลงมาคอืทํา
ใหป้ระเทศชาติมคีวามสงบสุขมัน่คงไม่มกีารชุมนุม รอ้ยละ 20.5 และมกีารปราบปราบคอร์รปัชัน่อย่างจรงิจงั  
รอ้ยละ 13.7 
 ส่วนเรื่องท่ีคาดหวงัจากการทํางานของรฐับาล ตลอด 4 ปี ท่ีผ่านมา แต่ยงัทาํไม่สาํเรจ็คือเรื่อง
ปัญหาเศรษฐกิจร้อยละ 52.2 รองลงมาคอื ราคาสนิคา้เกษตรตกตํ่ารอ้ยละ 11.8 และการจดัใหม้กีารเลอืกตัง้
รอ้ยละ 8.3 

 
โปรดพจิารณารายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 ประเมินผลการบริหารงานรฐับาลครบ 4 ปี ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจ เฉล่ีย 5.06 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 10โดยให้คะแนนความพึงพอใจในการปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะนายกรฐัมนตรี ของพล.อ.
ประยทุธ ์จนัทรโ์อชาเฉล่ีย 6.40 คะแนน  
 สาํหรบัผลงานของรฐับาลตลอด 4 ปี ท่ีโดดเด่นมากท่ีสดุในสายตาประชาชนคือ การดแูลผู้มีรายได้
น้อยผา่นโครงการประชารฐั และการทาํให้ประเทศชาติมีความสงบสขุมัน่คงไม่มีการชมุนุม 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/  ข่าวการเมือง 

เรือ่ง   ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชน  (รวม 5 หน้า) 
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1. คะแนนความพึงพอใจ ท่ีมีต่อการบริหารประเทศของรฐับาล ในช่วง 4 ปี ท่ีผา่นมา ได้คะแนนเฉล่ีย 
5.06 คะแนนจากคะแนนเตม็ 10 คะแนน 

ด้านท่ีทาํการประเมินความพึงพอใจ 

คะแนนความพึงพอใจต่อการบริหารประเทศของรฐับาล 
(เตม็10 คะแนน) 

ครบ1 ปี ครบ 2 ปี ครบ 3 ปี ครบ 4 ปี 
เพ่ิมขึน้ / 
ลดลง 

ด้านความมัน่คงของประเทศ  6.47 7.04 6.38 6.14 -0.24 

ดา้นการบรหิารจดัการและการบงัคบัใชก้ฎหมาย 6.78 6.68 5.75 5.51 -0.24 

ดา้นสงัคมและคุณภาพชวีติ  5.95 6.04 5.30 5.03 -0.27 

ดา้นการต่างประเทศ  5.32 5.70 5.09 5.02 -0.07 

ดา้นเศรษฐกจิ  5.18 5.49 3.85 3.60 -0.25 

คะแนนเฉล่ีย 5.94 6.19 5.27 5.06 -0.21 

 หมายเหตุ :  การสุม่ตวัอยา่งในการสาํรวจแต่ละครัง้ใชห้ลกัเกณฑเ์ดยีวกนั ดว้ยขอ้คาํถามแบบเดยีวกนั แต่ไมใ่ชก่ลุ่มตวัอยา่งกลุม่เดยีวกนั 
 
 

2.  คะแนนความพึงพอใจการปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะนายกรฐัมนตรี ของพล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชาในช่วง 4ปีท่ี
ผา่นมา ได้คะแนนเฉล่ีย 6.40 คะแนนจากคะแนนเตม็ 10 คะแนน  

 

ด้านท่ีทาํการประเมินความพึงพอใจ 

คะแนนความพึงพอใจต่อการปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะ
นายกรฐัมนตรี(เตม็10 คะแนน) 

ครบ1 ปี ครบ 2 ปี ครบ3 ปี ครบ 4 ปี 
เพ่ิมขึน้/
ลดลง 

ความเดด็ขาด กล้าตดัสินใจ 7.80 8.23 7.61 7.02 -0.59 

ความซื่อสตัยส์จุรติ 7.55 7.93 7.48 6.81 -0.67 

ความขยนัทุม่เทในการทาํงานเพือ่แกป้ญัหาของประเทศ 7.25 7.74 7.14 6.70 -0.44 

การรกัษาผลประโยชน์สว่นรวมของประเทศชาต ิ 7.33 7.65 7.01 6.21 -0.80 

ความสามารถในการบรหิารจดัการตามอาํนาจหน้าที ่ทีม่ ี 6.89 7.35 6.73 6.17 -0.56 

ความสามารถสรา้งสรรคผ์ลงานหรอืโครงการใหม่ๆ  5.82 6.54 6.02 5.47 -0.55 

คะแนนเฉล่ีย 7.11 7.57 7.00 6.40 -0.60 

 หมายเหตุ :  การสุม่ตวัอยา่งในการสาํรวจแต่ละครัง้ใชห้ลกัเกณฑเ์ดยีวกนั ดว้ยขอ้คาํถามแบบเดยีวกนั แต่ไมใ่ชก่ลุ่มตวัอยา่งกลุ่มเดยีวกนั 
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3.ผลงานหรือนโยบายของรฐับาล ตลอด 4 ปี ท่ีโดดเด่นมากท่ีสดุ 5 อนัดบัแรก  
(เป็นคาํถามปลายเปิดใหผู้ต้อบระบุเอง) 
 

การดแูลผูมี้รายได้น้อยผา่นโครงการประชารฐั เช่น บตัรสวสัดิการแห่งรฐั  ร้อยละ 23.4 
ทาํใหป้ระเทศชาตมิคีวามสงบสขุ มัน่คง ไมม่กีารชุมนุม รอ้ยละ 20.5 
มกีารปราบปราบคอรร์ปัชัน่อยา่งจรงิจงั รอ้ยละ 13.7 
บงัคบัใชก้ฎหมายไดอ้ยา่งเดด็ขาด รอ้ยละ 8.4 
โครงการทาํถนน สรา้งทาง รถไฟฟ้า คบืหน้าอยา่งรวดเรว็  รอ้ยละ 8.2 

 

4. เร่ืองท่ีคาดหวงัจากการทาํงานของรฐับาล ตลอด 4 ปี ท่ีผา่นมา แต่ยงัทาํไม่สาํเรจ็ 5 อนัดบัแรก 

เร่ืองปัญหาเศรษฐกิจ  ร้อยละ 52.2 
ราคาสนิคา้เกษตรตกตํ่า รอ้ยละ 11.8 
การจดัใหม้กีารเลอืกตัง้ รอ้ยละ 8.3 
การปราบคอรร์ปัชัน่ใหห้มดไป รอ้ยละ 5.6 
การชว่ยเหลอืของรฐัยงัไมถ่งึคนระดบัรากหญา้จรงิๆ รอ้ยละ 3.7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 

 

 

4

 
รายละเอียดการสาํรวจ 

 
วตัถปุระสงคก์ารสาํรวจ  

เพื่อวดัความพึงพอใจของประชาชนต่อการทําหน้าที่ของรฐับาลและนายกรฐัมนตรี ในการบริหาร
ประเทศครบ 4 ปีทีผ่า่นมา ตลอดจนผลงานทีโ่ดดเดน่และเรือ่งทีป่ระชาชนคาดหวงัแต่ยงัทาํไมส่าํเรจ็เพื่อสะทอ้น
มมุมองความคดิเหน็ของประชาชนใหส้งัคมและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ  
 
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 : 1-3 สงิหาคม 2561 
 
วนัท่ีเผยแพร่ผลสาํรวจ : 4 สงิหาคม 2561 
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ข้อมลูประชากรศาสตร ์

 

 จาํนวน ร้อยละ 

เพศ    

            ชาย 660 51.7 

            หญงิ 616 48.3 

รวม 1,276 100.0 

อาย ุ   

            18 ปี - 30 ปี 114 8.9 

            31 ปี – 40 ปี 214 16.8 

            41 ปี – 50 ปี 376 29.5 

            51 ปี - 60 ปี 325 25.4 

            61 ปี ขึน้ไป 247 19.4 

รวม 1,276 100.0 

การศึกษา   

            ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 794 62.2 

            ปรญิญาตร ี 377 29.6 

            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 105 8.2 

                                 รวม 1,276 100.0 

อาชีพ   

 ลกูจา้งรฐับาล 144 11.3 

 ลกูจา้งเอกชน     282 22.1 

 คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั/ เกษตรกร 551 43.1 

 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   70 5.5 

 พอ่บา้น/ แมบ่า้น/ เกษยีณอาย ุ 198 15.5 

 นกัเรยีน/ นกัศกึษา   16 1.3 

 วา่งงาน/ รอฤดกูาล/ รวมกลุ่ม 15 1.2 

รวม 1,276 100.0 

 
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 

 


