
 
ประเมินผลงาน 1 ป ผูวาฯ อภิรักษ 

  
วัตถุประสงคของการสํารวจ    

เพื่อทราบขอมลูและความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานครตอการปฏิบัตหินาท่ีครบ 1 ป ในฐานะ
ผูวาฯ กทม. ของนายอภริกัษ โกษะโยธนิ  ในประเด็นตอไปนี ้

1. ความพึงพอใจที่มีตอผลงานดานตาง ๆ ของผูวาฯ กทม. 
2. สภาพความเปลี่ยนแปลงโดยรวมของกรุงเทพมหานครหลังการดําเนินงานครบ 1 ปของผูวาฯ กทม. 
3. ความพึงพอใจตอการปฏิบัตหินาที่ในฐานะผูวาฯ กทม. ของนายอภริักษ 
4. ปญหาท่ีตองการใหผูวาฯ กทม. แกไขโดยเรงดวน 

ระเบียบวธิีการสํารวจ 
                การสุมตวัอยาง 

การสํารวจใชวิธีสุมตวัอยางประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อายุตั้งแต 18 ปข้ึนไป โดยใชวิธกีาร 
สุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยสุมเขตการปกครอง  จากนั้นสุมถนน และประชากร 
เปาหมายที่จะสัมภาษณ  ไดตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน  1,455  คนเปนชายรอยละ 48.5   หญิงรอยละ 51.5    อายุ 18-25 ป  
รอยละ 30.5     อายุ 26-35 ป รอยละ 30.7    อายุ 36-45 ป รอยละ 20.5   และอายุ 46 ปข้ึนไป รอยละ 18.2 

    ศึกษาระดับประถมศกึษารอยละ 13.8    มัธยมศกึษาและปวช.รอยละ 26.1    ปวส.และอนุปรญิญารอยละ 12.8    
ปรญิญาตรรีอยละ 41.4   และสูงกวาปรญิญาตรรีอยละ 5.9 
     ประกอบอาชีพรับราชการและพนกังานรัฐวิสาหกิจรอยละ 12.1    พนักงานลูกจางบริษัทเอกชนรอยละ 20.6    
คาขายและธรุกิจสวนตวัรอยละ 20.5   รับจางทั่วไปรอยละ 10.3    พอบาน แมบาน เกษียณอายรุอยละ 5.6    นิสิต นักศึกษา
รอยละ 19.9    อาชีพอิสระรอยละ 9.8   และอื่นๆรอยละ 1.2 
 
  ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตวัอยางใชความคลาดเคลื่อน ± 3% ท่ีระดบัความเชื่อมั่น 95% 

วธิีเก็บรวบรวมขอมลู 
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถาม และสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายท่ีสุมได  
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              ระยะเวลาในการเกบ็ขอมลู   :    23-25 สิงหาคม 2548 
              วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :    2 กันยายน 2548   
              โดย  ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   โทร. 0-2350-3500 ตอ 1776      

http://research.bu.ac.th/poll/poll_list.php 
 
 

สรุปผลการสํารวจ 
 1. เมื่อถามถึงความพึงพอใจตอผลงานของนายอภริกัษ โกษะโยธนิ ในโอกาสที่ดํารงตําแหนงผูวาฯ กทม.ครบ 1 ป 
ผลปรากฏวา ประชาชนสวนใหญพอใจผลงานดานความสะอาดและสิง่แวดลอม และดานการศึกษาและพฒันาคณุภาพชวีิต  
แตไมพอใจผลงานดานการแกปญหาจราจร และดานความปลอดภยัในชีวติและทรพัยสิน โดยมรีายละเอียดดังนี ้
 ดานความสะอาดและสิ่งแวดลอม (ไดแก ปญหาขยะ มลภาวะ แมนํ้าลําคลอง คนเรรอน และหาบเรแผงลอย ฯ)  
ประชาชนพอใจรอยละ 61.5   ไมพอใจรอยละ 36.8  และไมแสดงความเห็นรอยละ 1.7 
 ดานการศกึษาและพัฒนาคุณภาพชวีิต (ไดแกการพัฒนาโรงเรียนในสังกัด กทม. ศนูยเด็กเล็กกอนวยัเรียน สงเสรมิ
คุณภาพชวีิตของครอบครวั ดนตรีและกีฬา และการเขาถึงบรกิารสาธารณะตางๆ ฯ) ประชาชนพอใจรอยละ 57.8    
ไมพอใจรอยละ 34.7   และไมแสดงความเห็นรอยละ 7.5 
 ดานการสงเสริมอาชีพและสรางรายได (ไดแกการสงเสริมอาชีพและจางแรงงานในชุมชน พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ การสงเสริมให กทม.เปนศูนยกลางการลงทุนในภูมภิาค ฯ) ประชาชนพอใจรอยละ 47.4    
ไมพอใจรอยละ 42.0  และไมแสดงความเห็นรอยละ 10.6               
 ดานการจราจร (ไดแก โครงการสรางเครือขายขนสงมวลชนขนาดเล็ก โครงการรถเมลดวนพิเศษ ปายจราจรและ 
ที่จอดรถอัจฉริยะ ปรับปรุงทางลอด ทางลัด และทางจกัรยาน ฯ) ประชาชนพอใจรอยละ 39.4   ไมพอใจรอยละ 59.8    
และไมแสดงความเห็นรอยละ 0.8 
 ดานความปลอดภัยในชีวติและทรพัยสิน (ไดแก ความปลอดภัยจากการใชถนน ทอระบายน้าํ การกอสราง  
แสงสวางจากไฟฟา การแกปญหาสุนัขจรจัด และการใหความรวมมอืกับชุมชนของหนวยดับเพลงิ เทศกิจ และอาสาสมัคร
ของ กทม.ฯ) ประชาชนพอใจรอยละ 45.2   ไมพอใจรอยละ 52.1   และไมแสดงความเห็นรอยละ 2.7 
 2. สําหรับคําถามที่วาในชวง 1 ปท่ีผานมาสภาพโดยรวมของกรุงเทพมหานครมกีารเปลี่ยนแปลงไปอยางไร 
ประชาชนสวนใหญคอืรอยละ 60.2 เห็นวาเหมอืนเดิม   ขณะทีร่อยละ 22.7 เห็นวาดีข้ึน   และรอยละ 17.1 เห็นวาแยลง 
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 3. สวนความพึงพอใจตอการปฏิบัติหนาทีใ่นตําแหนงผูวาฯ กทม. ของนายอภริกัษ  โกษะโยธินนั้น พบวา 
ประชาชนพอใจเรือ่งความขยันทุมเทในการทํางาน  การสื่อสารสรางความเขาใจกับประชาชน  และความคิดริเริ่มสรางสรรค 
แตไมพอใจเรือ่งความฉบัไวในการตดัสินใจแกปญหา และการปฏิบัตติามนโยบายท่ีไดแถลงไว โดยมรีายละเอียดดังนี้ 
 ความขยันทุมเทในการทํางาน ประชาชนพอใจรอยละ 61.9   ไมพอใจรอยละ 24.6   
และไมแสดงความเห็นรอยละ 13.5 
 การสือ่สารสรางความเขาใจกับประชาชน ประชาชนพอใจรอยละ 57.1   ไมพอใจรอยละ 33.5  
 และไมแสดงความเห็น รอยละ 9.4 
 ความคิดริเริ่มสรางสรรค ประชาชนพอใจรอยละ 53.7   ไมพอใจรอยละ 32.7   
และไมแสดงความเห็นรอยละ 13.6 
 ความฉับไวในการตัดสินใจแกปญหา ประชาชนพอใจรอยละ 41.9   ไมพอใจรอยละ 52.2    
และไมแสดงความเห็นรอยละ 5.9 
 การปฏิบัติตามนโยบายทีไ่ดแถลงไว ประชาชนพอใจรอยละ 36.6   ไมพอใจรอยละ 51.0   
และไมแสดงความเห็นรอยละ 12.4 
 4. สําหรับปญหาที่ตองการใหผูวา กทม.ฯ แกไขโดยเรงดวนนั้น อันดับแรกไดแกปญหาการจราจร รอยละ 54.9   
รองลงมาคือ ปญหาความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสนิ รอยละ 16.7   ปญหาส่ิงแวดลอม รอยละ 11.4   
ปญหาหาบเรแผงลอย รอยละ 7.3   ปญหาน้าํทวม รอยละ 4.6   ปญหาการทุจริตและผูมีอิทธิพล รอยละ 4.2  และอืน่ๆ เชน 
ปญหาคนเรรอน และการสรางงานสรางอาชีพ  อีกรอยละ 0.9 
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ตารางแสดงการประมวลผลขอมูล 
 

           ตารางที่ 1:  ขอมลูประชากรศาสตร 
 จํานวน รอยละ 

เพศ :   
            ชาย 706 48.5 
            หญิง 749 51.5 
อายุ :   
            18 – 25 ป  445 30.5 
            26 – 35 ป 447 30.7 
            36 – 45 ป 298 20.5 
            46 ปข้ึนไป 265 18.2 
การศกึษา   
            ประถมศึกษา 201 13.8 
            มัธยมศึกษา/ปวช. 380 26.1 
            ปวส./อนุปรญิญา 186 12.8 
            ปรญิญาตร ี 602 41.4 
            สูงกวาปรญิญาตร ี 86 5.9 
 อาชีพ :   
            ขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 176 12.1 
            พนักงาน/ลกูจางบรษิัทเอกชน 300 20.6 
            คาขาย/ธุรกิจสวนตวั 298 20.5 
            รับจางทั่วไป 150 10.3 
            พอบาน/แมบาน/เกษยีณอายุ 81 5.6 
            นิสิต/นักศึกษา 290 19.9 
            อาชีพอิสระ 143 9.8 
            อ่ืนๆ 17 1.2 
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   ตารางที่ 2: ความพึงพอใจผลงานของผูวาฯ กทม. นายอภิรกัษ โกษะโยธนิ ในดานตาง ๆ  
• ดานความสะอาดและสิ่งแวดลอม 

 จํานวน รอยละ 
พอใจ 895 61.5 
ไมพอใจ 535 36.8 
ไมมีความเห็น 25 1.7 

 
• ดานการศกึษาและพัฒนาคุณภาพชวีิต 

 จํานวน รอยละ 
พอใจ 841 57.8 
ไมพอใจ 505 34.7 
ไมมีความเห็น 109 7.5 

 
• ดานการสงเสริมอาชีพและสรางรายได 

 จํานวน รอยละ 
พอใจ 690 47.4 
ไมพอใจ 611 42.0 
ไมมีความเห็น 154 10.6 

 
• ดานการแกปญหาจราจร 

 จํานวน รอยละ 
พอใจ 579 39.4 
ไมพอใจ 865 59.8 
ไมมีความเห็น 11 0.8 

 
• ดานความปลอดภัยในชวีติและทรพัยสิน 

 จํานวน รอยละ 
พอใจ 658 45.2 
ไมพอใจ 758 52.1 
ไมมีความเห็น 39 2.7 
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                ตารางที่ 3: ความเหน็ตอสภาพโดยรวมของกรุงเทพมหานครในชวง 1 ปท่ีผานมา 

 จํานวน รอยละ 
ดีข้ึน 330 22.7 
เหมือนเดิม 876 60.2 
แยลง 249 17.1 

  
                ตารางท่ี 4: ความพงึพอใจตอการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูวาฯ กทม.ของนายอภริกัษ โกษะโยธิน 

• ความขยันทุมเทในการทํางาน 
 จํานวน รอยละ 
พอใจ 901 61.9 
ไมพอใจ 358 24.6 
ไมแสดงความเห็น 196 13.5 

 
• การสือ่สารสรางความเขาใจกับประชาชน 

 จํานวน รอยละ 
พอใจ 831 57.1 
ไมพอใจ 487 33.5 
ไมแสดงความเห็น 137 9.4 

 
• ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

 จํานวน รอยละ 
พอใจ 781 53.7 
ไมพอใจ 476 32.7 
ไมแสดงความเห็น 198 13.6 
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• ความฉับไวในการตัดสินใจแกปญหา 
 จํานวน รอยละ 
พอใจ 610 41.9 
ไมพอใจ 759 52.2 
ไมแสดงความเห็น 86 5.9 

 
• การปฏิบตัิตามนโยบายทีไ่ดแถลงไว 

 จํานวน รอยละ 
พอใจ 533 36.6 
ไมพอใจ 743 51.0 
ไมแสดงความเห็น 179 12.4 

 
   ตารางที่ 5: ปญหาท่ีตองการใหผูวาฯ กทม. แกไขโดยเรงดวน 

 จํานวน รอยละ 
ปญหาการจราจร 799 54.9 
ปญหาความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิน 243 16.7 
ปญหาสิ่งแวดลอม 166 11.4 
ปญหาหาบเรแผงลอย 106 7.3 
ปญหาน้ําทวม 67 4.6 
ปญหาการทุจริตและผูมีอิทธิพล 61 4.2 
อ่ืนๆ เชน ปญหาคนเรรอน และการสรางงานสรางอาชพี 13 0.9 
รวม 1,455 100 

    


