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ผลสํารวจกรุงเทพโพลล : ประเมินผลงาน 2 ปผูวาฯ อภิรักษ 

 
 ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปดเผยผลสํารวจเรื่อง “ประเมินผลงาน 2 ปผูวาฯ 
อภิรักษ” เน่ืองในโอกาสครบรอบ 2 ปของการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูวาราชการกรงุเทพมหานครของนายอภิรักษ  
โกษะโยธิน ในวันที่ 6 กันยายน 2549 น้ี โดยเก็บขอมูลจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปจากทั้ง 50 เขตของ
กรุงเทพมหานคร เม่ือวันที ่18-23 สิงหาคมที่ผานมา ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,290 คน เปนเพศชายรอยละ 51.6 และ
เพศหญิงรอยละ 48.4 สรุปผลไดดังน้ี 
 1. ความพึงพอใจผลงานดานตางๆ ในฐานะผูวาฯ กทม. ของนายอภิรักษ โกษะโยธิน ไดคะแนนเฉลี่ย 
5.17 จากคะแนนเต็ม 10 โดยความพงึพอใจดานความสะอาดและสิง่แวดลอมไดคะแนนสูงสุด    ขณะที ่
ดานการจราจรและขนสงมวลชน  ไดคะแนนต่ําสดุและไมถึงครึ่ง ดังน้ี 
  1.1 ดานความสะอาดและสิ่งแวดลอม   ไดคะแนน 5.46 
  1.2 ดานอนามัยและสาธารณสุข   ไดคะแนน 5.44 
  1.3 ดานการศึกษาและพัฒนาคน   ไดคะแนน 5.30 
  1.4 ดานเศรษฐกิจและการสงเสรมิอาชีพ  ไดคะแนน 5.00 
  1.5 ดานการจราจรและขนสงมวลชน  ไดคะแนน 4.66 
 2. ความพึงพอใจการปฎิบัติหนาที่ในฐานะผูวาฯ กทม. ของนายอภิรักษ โกษะโยธิน  
ไดคะแนนเฉลี่ย 5.71 จากคะแนนเต็ม 10 โดยความขยันและทุมเทในการทํางานมีคะแนนสูงสุด ขณะที ่
การทํางานใหเห็นผลชัดเจนเปนรูปธรรมมีคะแนนต่ําสุด ดังน้ี 
  2.1 ความขยนัทุมเทในการทํางาน  ไดคะแนน 6.26 
  2.2 ความคิดริเริ่มสรางสรรค   ไดคะแนน 5.72 
  2.3 ความซื่อสัตยโปรงใส   ไดคะแนน 5.62 
  2.4 ความฉับไวในการแกปญหา   ไดคะแนน    5.48 
  2.5 การทํางานใหเห็นผลชดัเจนเปนรูปธรรม ไดคะแนน 5.46 
 3. เมื่อเปรียบเทียบผลงานในชวง 2 ปที่ผานมากับความคาดหวังตอนที่นายอภิรักษ โกษะโยธิน  
ไดรับเลือกเปนผูวา กทม. ประชาชนสวนใหญรอยละ 57.1 ระบวุานายอภิรักษมีผลงานพอๆ กับที่คาดหวังไว  
ขณะที่รอยละ 26.8 ระบุวาแยกวาที่คาดหวังไว และรอยละ 16.0 ระบุวาดีกวาทีค่าดหวังไว 
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4. ความเชื่อมั่นวาผูวาฯ อภิรักษ จะสามารถทําใหเปาหมาย 3 ประการประสบความสําเร็จไดหรือไม 
ไดแก ทําให กทม. เปนองคกรที่ใหบริการที่ดีที่สุดแกประชาชน   ผลักดันใหกรุงเทพฯ เปนเมืองที่นาอยูอาศัย
ไดมาตรฐานเทียบเทามหานครระดับโลก   และพัฒนาขาราชการและลูกจางของ กทม. ใหมีคุณภาพ  
ปรากฎวา ชาว กทม. เห็นวาการทําให กทม. เปนองคกรที่ใหบริการที่ดีทีส่ดุแกประชาชนมีความเปนไปได
มากที่สุด (โดยเชื่อวาทําไดรอยละ 48.3 ทําไมไดรอยละ 33.0  ไมแนใจรอยละ 18.7)  รองลงมาคือการพัฒนา
ขาราชการและลูกจางของ กทม. ใหมีคุณภาพ (เชื่อวาทําไดรอยละ 47.2  ทําไมไดรอยละ 35.4  ไมแนใจรอยละ 17.4)  
สวนการผลกัดันใหกรุงเทพฯ เปนเมอืงที่นาอยูอาศัยไดมาตรฐานเทียบเทามหานครระดับโลกนั้น สวนใหญ
เชื่อวาทําไมได (โดยเชื่อวาทําไดรอยละ 27.5  ทําไมไดรอยละ 55.9  ไมแนใจรอยละ 16.6) 
 5. สําหรับปญหาที่ตองการใหผูวาฯ อภิรักษแกไขโดยเรงดวน อันดับแรกไดแกปญหาการจราจร  
(รอยละ 59.5)  รองลงมาคือปญหาความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต (รอยละ 18.8)    ปญหาการทุจริตใน กทม.  
(รอยละ 9.1)    ปญหาน้ําทวมขัง (รอยละ 4.7)    ปญหาขยะและสิ่งแวดลอม (รอยละ 4.5)    ปญหาหาบเรแผงลอย  
(รอยละ 1.5)   และปญหาอ่ืนๆ อาทิ ปญหาคนจรจัด และปญหาการวางงาน (รอยละ 1.9) 
 ทั้งน้ีหากเปรยีบเทียบกับผลสํารวจในชวงครบรอบ 1 ป พบวา ปญหาที่ประชาชนตองการใหแกไข 
โดยเรงดวนเปนอันดับแรกในการสํารวจทัง้สองครัง้ยังคงเปนปญหาการจราจร   

อยางไรก็ตาม หากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลงของปญหาที่ประชาชนตองการใหแกไขโดย
เรงดวนเปนอันดับแรก พบวา ความตองการใหแกปญหาการทุจริตใน กทม. มีอัตราเพิ่มข้ึนมากที่สุด 
โดยเพิ่มข้ึนจากปที่แลวรอยละ 4.9   รองลงมาคือปญหาการจราจรเพิ่มข้ึนรอยละ 4.5   และปญหาความ
ปลอดภัยและคุณภาพชวีติเพิ่มข้ึนรอยละ 2.1  
 ขณะที่ความตองการใหแกปญหาขยะและสิ่งแวดลอมเปนอันดับแรกลดลงรอยละ 6.9   
และความตองการใหแกปญหาหาบเรแผงลอยเปนอันดับแรกลดลงรอยละ 5.8 (โปรดดูตารางที่ 6 ประกอบ) 
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ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
โทรศัพท 02-3503500 ตอ 1776 
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รายละเอียดในการสํารวจ 

วัตถุประสงคในการสํารวจ    
 เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครตอการปฏบิัติหนาที่ครบ 2 ปในฐานะผูวาฯ กทม.  
ของนายอภิรักษ โกษะโยธิน ในประเด็นตอไปนี้ 

1. ความพึงพอใจผลงานดานตางๆ ของนายอภิรักษ โกษะโยธิน 
2. ความพึงพอใจการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูวาฯ กทม. ของนายอภิรักษ โกษะโยธิน 
3. ความคิดเห็นของประชาชน เมื่อเปรียบเทียบผลงานที่ผานมากับความคาดหวังตอนที่นายอภิรักษไดรับเลือก 

ใหเปนผูวา กทม. 
4. ความเชื่อมั่นตอการที่ผูวาฯ อภิรักษ จะทําใหเปาหมายที่วางไว 3 ประการบรรลุผลสําเรจ็ 
5. ปญหาที่ตองการใหผูวาฯ อภิรักษ แกไขโดยเรงดวนในขณะนี้ 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
การสํารวจใชวิธีสุมตัวอยางประชาชนชาวกรุงเทพมหานครอายุ 18 ปขึ้นไปที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต 

ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,290 คน  เปนเพศชายรอยละ 51.6  และเพศหญิงรอยละ 48.4 
  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตัวอยางใชความคลาดเคลื่อน ± 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

วิธีเกบ็รวบรวมขอมูล 
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถามสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได  
ระยะเวลาในการเก็บขอมลู   :       18-23 สิงหาคม 2549 

            วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :         4 กันยายน 2549 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

 
ตารางที่ 1: ขอมูลประชากรศาสตร 

 จํานวน รอยละ 
เพศ :   
            ชาย 666 51.6 
            หญิง 624 48.4 
อายุ   
           18-25 ป 400 31.1 
           26-35 ป 351 27.2 
           36-45 ป 341 26.4 
           46 ปขึ้นไป 198 15.3 
การศึกษา   
           ตํ่ากวาปริญญาตร ี 555 43.0 
         ปรญิญาตรี 661 51.2 
         สูงกวาปริญญาตร ี 74 5.7 
อาชีพ   
         ขาราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิจ 218 16.9 
         พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน 329 25.5 
         คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 322 25.0 
         รับจางทั่วไป 129 10.0 
         นิสิต/นักศึกษา 230 17.8 
         อืน่ๆ อาทิ อาชีพอิสระ พอบาน แมบาน 

และเกษียณอายุ 
62 4.8 

 
ตารางที่ 2: ความพึงพอใจผลงานดานตางๆ ในฐานะผูวาฯ กทม. ของนายอภิรักษ โกษะโยธิน  

   (เรียงลําดับจากคะแนนมากไปนอย) 
 คะแนนที่ได 

(จากคะแนนเต็ม 10) 
1. ดานความสะอาดและสิ่งแวดลอม 5.46 
2. ดานอนามัยและสาธารณสุข 5.44 
3. ดานการศึกษาและพัฒนาคน 5.30 
4. ดานเศรษฐกิจและการสงเสริมอาชีพ 5.00 
5. ดานการจราจรและขนสงมวลชน 4.66 
เฉลี่ยรวม 5.17 
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ตารางที่ 3: ความพึงพอใจการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูวาฯ กทม. ของนายอภิรักษ โกษะโยธิน 
     (เรียงลําดับจากคะแนนมากไปนอย) 
 คะแนนที่ได 

(จากคะแนนเต็ม 10) 
1. ความขยันทุมเทในการทํางาน 6.26 
2. ความคิดริเริม่สรางสรรค 5.72 
3. ความซื่อสัตยโปรงใส 5.62 
4. ความฉับไวในการแกปญหา 5.48 
5. การทํางานใหเห็นผลชัดเจนเปนรูปธรรม 5.46 
เฉลี่ยรวม 5.71 

 
ตารางที่ 4: เปรียบเทียบผลงานในชวง 2 ปที่ผานมากับความคาดหวังตอนที่นายอภิรักษ โกษะโยธิน  

     ไดรับเลือกเปนผูวาฯ กทม.  
 จํานวน รอยละ 
ดีกวาที่คาดหวังไว 207 16.0 
พอๆ กับที่คาดหวังไว 737 57.1 
แยกวาที่คาดหวังไว 346 26.8 

 
ตารางที่ 5: ความเชื่อมั่นวาผูวาฯ อภิรกัษ จะสามารถทําใหเปาหมายที่วางไว 3 ประการบรรลผุลสําเร็จได  

 เชื่อวาทําได เชื่อวาทําไมได ไมแนใจ 
1. ทําให กทม. เปนองคกรที่ใหบริการที่ดีที่สุด 
    แกประชาชน 

48.3 
(623) 

33.0 
(426) 

18.7 
(241) 

2. ผลักดันใหกรุงเทพฯ เปนเมืองที่นาอยูอาศัย 
    ไดมาตรฐานเทียบเทามหานครระดับโลก 

27.5 
(355) 

55.9 
(721) 

16.6 
(214) 

3. พัฒนาขาราชการและลูกจางของ กทม.  
    ใหมีคุณภาพ 

47.2 
(609) 

35.4 
(457) 

17.4 
(224) 

 
ตารางที่ 6: ปญหาที่ตองการใหผูวาฯ อภริักษแกไขโดยเรงดวนเปนอันดับแรก  
  (เปรียบเทียบระหวางชวงครบรอบการทํางาน 1 ป กับ 2 ป โดยเปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเองเพียงคนละ 1 ปญหา) 

 ชวงครบรอบ 1 ป 
(รอยละ) 

ชวงครบรอบ 2 ป 
(รอยละ) 

การเปลี่ยนแปลง 
(รอยละ) 

1. ปญหาการจราจร 54.9 59.5 + 4.5 
2. ปญหาความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต 16.7 18.8 + 2.1 
3. ปญหาการทุจริตใน กทม. 4.2 9.1 + 4.9 
4. ปญหาน้ําทวม  4.6 4.7 + 0.1 
5. ปญหาขยะและสิ่งแวดลอม 11.4 4.5 - 6.9 
6. ปญหาหาบเรแผงลอย 7.3 1.5 - 5.8 
7. อื่นๆ อาทิ ปญหาคนจรจดั ปญหาการวางงาน ฯลฯ 0.9 1.9 +1.0 

 


