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ผลสาํรวจเรือ่ง  

“ประเมินผลงาน 6 เดือน รฐับาล พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา” 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
เน่ืองดว้ยในเดอืนกุมภาพนัธน้ี์ รฐับาล พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีจะบรหิารประเทศครบ 

6 เดอืน กรงุเทพโพลลโ์ดยศนูยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ จงึไดด้าํเนินการสาํรวจความคดิเหน็ของประชาชน
เรือ่ง “ประเมินผลงาน 6 เดือน รฐับาล พล.อ. ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา” โดยเกบ็ขอ้มลูจากประชาชนอายุ 18 ปี
ขึน้ไป จาํนวน 1,158  คน จากทุกภมูภิาคทัว่ประเทศ พบวา่ 

 

 ประชาชนใหค้ะแนนความพงึพอใจในการบริหารงานของรฐับาล พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา ในช่วง 
6 เดือนท่ีผา่นมา เฉล่ีย 6.20 คะแนน จากคะแนนเตม็ 10 คะแนน ซึง่ลดลงจากการประเมนิการทํางานรอบ 
3 เดือนรฐับาลที่ได้ 6.52 คะแนน และลดลงจากการทํางานครบ 3 เดือน คสช.ที่ได้ 6.90 คะแนน โดยการ
ประเมนิครัง้น้ีรฐับาลไดค้ะแนนมากทีส่ดุในดา้นความมัน่คงของประเทศ 7.11 คะแนน และไดค้ะแนนน้อยทีสุ่ดใน
ดา้นเศรษฐกจิ 5.58 คะแนน 
 

สาํหรบัความพงึพอใจต่อการปฏิบติัหน้าท่ี ในฐานะนายกรฐัมนตรี ของ พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา 
ในช่วง 6 เดือนท่ีผ่านมาได้คะแนนเฉล่ีย 7.26 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งลดลงจากการ
ประเมนิรอบ 3 เดอืนทีไ่ด ้7.43 คะแนน และลดลงจากเมื่อครัง้ครบรอบ 3 เดอืนหวัหน้า คสช. ทีไ่ด ้7.76 คะแนน
โดยการประเมนิครัง้น้ีนายกรฐัมนตรไีดค้ะแนนมากทีส่ดุในดา้น ความเดด็ขาดกลา้ตดัสนิใจ 7.89 คะแนน และได้
คะแนนน้อยทีส่ดุในดา้น ความสามารถสรา้งสรรคผ์ลงานหรอืโครงการใหม่ๆ  6.13 คะแนน 
  

 เม่ือให้เปรียบเทียบผลงานในช่วง 6 เดือน ท่ีผ่านมากบัความคาดหวงัเม่ือทราบว่า พล.อ.
ประยุทธ์ จนัทรโ์อชา มาดาํรงตําแหน่งนายกรฐัมนตรี ประชาชนร้อยละ 44.8 ระบุว่าผลงานดีกว่าท่ี
คาดหวงัไว้ รองลงมารอ้ยละ 27.4 ระบุว่า ผลงานพอๆ กบัทีค่าดหวงัไว ้และมเีพยีงรอ้ยละ 8.4 เท่านัน้ทีร่ะบุว่า
ผลงานแยก่วา่ทีค่าดหวงัไว ้ทีเ่หลอืรอ้ยละ19.4 ระบุวา่ไมไ่ดค้าดหวงัไว ้
  

เมือ่ถามวา่ “พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี  ควรปรบั ครม.หรือไม่ ประชาชนร้อยละ 
39.4 เหน็ว่าควรปรบัครม. รองลงมารอ้ยละ 36.2 เหน็วา่ไมค่วรปรบัครม. ทีเ่หลอืรอ้ยละ 24.4 ไมแ่น่ใจ 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/ ข่าวการเมือง 

เรือ่ง  ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชนทัว่ประเทศ    (รวม 5 หน้า) 

ประเมิลผลงานครบ 6 เดือนรฐับาล คะแนนลดลงทุกด้าน 
พอใจการทาํงานรฐับาล เฉล่ีย 6.20 คะแนน จากเดิม 6.52 

พอใจการทาํงาน พล.อ.ประยทุธ ์นายกรฐัมนตรี เฉล่ีย 7.26 คะแนน จากเดิม 7.43 
และเหน็ควรให้ พล.อ.ประยทุธ ์ปรบัครม. 
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 สุดท้ายเมื่อถามว่า  “หากวนัน้ี  ท่านมีสิทธิออกเสียงเลือกนายกรฐัมนตรี ท่านจะออกเสียง
สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จนัทรโ์อชา เป็นนายกรฐัมนตรีหรือไม่”  พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 
68.7 จะออกเสียงสนับสนุน ขณะที่รอ้ยละ 12.6 จะไม่ออกเสยีงสนับสนุน ที่เหลอืรอ้ยละ 18.7 งดออกเสยีง 
ทัง้น้ีเมือ่เปรยีบเทยีบกบัการทาํงานครบ 3 เดอืนรฐับาลและครบ 3 เดอืนคสช. พบวา่ เสยีงสนบัสนุนลดลงเท่ากบั
รอ้ยละ 6.3 และรอ้ยละ 11.8 ตามลาํดบั 
 

 โปรดพจิารณารายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

1. คะแนนความพึงพอใจ ท่ีมีต่อการบริหารประเทศของรฐับาล ในช่วง 6 เดือนท่ีผา่นมา ได้คะแนนเฉล่ีย  
6.20  คะแนน จากคะแนนเตม็ 10 คะแนน 

ด้านท่ีทาํการประเมินความพึงพอใจ 

คะแนนความพึงพอใจ (เตม็10 คะแนน) 

ครบ 3 เดือน 
คสช. 

ครบ 3 เดือน 
รฐับาล  

ครบ 6 เดือน 
รฐับาล 

เพ่ิมขึน้ / 
ลดลง 

ด้านความมัน่คงของประเทศ  7.69 7.30 7.11 -0.19 
ดา้นการบรหิารจดัการและการบงัคบัใชก้ฎหมาย 7.44 6.96 6.57 -0.39 
ดา้นสงัคมและคุณภาพชวีติ  7.00 6.42 6.12 -0.30 
ดา้นการต่างประเทศ  6.00 6.01 5.60 -0.41 
ดา้นเศรษฐกจิ  6.34 5.89 5.58 -0.31 

คะแนนเฉล่ีย 6.90 6.52 6.20 -0.32 
 หมายเหตุ  การสุม่ตวัอยา่งในการสาํรวจแต่ละครัง้ใชห้ลกัเกณฑเ์ดยีวกนั ดว้ยขอ้คาํถามแบบเดยีวกนั แต่ไมใ่ชก่ลุ่มตวัอยา่งกลุม่เดยีวกนั 
 

2.  คะแนนความพึงพอใจการปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะนายกรฐัมนตรี ของพล.อ. ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา ได้คะแนน
เฉล่ีย 7.26 คะแนน จากคะแนนเตม็ 10 คะแนน  

 

ด้านท่ีทาํการประเมินความพึงพอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ (เตม็10 คะแนน) 

ครบ 3 เดือน 
หวัหน้า คสช. 

ครบ 3 เดือน 
นายกรฐัมนตรี 

ครบ 6 เดือน 
นายกรฐัมนตรี 

เพ่ิมขึน้/
ลดลง 

ความเดด็ขาด กล้าตดัสินใจ 8.39 8.04 7.89 -0.15 
ความซื่อสตัยส์จุรติ 7.76 7.69 7.58 -0.11 
ความขยนัทุม่เทในการทาํงานเพือ่แกป้ญัหาของประเทศ 8.12 7.55 7.50 -0.05 
การรกัษาผลประโยชน์สว่นรวมของประเทศชาต ิ 7.84 7.61 7.41 -0.20 
ความสามารถในการบรหิารจดัการตามอาํนาจหน้าที ่ทีม่ ี 7.67 7.27 7.04 -0.23 
ความสามารถสรา้งสรรคผ์ลงานหรอืโครงการใหม่ๆ  6.79 6.41 6.13 -0.28 

คะแนนเฉล่ีย 7.76 7.43 7.26 -0.17 
 หมายเหตุ  การสุม่ตวัอยา่งในการสาํรวจแต่ละครัง้ใชห้ลกัเกณฑเ์ดยีวกนั ดว้ยขอ้คาํถามแบบเดยีวกนั แต่ไมใ่ชก่ลุ่มตวัอยา่งกลุ่มเดยีวกนั 
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3. เปรียบเทียบผลงานในช่วง 6 เดือน ท่ีผา่นมากบัความคาดหวงัเม่ือทราบว่า พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา 
มาดาํรงตาํแหน่งนายกรฐัมนตรี  

 

ดีกว่าท่ีคาดหวงัไว้ ร้อยละ 44.8 
พอๆ กบัทีค่าดหวงัไว ้ รอ้ยละ 27.4 
แยก่วา่ทีค่าดหวงัไว ้  รอ้ยละ 8.4 
ไมไ่ดค้าดหวงัไว ้ รอ้ยละ 19.4 

 
4. ข้อคาํถาม “พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี  ควรปรบั ครม.หรือไม่” 

ควรปรบั ร้อยละ 39.4 

ไมค่วรปรบั รอ้ยละ 36.2 

ไมแ่น่ใจ รอ้ยละ 24.4 

 
5. ข้อคาํถาม “หากวนัน้ี  ท่านมีสิทธิออกเสียงเลือกนายกรฐัมนตรี ท่านจะออกเสียงสนับสนุน พล.อ. 

ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา เป็นนายกรฐัมนตรีหรือไม่” 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
ครบ 3 เดือน 
หวัหน้า คสช. 

(ร้อยละ) 

ครบ 3 เดือน 
นายกรฐัมนตรี 

(ร้อยละ) 

ครบ 6 เดือน 
นายกรฐัมนตรี 

(ร้อยละ) 

เพ่ิมขึน้/ 
ลดลง 

(ร้อยละ) 

สนับสนุน 80.5 75.0 68.7 -6.3 

ไมส่นบัสนุน 8.0 12.6 12.6 เทา่เดมิ 

งดออกเสยีง 11.5 12.4 18.7 +6.3 



 

 

 

4

รายละเอียดการสาํรวจ 
 

วตัถปุระสงคก์ารสาํรวจ  
เพื่อวดัความพงึพอใจของประชาชนต่อการทําหน้าทีข่องรฐับาลและนายกรฐัมนตร ีในการบรหิารประเทศ

ครบ 6 เดอืน รวมถงึความคาดหวงัต่อการปฏบิตัหิน้าที่ของ พล.อ.ประยุทธ์ จนัทรโ์อชา ในฐานะนายกรฐัมนตร ี
และความเหน็ต่อการปรบั ครม. เพื่อสะท้อนมุมมองความคดิเหน็ของประชาชนใหส้งัคมและผูท้ี่เกี่ยวขอ้งได้รบั
ทราบ  
 
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 
ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) แลว้ไดนํ้าแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความ
ถูกตอ้งสมบรูณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 
 
  
ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู   :  23 – 25 กุมภาพนัธ ์2558 
      
วนัท่ีเผยแพร่ผลสาํรวจ      :  28 กุมภาพนัธ ์2558 
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ข้อมลูประชากรศาสตร ์
 

 จาํนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 592 51.1 
            หญงิ 566 48.9 

รวม 1,158 100.0 

อาย ุ   
            18 ปี - 30 ปี 176 15.2 
            31 ปี – 40 ปี 307 26.5 
            41 ปี – 50 ปี 318 27.5 
            51 ปี - 60 ปี 242 20.9 
            61 ปี ขึน้ไป 115 9.9 

รวม 1,158 100.0 
การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 760 65.6 
            ปรญิญาตร ี 323 27.9 
            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 75 6.5 
                                 รวม 1,158 100.0 

อาชีพ   
 ลกูจา้งรฐับาล 167 14.4 
 ลกูจา้งเอกชน     274 23.7 
 คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั/ เกษตรกร    470 40.6 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   57 4.9 
 ทาํงานใหค้รอบครวั   2 0.2 
 พอ่บา้น/ แมบ่า้น/ เกษยีณอาย ุ 147 12.7 
 นกัเรยีน/ นกัศกึษา   33 2.9 
 วา่งงาน/ รอฤดกูาล/ รวมกลุ่ม 8 0.6 

รวม 1,158 100.0 
                                

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 
 


