
   
 
 

ผลสํารวจกรุงเทพโพลล : ประเมินผลงาน 3 ปผูวาฯ อภิรักษ 
 

  ดวยวันที่ 6 กันยายน 2550 ซ่ึงเปนวันครบรอบ 3 ปของการปฏิบัติหนาที่ของนายอภิรักษ โกษะโยธิน ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ จึงไดดําเนินการสํารวจความคดิเห็นประชาชน
เร่ือง “ประเมินผลงาน 3 ปผูวาฯ อภิรักษ” ซ่ึงเปนโครงการที่กรุงเทพโพลล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดําเนินการตอเน่ือง
เปนปที่ 3 โดยเก็บขอมูลจากประชาชนอายุ 18 ป ึ้นไปจากทั้ง 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ตามขอมูลประชากรศาสตร 
จํานวนทั้งสิ้น 1,354 คน เปนเพศชายรอยละ 45.3 และเพศหญิงรอยละ 54.7 และเปนกลุมตัวอยางที่ไมซํ้ากับการ
ประเมินผลงาน 1 ป และ 2 ป เม่ือวันที่ 31 สิงหาคม – 4 กันยายนที่ผานมา สรุปผลไดดังน้ี 

ข

 

      1. เมื่อถามกลุมตัวอยางถึงความพึงพอใจผลงานดานตางๆ ในฐานะผูวาฯ กทม. ของนายอภิรักษ โกษะโยธิน    
           ไดคะแนนเฉลี่ย 5.19 จากคะแนนเต็ม 10 (เพิ่มข้ึนจากตอนประเมินผลงานรอบ 2 ปที่ได 5.17) โดยความพงึ 
           พอใจดานความสะอาดและสิ่งแวดลอมไดคะแนนสงูสดุ  ขณะที่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินได 
           คะแนนต่ําสุด ดังรายละเอียดตอไปน้ี (โปรดดูตารางที่ 2 ประกอบ) 
  1.1 ดานความสะอาดและสิ่งแวดลอม............................ไดคะแนน  5.55 
  1.2 ดานการศึกษาและคุณภาพชีวิต....................................ไดคะแนน  5.43 

1.3 ดานผังเมือง ศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาเมือง.....…..ไดคะแนน  5.38 
  1.4 ดานเศรษฐกิจและการสงเสริมอาชีพ..............................ไดคะแนน  5.06 
  1.5 ดานการจราจรและขนสงมวลชน....................................ไดคะแนน  4.88 
  1.6 ดานความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิน........................ไดคะแนน  4.84 
 
      2. ความพึงพอใจการปฏิบัติหนาทีใ่นฐานะผูวาฯ กทม. ของนายอภิรักษ โกษะโยธิน ไดคะแนนเฉลี่ย 5.74  
           จากคะแนนเต็ม 10 (เพิ่มข้ึนจากตอนประเมนิผลงานรอบ 2 ปที่ได 5.71) โดยความขยันและทุมเทในการ 
           ทํางานมีคะแนนสงูสุด ขณะที่การทํางานใหเห็นผลชัดเจนเปนรูปธรรมยังคงมีคะแนนต่ําสุดเชนเดียวกับ  
           การประเมินผลงานรอบ 2 ป  (โปรดดูตารางที่ 3 ประกอบ) 
          2.1 ความขยันทุมเทในการทํางาน...................ไดคะแนน  6.03 
  2.2 ความซื่อสัตยโปรงใส.....................................ไดคะแนน  5.75 
  2.3 ความคิดริเร่ิมสรางสรรค................................ไดคะแนน  5.71 
  2.4 ความฉับไวในการแกปญหา...........................ไดคะแนน  5.62 
  2.5 การทํางานใหเห็นผลชดัเจนเปนรูปธรรม.........ไดคะแนน  5.61 
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      3. เมื่อใหเปรียบเทียบผลของการทาํงานในชวง 3 ปที่ผานมากับความคาดหวังตอนทีน่ายอภิรักษ โกษะโยธิน  
          ไดรับเลือกเปนผูวา กทม. พบวา  

 - เห็นวาดีกวาที่คาดหวังไว......................รอยละ  16.3 
 - เห็นวาพอๆ กับที่คาดหวังไว..............รอยละ  61.5 
 - เห็นวาแยกวาที่คาดหวังไว.....................รอยละ  22.2 

 

      4. โครงการดานตางๆ ของผูวาฯ อภิรักษ ที่กลุมตัวอยางระบวุาพอใจมากที่สุด  
           (เปนคาํถามปลายเปดใหระบุคําตอบเอง) 

- ดานสิ่งแวดลอมและความสะอาดของเมือง...........................รอยละ  33.6 
- ดานการจัดสรางระบบขนสงมวลชน............................................รอยละ  25.1 
- ไมมีผลงานที่พอใจ......................................................................รอยละ  15.9 
- ไมทราบ.....................................................................................รอยละ  12.0 
- ดานการศึกษา สาธารณสขุ และพัฒนาคุณภาพชีวิต.....................รอยละ  7.4 
- ดานการสงเสริมอาชีพ เศรษฐกิจชุมชนและศลิปวัฒนธรรม...........รอยละ  2.2 
- ดานความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสนิ.......................................รอยละ  2.0 
- พอใจในทกุดาน...........................................................................รอยละ  1.8 

 

      5. โครงการดานตางๆ ของผูวาฯ อภิรักษ ที่กลุมตัวอยางระบุวาไมพึงพอใจมากที่สุด   
           (เปนคาํถามปลายเปดใหระบุคําตอบเอง) 

- ดานการแกไขปญหาจราจรใน กทม........................................รอยละ  32.4 
- ไมมีผลงานที่ไมพึงพอใจ.............................................................รอยละ  29.7 
- ไมทราบ.....................................................................................รอยละ  14.9 
- ดานสิ่งแวดลอมและความสะอาดของเมือง...................................รอยละ  11.9 
- ดานความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสนิ.......................................รอยละ  5.3 
- ดานการสงเสริมอาชีพ เศรษฐกิจชุมชนและศลิปวัฒนธรรม...........รอยละ  2.8 
- ไมพึงพอใจในทุกดาน..................................................................รอยละ  1.7 
- ดานการศึกษา สาธารณสขุ และพัฒนาคุณภาพชีวิต.....................รอยละ  1.3 

 

      6. เมื่อถามถึงปญหาใน กทม. ที่ตองการใหผูวาฯ อภิรักษ แกไขโดยเรงดวน  พบวา 
 - ปญหาการจราจรและการเรงสรางระบบขนสงมวลชน.........รอยละ  57.9 

- ปญหาขยะและสิ่งแวดลอม........................................................รอยละ  12.4 
- ปญหาความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต......................................รอยละ  9.9 
- ปญหาน้ําทวม...........................................................................รอยละ  6.6 
- ปญหาหาบเรแผงลอย...............................................................รอยละ  1.7 
- ปญหาการทุจริตใน กทม...........................................................รอยละ  1.6 
- ปญหาอ่ืนๆ อาทิ ปญหาคนจรจัด การวางงาน  
  การกอสรางอาคารผิดแบบและปญหาปายโฆษณาลม..................รอยละ  9.9 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
 เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครตอการปฏิบัติหนาที่ครบ 3 ปในฐานะผูวาฯ กทม.  
ของนายอภิรักษ โกษะโยธนิ ในประเด็นตอไปน้ี 

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

ใหเปนผูวา กทม. 
4. โครงการและผลงานของผูวาฯ กทม. ของนายอภิรักษ โกษะโยธินที่ประชาชนพอใจและไมพอใจมากที่สุด 
5. ปญหาที่ตองการใหผูวาฯ อภิรักษ แกไขโดยเรงดวนในขณะนี้ 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

การสํารวจใชวิธีสุมตัวอยางประชาชนชาวกรุงเทพมหานครอายุ 18 ปขึ้นไปที่อาศยัอยูในกรุงเทพมหานครทั้ง 50 
เขตตามขอมูลประชากรศาสตร ไดกลุมตวัอยางทั้งสิ้น 1,354 คน เปนเพศชายรอยละ 45.3 และเพศหญิงรอยละ 54.7 
 
  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีความคลาดเคลื่อน ± 3% ที่ระดบัความเชื่อม่ัน 95% 

 
วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได  
 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :       31 สิงหาคม – 4 กันยายน 2550 

             
 วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :       6  กันยายน 2550  

 
ศูนยวิจัยกรงุเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ   โทร. 0 2350 3500 ตอ 1773, 1776 
e-mail: research@bu.ac.th       
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ตารางที่ 1: ขอมูลประชากรศาสตร 
 จํานวน รอยละ 

เพศ :   
            ชาย 613 45.3 
            หญิง 741 54.7 
อายุ   
            18-25 ป 267 19.7 
            26-35 ป 376 27.8 
            36-45 ป 302 22.3 
            46 ปขึ้นไป 409 30.2 
การศึกษา   
             ต่ํากวาปริญญาตรี 513 37.9 
           ปริญญาตรี 709 52.4 
           สูงกวาปริญญาตรี 132 9.7 
อาชีพ   
         ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 167 12.3 
         พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน 379 28.0 
         คาขาย/ธุรกิจสวนตวั 392 29.0 
         รับจางทั่วไป 180 13.3 
         นิสิต/นักศึกษา 167 12.3 
         อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ พอบาน แมบาน  
                และเกษียณอายุ 

69 5.1 

 
 

ตารางที่ 2: ความพึงพอใจผลงานดานตางๆ ในฐานะผูวาฯ กทม. ของนายอภิรักษ โกษะโยธิน  
     (เรียงลําดับจากคะแนนมากไปนอย) 
 คะแนนที่ได 

(จากคะแนนเต็ม 10) 
1.ดานความสะอาดและสิ่งแวดลอม 5.55 
2.ดานการศึกษาและคุณภาพชีวติ 5.43 
3.ดานผังเมือง ศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนา
เมือง 

5.38 

4.ดานเศรษฐกิจและการสงเสริมอาชีพ 5.06 
5.ดานการจราจรและขนสงมวลชน 4.88 
6.ดานความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสนิ 4.84 
เฉลีย่รวม 5.19 
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ตารางที่ 3: ความพึงพอใจการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูวาฯ กทม. ของนายอภิรักษ โกษะโยธิน 
      (เรียงลําดับจากคะแนนมากไปนอย) 
 คะแนนที่ได

ประเมินผลงาน 2 ป 
(จากคะแนนเต็ม 10) 

คะแนนที่ได
ประเมินผลงาน 3 ป 
(จากคะแนนเต็ม 10) 

1. ความขยันทุมเทในการทาํงาน 6.26 6.03 
2. ความซื่อสัตยโปรงใส 5.62 5.75 
3. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 5.72 5.71 
4. ความฉับไวในการแกปญหา 5.48 5.62 
5. การทํางานใหเห็นผลชัดเจนเปนรูปธรรม 5.46 5.61 
เฉลีย่รวม 5.71 5.74 

 
 

ตารางที่ 4: เปรียบเทียบผลงานในชวง 3 ปที่ผานมากับความคาดหวังตอนที่นายอภิรักษ โกษะโยธิน  
      ไดรับเลือกเปนผูวาฯ กทม.  
 จํานวน รอยละ 
ดีกวาที่คาดหวังไว 221 16.3 
พอๆ กับที่คาดหวังไว 832 61.5 
แยกวาที่คาดหวังไว 301 22.2 

 
 

ตารางที ่5: ปญหาหลักๆที่ตองการใหผูวาฯ อภิรักษแกไขโดยเรงดวนเปนอันดับแรกในรอบ 3 ปที่ผานมา 
(เปรียบเทียบระหวางชวงครบรอบการทํางาน 1 ป 2 ป และ 3 ป โดยเปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเองเพียงคนละ 1 ปญหา) 

 ชวงครบรอบ 1 
ป 

(รอยละ) 

ชวงครบรอบ 2 
ป 

(รอยละ) 

ชวงครบรอบ 3 
ป 

(รอยละ) 
1. ปญหาการจราจรและระบบขนสงมวลชน 54.9 59.5 57.9 
2. ปญหาขยะและสิ่งแวดลอม 11.4 4.5 12.4 
3. ปญหาความปลอดภัยและคุณภาพชีวติ 16.7 18.8 9.9 
4. ปญหาน้ําทวม  4.6 4.7 6.6 
5. ปญหาหาบเรแผงลอย 7.3 1.5 1.7 
6. ปญหาการทุจริตใน กทม. 4.2 9.1 1.6 
7. ปญหาดานอ่ืนๆ ปญหาคนจรจัด การวางงาน  
    ฯลฯ 

0.9 1.9 9.9 
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