
 

 

 
 
 
                           
  
 

 จากการบริหารประเทศของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ เป็นเวลา 6 เดือน และได้มีการแถลงผลงานไปเมื่อ               
วันศุกร์ที่  17 เมษายน 58  เพ่ือเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน เมื่อเปรียบเทียบก่อนรัฐบาล                     
พล.อ.ประยุทธ์ จะเข้ามาบริหารประเทศ และหลังจากเข้ามาบริหารประเทศ ครบ 6 เดือน “สวนดุสิตโพล” 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงได้ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จ านวน 1,572 คน ระหว่างวันที่                    
17-19 เมษายน 2558 สรุปผลได้ ดังนี้  
 

1. เมื่อเปรียบเทียบก่อนรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จะเข้ามาบริหารประเทศ และหลังจากเข้ามาบริหารประเทศ  
   ครบ 6 เดือน สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ตามความคิดเห็นของประชาชน คือ 
อันดับ 1 ไม่มีการเคลือ่นไหวชุมนุม ประท้วง  87.98% 
อันดับ 2 การปราบปรามการทุจรติคอรัปชั่น  80.53% 
อันดับ 3 การจดัระเบียบสังคม  73.09% 
อันดับ 4 การกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น ขึ้นเงินเดือน จ่ายเงินช่วยชาวนา ลดราคาน้ ามัน  65.08% 
อันดับ 5 หน่วยงานราชการ ทหาร ต ารวจ ท างานรวดเร็วขึ้น  53.05% 
 
2. เมื่อเปรียบเทียบก่อนรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จะเข้ามาบริหารประเทศ และหลังจากเข้ามาบริหารประเทศ  
   ครบ 6 เดือน สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลง ตามความคิดเห็นของประชาชน คือ 
อันดับ 1 ค่าครองชีพ ราคาสินค้า การด ารงชวีิตของประชาชน  88.74% 
อันดับ 2 การจ ากดัสิทธเิสรีภาพ การแสดงความคดิเห็นในที่สาธารณะ  84.16% 
อันดับ 3 การบังคับใชก้ฎหมาย ออกกฎระเบียบมากเกินไป  79.96% 
อันดับ 4 ภาพลักษณ์ของรัฐบาลในสายตาตา่งชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 76.72% 
อันดับ 5 เหตกุารณ์ความรุนแรง กอ่เหตุระเบิด สถานการณช์ายแดนใต้  66.98% 
 
3. เมื่อเปรียบเทียบก่อนรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จะเข้ามาบริหารประเทศ และหลังจากเข้ามาบริหารประเทศ  
   ครบ 6 เดือน สิ่งที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงและยังคงเหมือนเดิม ตามความคิดเห็นของประชาชน คือ 
อันดับ 1 สภาพเศรษฐกิจของประเทศยังฝืดเคือง  91.98% 
อันดับ 2 การศกึษาไทยยังไม่พัฒนา ความเหลือ่มล้ าในสังคม 78.05% 
อันดับ 3 ปัญหาการเมือง การแบ่งส ีเลือกข้าง  71.37% 
อันดับ 4 การทุจรติคอรัปชั่น การแสวงหาผลประโยชน์เพ่ือตนเอง   62.21% 
อันดับ 5 ภัยสังคม ปัญหาอาชญากรรม อุบัตเิหตตุ่างๆ  59.35% 
 
 
 

“ความสมหวังและผิดหวัง” 6 เดือน รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ ์

ฝ่ายข่าวหน้า1/การเมือง 
ประธานด าเนินงานสวนดุสิตโพล นายณัฐพล แย้มฉิม 

                โทร. 02-6689342, 02-2433089 
http://www.dusitpoll.dusit.ac.th 

 
 
 
 
 

โพล : “ความสมหวังและผิดหวัง” 6 เดือน  
        รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ ์   (จ านวน 2 แผ่น)                                                                      
* ส่งข่าววนัอาทิตยท์ี่ 19 เมษายน 2558 

http://www.dusitpoll.dusit.ac.th/


 

 

                        “ความสมหวังและผิดหวัง” 6 เดือน รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์   : 2     

 
 
4. ความคาดหวังของประชาชนเมื่อเปรียบเทียบก่อนรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จะเข้ามาบริหารประเทศ และหลังจาก
เข้ามาบริหารประเทศ ครบ 6 เดือน ในภาพรวมประชาชนสมหวังและผิดหวังเรื่องอะไรบ้าง? 
 สิ่งทีส่มหวัง  คือ 

อันดับ 1 บ้านเมืองสงบสขุ ไม่มีการชุมนุมประท้วง  86.26% 
อันดับ 2 บริหารประเทศดว้ยความเด็ดขาด ตรงไปตรงมา 84.54% 
อันดับ 3 มีการปราบปรามการทุจรติคอรัปชั่นอย่างจริงจัง  75.76% 
อันดับ 4 การด าเนินคดีกับข้าราชการ นักการเมืองท่ีกระท าผดิ 74.43% 
อันดับ 5 ให้ความสนใจและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้น  61.07% 

 

 สิ่งทีผ่ิดหวัง  คือ 

อันดับ 1 การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ  78.24% 
อันดับ 2 การปฏิรูปการเมอืง การสรา้งความปรองดอง  73.79% 
อันดับ 3 ปัญหาภาคการเกษตรแกไ้ขไดล้่าชา้ โดยเฉพาะราคาสินค้าเกษตร  71.56% 
อันดับ 4 การน าตัวผู้กระท าผดิมาลงโทษ เช่น คดีทางการเมือง คดีอาชญากรรม คดกี่อเหตรุะเบิด  70.67% 
อันดับ 5 การใชอ้ านาจปิดกั้นการแสดงความคดิเห็น 68.58% 
 

 
 
 
 
 
 

5. เมื่อสรุปในภาพรวมก่อนที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จะเข้ามาบริหารประเทศ และบริหารประเทศไปแล้ว 
   ครบ 6 เดือน ระหว่างความสมหวังกับผดิหวัง ประชาชนรู้สกึอยา่งไรมากกวา่กัน? 
 

อันดับ 1 “สมหวัง” มากกว่า “ผิดหวัง”        57.35% 
 เพราะ  บ้านเมืองสงบ เดินหน้าต่อไปได้ ความขัดแย้งน้อยลง ไม่มีชุมนุมประท้วง กระตุ้นเศรษฐกิจ ขึ้นเงินเดือน  ฯลฯ 

อันดับ 2 “สมหวัง” และ “ผิดหวัง”พอๆกัน   28.78% 
 เพราะ  ในภาพรวมบ้านเมืองสงบสุข แต่ยังมีความขัดแย้งอยู่ การบริหารบา้นเมืองเป็นเรื่องยาก ยังไม่เห็นการ

เปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน ฯลฯ 
อันดับ 3 “ผิดหวัง” มากกว่า “สมหวัง”        13.87% 

 เพราะ ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง รวบอ านาจ ต่างชาติเชื่อม่ันลดลง กระทบต่อเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน ฯลฯ  
 

                  สวนดุสิตโพล 


