
 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) 
 

ผลสํารวจเร่ือง : นายอภิรักษ โกษะโยธิน กับการเปนผูวาฯ กทม. สมัยที่ 2 
 

  จากการเลือกตั้งผูวาฯ กทม. ที่มีขึ้นเม่ือวันอาทิตยที่ 5 ตุลาคมที่ผานมานี้ มีผลทําใหนายอภิรักษ โกษะ
โยธิน ไดรับเลือกใหเปนผูวาฯ กทม. สมัยที่ 2   ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงไดดําเนินการ
สํารวจความคดิเห็นประชาชนเรื่อง “นายอภิรักษ โกษะโยธิน กับการเปนผูวาฯ กทม. สมัยที่ 2”   โดยเก็บ
ขอมูลจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร จํานวนทั้งสิ้น 1,063 
คน เปนเพศชายรอยละ 47.1 และเพศหญิงรอยละ 52.9 เม่ือวันที่ 6-7 ตุลาคม 2551 สรุปผลได ดังน้ี 

 
1. ความคาดหวงัตอการทํางานในตําแหนงผูวาฯ กทม. สมัยที่ 2 ของนายอภิรักษ โกษะโยธิน พบวา 

จากคะแนนเต็ม 10 คนกรุงเทพฯ ใหคะแนนความคาดหวังตอการทํางานของนายอภิรักษ  
6.52 คะแนน 

 
2. ความเชื่อม่ันตอความสําเรจ็ในการดําเนินงานตามนโยบาย 5 ดานที่นายอภิรักษ โกษะโยธิน ได

ประกาศไว พบวา คนกรุงเทพฯ เชื่อมั่นในนโยบายดานสิ่งแวดลอมวาจะทําไดสําเร็จมากที่สุด 
ขณะที่นโยบายดานการจราจรจะทําไดสําเร็จนอยที่สุด   

นโยบาย คะแนนความเชื่อมั่น 
(คะแนนเต็ม 10) 

1. ดานส่ิงแวดลอม โดยเพิม่พื้นที่สีเขียว ฟนฟูแมน้ําเจาพระยา นําสายไฟฟาลงดิน  
   พัฒนาระบบระบายน้ําและปองกันน้ําทวม สรางธนาคารรีไซเคิลแปลงขยะเปนพลังงานไฟฟา 

6.17 

2. ดานเด็กและการศึกษา โดยสงเสริมใหกรุงเทพฯ เปน “มหานครแหงการเรียนรู” ให   
   เด็กละเยาวชนเติบโตทั้งรางกายและอารมณ 

5.95 

3. ดานเศรษฐกิจ โดยใหกรงุเทพฯ เปน “มหานครแหงภูมิภาคในดานการคา การ 
    ลงทุน และการทองเที่ยว”  เปดศูนยสงเสริมเศรษฐกิจ Bangkok One (One Stop Service) 

5.66 

4. ดานคุณภาพชีวิต โดยสงเสริมใหคนกรุงเทพฯ มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งรางกายจิตใจ  
    เพิ่มศักยภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

5.64 

5. ดานการจราจร โดยขยายระบบขนสงมวลชน เชือ่มโยงการเดินทางทั้งทางน้ํา  
   จักรยาน  Shuttle bus  แท็กซี่ และเสนทางเดินเทา ใหครอบคลุมทุกพื้นที่ สงเสริม 
   การใชระบบ WIFI ในการตรวจสอบสภาพจราจรเพื่อวางแผนการเดินทาง 

5.39 
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3. โครงการเดิมของนายอภิรักษ โกษะโยธิน ที่คนกรุงเทพฯ อยากใหดําเนินการตอ  คือ  

(เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
- โครงการรถไฟฟา BTS     รอยละ 41.2 
- โครงการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว     รอยละ 14.7 
- โครงการแกไขปญหาจราจร     รอยละ 10.5 
- โครงการรถเมลดวน BRT     รอยละ 5.1 
- โครงการดานการศึกษา     รอยละ 4.4 
- โครงการระบบบําบัดน้ําเสยี     รอยละ 1.4 
- โครงการเกี่ยวกับการรักษาและดูแลสขุภาพ   รอยละ 0.7 
- จัดระเบียบหาบเรแผงลอยโดยใหหยุดขายวันจันทร  รอยละ 0.7  
- ควรดําเนินการตอทุกโครงการ    รอยละ 5.2 
- อ่ืนๆ เชน โครงการฟนฟูลําคลอง  เสนทางจักรยาน 
            การสงเสริมอาชีพ  สงเสริมการทองเที่ยว ฯลฯ  รอยละ 16.1 

 
4. โครงการเดิมของนายอภิรักษ โกษะโยธิน ที่คนกรุงเทพฯ อยากใหยกเลิก  คือ  

(เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
- ปายจอดแทก็ซี่อัจฉริยะ     รอยละ 28.6 
- จัดระเบียบหาบเรแผงลอยโดยใหหยุดขายวันจันทร  รอยละ 5.7  
- โครงการรถเมลดวน BRT     รอยละ 3.4 
- โครงการจัดสวนที่ปายรถเมล    รอยละ 1.7 
- ไมมีโครงการที่ควรยกเลิก     รอยละ 48.2 
- อ่ืนๆ เชน โครงการปายไฟบอกสภาพจราจร  

           โครงการรถดับเพลิง ฯลฯ    รอยละ 12.4 
 

5. จุดเดนในการทํางานของนายอภิรักษ โกษะโยธิน ที่คนกรุงเทพฯ อยากใหรักษาไว  คอื  
(เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 

- ความสุขุม รอบคอบ นาเชื่อถือ และเปนกันเอง              รอยละ 22.6 
- ซ่ือสัตย โปรงใส                รอยละ 13.3 
- มีความตั้งใจทาํงาน แกปญหา ตามงานดี             รอยละ 9.7 
- พูดจริงทําจริง มีความรับผิดชอบ เสมอตนเสมอปลาย            รอยละ 8.4 
- ขยัน                 รอยละ 6.9 
- เขาถึงปญหา เขาถึงประชาชน              รอยละ 5.9 
- มีผลงาน โครงการตางๆ หลายโครงการ             รอยละ 2.3 
- มีความสามารถในการประสานงานกับฝายตางๆ  ทํางานเปนระบบ          รอยละ 1.0 
- อ่ืนๆ เชน มีความคิดทันสมัย ทํางานเปนทีม มีพรรคการเมืองสนับสนุนฯลฯ    รอยละ 11.6 
- ไมมีจุดเดน                 รอยละ 18.3 
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6. จุดดอยในการทํางานของนายอภิรักษ โกษะโยธิน ที่อยากใหปรับปรุงแกไข  คือ  
(เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
- ทํางานลาชา บริหารงานลาชา ตัดสินใจลาชา   รอยละ 28.8 
- สรางภาพ พูดแลวทําไมไดอยางที่พูด    รอยละ 9.0 
- ไมกลาตัดสนิใจ ยึดติดกับพรรคมากเกินไป     รอยละ 4.7 
- ลงพ้ืนที่พบประชาชนนอยเกินไป เขาไมถึงประชาชน  รอยละ 4.0 
- ไมโปรงใส ไมซ่ือสัตย มีกรณีทุจริตเรื่องรถดับเพลิง   รอยละ 1.9 
- ทํางานโครงการตางๆ ไมคอยตอเน่ือง    รอยละ 1.5 
- ไมคอยประสานงานกับผูเกี่ยวของ ทั้งรฐับาลและหนวยงานตางๆ  รอยละ 1.3 
- แกปญหาแตเรื่องเล็กๆ      รอยละ 0.7 
- ใชงบมาก สิ้นเปลือง แตทาํไมสําเร็จ    รอยละ 0.1 
- อ่ืนๆ เชน สังกัดพรรคฝายคาน  เลือกปฏิบัติกบัคนบางกลุม ฯลฯ  รอยละ 8.0 
- ไมมีจุดดอย       รอยละ 40.0 
 

7. เร่ืองที่อยากใหผูวาฯ กทม. คนใหม ดําเนินการโดยเรงดวนเปนอันดับแรก  คือ 
(เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
- พัฒนาระบบขนสงมวลชน แกปญหาจราจร และสภาพถนน รอยละ 51.6 
- สรางอาชีพ สรางรายได      รอยละ 9.4 
- ขยายเสนทางรถไฟฟา BTS     รอยละ 8.8 
- แกปญหามลภาวะ ขยะมูลฝอย     รอยละ 8.4 
- ดูแลคุณภาพชีวติ ความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน  รอยละ 5.8 
- แกปญหาน้ําทวม       รอยละ 5.5 
- สงเสริมดานการศึกษา      รอยละ 3.6 
- จัดระเบียบหาบเรแผงลอย      รอยละ 0.7 
- อ่ืนๆ เชน ฟนฟูการทองเที่ยวกรุงเทพฯ  ทําระบบ WIFI   
  ทําตามนโยบายที่แถลงไวใหได    รอยละ 6.2 

 
 
 
 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวทิยาลยักรุงเทพ (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 
 เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครตอการไดรับเลือกใหเปนผูวาฯ กทม.  
     สมัยที่ 2 ของนายอภิรักษ โกษะโยธนิ ในประเด็นตอไปน้ี 

1. คะแนนความคาดหวังตอนายอภิรักษ โกษะโยธิน ในการทํางานในตาํแหนงผูวาฯ กทม. สมัยที่ 2 
2. ความเชื่อม่ันตอความสามารถบริหารงาน กทม. ใหสําเร็จตามโนบาย 5 ดานที่นายอภิรักษ โกษะ

โยธิน ไดประกาศไว 
3. โครงการเดมิของนายอภิรักษ โกษะโยธนิ ที่ควรดําเนนิการตอ 
4. โครงการเดิมของนายอภิรักษ โกษะโยธนิ ที่ควรยกเลกิ 
5. จุดเดนในการทํางานของนายอภิรักษ โกษะโยธิน ทีค่วรรักษาไว 
6. จุดดอยในการทํางานของนายอภิรักษ โกษะโยธิน ทีค่วรปรับปรุงแกไข 
7. เรื่องที่อยากใหผูวาฯ กทม. คนใหมดําเนินการโดยเรงดวนเปนอันดับแรก 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

 การสํารวจใชวิธีสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุมเขตการ 
     ปกครองจํานวน 30 เขต จาก 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ทั้งเขตชั้นใน  เขตชั้นกลาง  และเขตชั้นนอก   
     ไดแก คลองเตย คลองสาน ดอนเมือง ดินแดง ทวีวัฒนา ทุงครุ บางกอกนอย บางกอกใหญ บางกะป บางเขน  
     บางคอแหลม บางซื่อ บางนา บางบอน บางพลัด บางรัก บึงกุม ปทุมวัน ปอมปราบฯ พญาไท พระนคร  
     ภาษีเจริญ มีนบุรี ราชเทวี ราษฎรบรูณะ สวนหลวง สะพานสูง สาทร หลักสี ่และหวยขวาง  จากนั้นสุมถนน  
     และประชากรเปาหมายอายุ 18 ปขึ้นไป ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,063 คน เปนเพศชาย รอยละ 47.1  และ 
     เพศหญิง รอยละ 52.9 

 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 4% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

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

  
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  6-7 ตลุาคม 2551 
 

 วันที่เผยแพรผลสํารวจ   :  8 ตุลาคม 2551 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 501 47.1 
            หญิง 562 52.9 
อายุ   
            18-25 ป 264 24.8 
            26-35 ป 308 29.0 
            36-45 ป 255 24.0 
            46 ปขึ้นไป  236 22.2 
การศึกษา   
            ต่ํากวาปริญญาตรี 433 40.7 
            ปริญญาตรี 553 52.1 
            สูงกวาปริญญาตรี 77 7.2 
อาชีพ   
           ขาราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกจิ  121 11.4 
           พนักงาน ลูกจางบริษัทเอกชน 315 29.7 
           คาขาย  ธุรกิจสวนตัว 279 26.2 
           รับจางทั่วไป 126 11.9 
           พอบาน แมบาน เกษียณอายุ 93 8.7 
           อ่ืนๆ อาทิ นิสิต/นักศึกษา อาชพีอิสระ วางงาน 129 12.1 

รวม 1,063  100.0 
 
 
 


