
 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) 
 

ผลสํารวจเร่ือง : ประเมินผลงาน 4 ป ผูวาฯ อภิรักษ และแนวโนมการเลือกผูวาฯ กทม.คนใหม 
 

ดวยถึงกําหนดของการครบวาระ 4 ปการปฏิบัติหนาทีผู่วาราชการกรุงเทพมหานครของนายอภิรักษ  
โกษะโยธิน ศนูยวิจัยมหาวทิยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นประชาชนเรือ่ง 
“ประเมินผลงาน 4 ปผูวาฯ อภิรักษ และแนวโนมการเลือกผูวา กทม.คนใหม” ซ่ึงเปนโครงการที่กรุงเทพ
โพลล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดําเนินการตอเน่ืองเปนปที่ 4 โดยเก็บขอมูลจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปจากทั้ง  
50 เขตของกรุงเทพมหานคร ตามสัดสวนขอมูลประชากรศาสตรจํานวนทั้งสิ้น 1,795 คน เปนเพศชายรอยละ 48.5 
และเพศหญิงรอยละ 51.5 เม่ือวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2551 สรุปผลได ดังน้ี 

 
       1. ความพึงพอใจผลงานดานตางๆ ในฐานะผูวาฯ กทม. ของนายอภิรักษ โกษะโยธิน ไดคะแนน
เฉลีย่ 5.51 จากคะแนนเตม็ 10 (เพิ่มข้ึนจากตอนประเมินผลงานรอบ 3 ปที่ได 5.19 คะแนน) โดยความพึง
พอใจดานความสะอาดและสิง่แวดลอมไดคะแนนสูงสุด  ขณะที่ความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสนิได
คะแนนต่ําสดุ ดังรายละเอียดตอไปน้ี   
  1. ดานความสะอาดและสิง่แวดลอม.............................ไดคะแนน 5.94 
  2. ดานการศึกษาและคุณภาพชีวิต....................................ไดคะแนน  5.83 

3. ดานศิลปวฒันธรรม และการพัฒนาเมือง..................…..ไดคะแนน  5.64 
  4. ดานเศรษฐกิจและการสงเสริมอาชีพ..............................ไดคะแนน  5.32 
  5. ดานการจราจรและขนสงมวลชน...................................ไดคะแนน  5.27 
  6. ดานความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน........................ไดคะแนน  5.03 
 
 2. สําหรับความเห็นตอสภาพโดยรวมของกรุงเทพมหานครในระยะ 4 ปที่ผานมา 

รอยละ 45.0................เห็นวาระยะเวลา 4 ปที่ผานมา สภาพโดยรวมของกรงุเทพมหานคร 
มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน 

  รอยละ 34.4................. เห็นวาไมมีการเปลี่ยนแปลง 
  รอยละ 9.8................... เห็นวาแยลง 

และรอยละ 10.8…….…ไมมีความคิดเห็น 
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3. โครงการดานตางๆ ของผูวาฯ อภิรักษ ที่กลุมตัวอยางระบวุาพอใจมากที่สุด  
                (เปนคําถามปลายเปดใหระบุคําตอบเอง) 

- ดานสิ่งแวดลอมและความสะอาดของเมือง........................... รอยละ  37.2 
- ไมมีผลงานที่พอใจ..................................................................... รอยละ  22.3 
- ดานการจัดสรางระบบขนสงมวลชน............................................ รอยละ  20.4 
- ดานการศึกษา สาธารณสขุ และพัฒนาคุณภาพชีวิต..................... รอยละ  13.8 
- ดานการสงเสริมอาชีพ เศรษฐกิจชุมชนและศลิปวัฒนธรรม........... รอยละ   3.1 
- พอใจในทุกดาน.......................................................................... รอยละ   1.3 
- ดานความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสนิ...................................... รอยละ   1.1 
- ดานอ่ืนๆ (เชน การทําบัตรประชาชนเคลื่อนที่ หามขายสินคาริมถนน)..... รอยละ   0.8 

 
       4. โครงการดานตางๆ ของผูวาฯ อภิรักษ ที่กลุมตัวอยางระบวุาไมพึงพอใจมากที่สุด   
                (เปนคําถามปลายเปดใหระบุคําตอบเอง) 

- ไมมีผลงานที่ไมพึงพอใจ.......................................................... รอยละ  44.9 
- ดานการแกไขปญหาจราจรใน กทม. ........................................... รอยละ  29.0 
- ดานสิ่งแวดลอมและความสะอาดของเมือง................................... รอยละ  11.7 
- ดานความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสนิ...................................... รอยละ   3.6 
- ดานการสงเสริมอาชีพ เศรษฐกิจชุมชนและศลิปวัฒนธรรม........... รอยละ   3.2 
- ดานการศึกษา สาธารณสขุ และพัฒนาคุณภาพชีวิต..................... รอยละ   2.2 
- ดานอ่ืน ๆ (เชน การหามขายสนิคาวันจันทร ปญหารถดับเพลิง  
                      การเปลี่ยนบานเลขที ่ฯลฯ)...................................รอยละ   4.9 
- ไมพึงพอใจในทุกดาน.................................................................. รอยละ   0.5 

 
       5. ความพึงพอใจการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูวาฯ กทม. ของนายอภิรักษ โกษะโยธิน ไดคะแนน  
                เฉลี่ย 6.24   จากคะแนนเตม็ 10 (เพิ่มข้ึนจากตอนประเมินผลงานรอบ 3 ปที่ได 5.74)  
 
 

       6. เม่ือถามถึงแนวทางการตดัสินใจเลือกผูวาฯ กทม. คนตอไป ตามเกณฑตอไปน้ี   
 • พิจารณาจากเกณฑการสังกัดพรรคการเมือง  พบวา 

                             - จะเลือกผูสมัครที่ไมสังกัดพรรคใดๆ..................... รอยละ  56.7   
                        - จะเลือกผูสมัครจากพรรคประชาธปิตย.......................รอยละ  26.9  
                        - จะเลือกผูสมัครจากพรรคพลังประชาชน…………...... รอยละ   7.7 
                                 -  จะเลอืกผูสมัครจากพรรคอื่นๆ..................................รอยละ   8.7    
      • พิจารณาจากประสบการณทางการเมือง พบวา 

    - เปนผูที่ไมเคยลงสมัครรับเลือกต้ัง หรอืดํารงตําแหนงทางการเมอืงมากอน……รอยละ  50.6 
     - เปนผูที่เคยลงสมัครรับเลอืกต้ัง หรือเคยดํารงตําแหนงทางการเมืองมาแลว…………...รอยละ  49.4 
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      • พิจารณาจากคุณสมบัตสิวนตวั  พบวา 
 -  มีความซื่อสัตย โปรงใส / มีคุณธรรม..........................................................รอยละ  36.2 

 - มีความขยัน อดทน ทุมเทในการทํางาน  ต้ังใจทํางานพัฒนาบานเมือง…………รอยละ  15.3 
 - เปนคนเกง  มีความรูความสามารถและมีประสบการณที่เกี่ยวของ.....................รอยละ  12.1 
 - เห็นแกประโยชนสวนรวม ใสใจ ใหความสําคัญและเขาถงึประชาชน .................รอยละ  11.8 
 - พูดจริงทําจรงิ รักษาสัญญาที่ใหไวกับประชาชน ทําตามนโยบายที่แถลงไว........รอยละ  10.7 

 - มีวิสัยทัศนกวางไกล  ความคิดริเริ่มสรางสรรคแปลกใหม .................................รอยละ  4.8 
 - มีความเปนผูนํา รอบคอบ รวดเร็ว กลาตัดสินใจในการทํางาน ..........................รอยละ  3.9 

 - มีความยุติธรรมและเปนกลาง………………………………………………………รอยละ  1.6 
 - ไมสังกัดพรรคการเมือง และมีความเปนตัวของตัวเองไมขึ้นอยูกับใคร…………..รอยละ  0.8 
 - มีนโยบาย และอุดมการณที่ชัดเจน……………………………………..................รอยละ  0.6 
 - อ่ืนๆ เชน ทํางานรวมกับรัฐบาลได / ใหความสําคัญกับการพัฒนาดานการศึกษา 
                                            และคุณภาพชีวิต / เปนคนกรุงเทพ                                                  รอยละ  2.2 

   
7. เมื่อถามวามีบุคคลที่อยากใหเปน ผูวาฯ กทม. คนตอไปอยูในใจแลวหรอืยัง พบวา 

       - มีอยูในใจแลว ................................................................................................รอยละ  22.7 
โดยกลุมตัวอยางระบุชื่อผูที่อยูในใจ ดังนี้   (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุชื่อเอง)๖เ 
- นายอภิรกัษ  โกษะโยธิน .............................................................รอยละ 11.0 
- มล.ณัฐกรณ  เทวกุล......................................................................รอยละ 3.3 
- นายชูวิทย  กมลวิศิษฏ...................................................................รอยละ 2.0 
- ไมระบุ...........................................................................................รอยละ 1.6 
- ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์........................................................รอยละ 0.9 
- ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ นวรัตน................................................................รอยละ 0.8 
- ดร.ปุระชัย  เปยมสมบูรณ..............................................................รอยละ 0.6 
- ดร.พิจิตต  รัตตกุล.........................................................................รอยละ 0.5 
- นางปวีณา  หงสสกุล......................................................................รอยละ 0.4 
- นายสมัคร  สุนทรเวช.....................................................................รอยละ 0.4 
- บุคคลอืน่ๆ เชน นายสมบัติ เมทะนี / คุณหญิงณัฐนนท ทวีศิลป /  
พล.ต.จําลอง ศรีเมือง / นายกรณ จิตกวานิช / นายดนุพร ปุณณกันต /  
ร.ต.อ.เฉลิม อยูบํารุง / พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ  เตมียาเวส /  
ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี………............................................................รอยละ 1.2 

 
- ยังไมมีอยูในใจ...................................................................................................รอยละ 77.3 

 
ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1770-6 

E-mail: research@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
 เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครตอการปฏิบัติหนาที่ครบ 4 ปในฐานะผูวาฯ 
กทม. ของนายอภิรักษ โกษะโยธิน ในประเด็นตอไปน้ี 

1. ความพึงพอใจผลงานดานตางๆ ของนายอภิรักษ โกษะโยธิน 
2. การเปลี่ยนแปลงสภาพโดยรวมของกรุงเทพมหานคร 
3. โครงการของผูวาฯ กทม. นายอภิรักษ โกษะโยธินที่ประชาชนพอใจและไมพอใจมากที่สุด 
4. ความพึงพอใจการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูวาฯ กทม. ของนายอภิรักษ โกษะโยธิน 
5. เกณฑในการเลือกผูวาฯ กทม. คนตอไป 
6. การมีบุคคลในใจที่อยากใหเปนผูวาฯ กทม. คนตอไป 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

การสํารวจใชวิธีสุมตัวอยางประชาชนชาวกรุงเทพมหานครอายุ 18 ปขึ้นไปที่อาศยัอยูในกรุงเทพมหานคร
ทั้ง 50 เขตตามขอมูลประชากรศาสตร ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,795 คน เปนเพศชายรอยละ 48.5 และเพศหญิง
รอยละ 51.5 

 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปน
แบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และ
คําถามปลายเปด (Open Form) จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอง
สมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

  
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   : 16 – 18 สิงหาคม 2551 
 

 วันที่เผยแพรผลสํารวจ   :  22 สิงหาคม 2551 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 871 48.5 
            หญิง 924 51.5 
อายุ   
            18-25 ป 480 26.7 
            26-35 ป 516 28.7 
            36-45 ป 456 25.4 
            46 ปขึ้นไป  343 19.2 
การศึกษา   
            ต่ํากวาปริญญาตรี 677 37.7 
            ปริญญาตรี 987 55.0 
            สูงกวาปริญญาตรี 131 7.3 
อาชีพ   
           ขาราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกจิ  207 11.6 
           พนักงาน ลูกจางบริษัทเอกชน 586 32.6 
           คาขาย  ธุรกิจสวนตัว 441 24.6 
           รับจางทั่วไป 215 12.0 
           นิสิต นักศึกษา 252 14.0 
           อ่ืนๆ อาทิ พอบาน แมบาน อาชีพอิสระ วางงาน 94 5.2 

รวม 1,795 100.0 
 
 
 


