
 

 

     
 

      

    จากที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ได้เข้ามาบริหารประเทศผ่านมาแล้ว 3 ปีกว่า และเหลือเวลาตามโรดแมป               
อีกประมาณ 1 ปี ท่ามกลางกระแสพากษ์วิจารณ์ถึงผลงานต่างๆของรัฐบาลที่มีทั้งถูกใจและไม่ถูกใจประชาชน                        
เพ่ือสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อผลงานของรัฐบาล“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ส ารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จ านวนทั้งสิ้น 1,016 คน ระหว่างวันที่ 12-17 กุมภาพันธ์ 2561 สรุปผลได้ ดังน้ี 
 

1)  ประชาชนให้คะแนนภาพรวมของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  คะแนนเต็ม 10 ได้ 5.35 คะแนน 
2)  ประชาชนให้คะแนนผลงานของรัฐบาลในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้      

ผลงาน การด าเนินงาน คะแนนที่ให้ 
ผลงานด้านสังคม   1. การดูแลช่วยเหลือประชาชน/ปราบปรามอาชญากรรม 5.76 
   2. การจัดระเบียบสังคม/สร้างมาตรฐานคุณธรรม ค่านิยม 12 ประการ 5.71 
 3. การปราบปรามยาเสพติด 5.69 
 4. การปราบปรามการทุจริต 4.85 
 5. การดูแลรักษาสุขภาพประชาชน 5.34 
   6. การลดปัญหาความเหลื่อมล ้าทางสังคม 4.75 
 7. การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ไทยแลนด์ 4.0 5.56 
 8. การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์/แรงงานต่างด้าว 5.69 
 9. การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5.27 
 10. การท้านุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 5.84 
 11. การจัดการศึกษา/การปฏิรูปการศึกษา 5.19 
 12. พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู 5.00 
ผลงานด้านเศรษฐกิจ  1. ชีวิตความเป็นอยู่ด้านการท้ามาหากิน/แก้ปัญหาจ้างงาน 4.56 
 2. ค่าครองชีพ รายได้ รายจ่าย หนี สิน 4.45 
 3. ราคาพืชผลทางการเกษตร 4.26 
   4. การควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภค 4.65 
 5. ส่งเสริมการลงทุน/พัฒนาอุตสาหกรรม 5.11 
 6. ราคาเชื อเพลิง/พลังงาน 5.04 
 7. การกระตุ้นการท่องเที่ยว 5.87 
 8. การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน/ระบบขนส่ง 5.59 
ผลงานด้านความมั่นคง  1. ความมั่นคงเข้มแข็งของประเทศ 5.77 
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 5.51 
 3. การมุ่งรักษาความมั่นคงเทิดทูนสถาบัน 6.95 
   4. การควบคุมการก่อการร้าย/การควบคุมการประท้วง 6.08 
 5. การแก้ปัญหาชายแดนใต้ 4.89 
 6. การแก้ปัญหาอาชญากรข้ามชาติ 5.35 
 7. การพัฒนาและเสริมสร้างก้าลังกองทัพ 6.25 
ผลงานด้านการเมือง 1. การด้าเนินการแก้ไขปัญหาทางการเมืองในภาพรวม 4.89 
 2. การสร้างความปรองดองจากความขัดแย้งทางการเมือง 4.78 
   3. การเตรียมการเลือกตั งตามโรดแมป 4.30 
 4. การออกกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั ง 4.38 
 5. การส่งเสริมความเข้มแข็งทางด้านการเมืองในภาพรวม 4.62 
 6. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล 4.85 

“ผลงานรัฐบาล” ในสายตา “ประชาชน” 

 
 

 โพล : “ผลงานรัฐบาล” ในสายตา “ประชาชน” 
                (จ านวน 2 แผ่น)                                                                      
* ส่งข่าววนัอาทิตยท์ี ่18 กุมภาพันธ์ 2561 

ฝ่ายข่าวการเมือง 
ประธานสวนดุสิตโพล นายณัฐพล แย้มฉิม 
โทร. 02-2445210/ โทรสาร 02-2445600 
http://www.suandusitpoll.dusit.ac.th 
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 “ผลงานรัฐบาล” ในสายตา “ประชาชน”  : 2 

 
  3)  “5 อันดับ” ผลงานรฐับาลที่ประชาชน “พึงพอใจ”  

อันดับ 1 การควบคมุความสงบเรียบรอ้ยในบ้านเมือง  47.57% 
อันดับ 2 การดูแลชว่ยเหลอืประชาชน เกษตรกร ผูม้ีรายไดน้้อย ผู้ประสบภัย 35.62% 
อันดับ 3 การปราบปรามยาเสพตดิ และผู้มีอิทธิพล 34.96% 
อันดับ 4 พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ระบบขนส่ง รถไฟฟ้าความเรว็สูง  23.45% 
อันดับ 5 จัดงานพระราชพิธีส้าคัญ การเทดิทูนสถาบนั 21.45% 

 

 
  4)  “5 อันดับ” ผลงานรฐับาลที่ประชาชน “ไม่พึงพอใจ”  

อันดับ 1 การแก้ปญัหาเศรษฐกิจ ราคาพืชผลทางการเกษตร 53.05% 
อันดับ 2 การจดัการการทุจริตคอรปัชั่น 37.28% 
อันดับ 3 การบริหารประเทศ การแกป้ัญหาทางการเมือง  29.93% 
อันดับ 4 ชีวิตความเปน็อยู่ ปัญหาความยากจน หนี สิน ความเหลือ่มล ้าทางสงัคม 23.30% 
อันดับ 5 การจดัซื ออาวธุทางทหาร เรอืด้าน ้า 18.64% 

 

 
   5)  “5 อันดับ” งานท่ีประชาชนอยากให้รฐับาล “เร่งด าเนินการ” ในระยะเวลา 1 ปีกอ่นการเลือกตั้ง  

อันดับ 1 แก้ปญัหาเศรษฐกิจ ราคาพืชผลการเกษตร การค้าระหว่างประเทศ  46.68% 
อันดับ 2 เร่งกฎหมายเลือกตั ง การจดัการเลือกตั ง  34.73% 
อันดับ 3 ตรวจสอบการทุจรติคอรัปชัน่ของผูด้้ารงต้าแหนง่ทางการเมือง การดา้เนนิคดีทางการเมือง 32.30% 
อันดับ 4 พัฒนาคุณภาพชวีิตความเปน็อยู่ การดแูลรกัษาสุขภาพประชาชน สวัสดิการผู้สูงอายุ  26.77% 
อันดับ 5 การด้าเนนิงานของรฐับาล การบริหารประเทศ การปฏริูประบบราชการ 24.12% 

 
           สวนดุสิตโพล 


