
  

   
 
 

ผลสํารวจเรื่อง 
ประเมินผลงาน 9 เดือน ผูวาฯ สุขุมพันธุ 

 
   เน่ืองดวยวันที่ 15 ตุลาคม ที่ผานมา เปนวันครบรอบ 9 เดือน ในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูวา

ราชการกรุงเทพมหานคร ของ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ บริพัตร ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงได
ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเรื่อง “ประเมินผลงาน 9 เดือน ผูวาฯ สุขุมพันธุ” ขึ้น โดยเก็บขอมูลจาก
ประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป ในทุกสาขาอาชีพที่มีทะเบียนบานอยูในกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต รวมทั้งสิ้น 1,450 
คน เม่ือวันที่ 20 - 22 ตุลาคม ที่ผานมา สรุปผลไดดังน้ี 

       
1. คะแนนความพึงพอใจตอผลงานดานตางๆ ของ กทม. ในยุคผูวาฯ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ บริพัตร พบวาได
คะแนนเฉลี่ย 5.03 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน  

 
ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับผลสํารวจเมื่อตอนที่ผูวาฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ ทํางานครบ 5 เดือน (ได 4.88 

คะแนน) พบวาคะแนนเพิ่มข้ึน 0.15 คะแนน หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 1.5  ซ่ึงเม่ือพิจารณาถึงความพึงพอใจ
ผลงานในแตละดาน พบวา ดานการศึกษาและคุณภาพชีวิต มีคะแนนสูงที่สุดคือ 5.52 คะแนน ขณะที่ดานความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีคะแนนต่ําที่สุดคือ 4.54 คะแนน อยางไรก็ตามความพึงพอใจผลงานในดานตางๆ 
ของผูวาฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ บริพัตร มีคะแนนเพิ่มขึ้นในทุกๆ ดาน (โปรดพิจารณารายละเอียดในตารางที่ 1)  

 

ตารางที่ 1 คะแนนความพึงพอใจผลงานดานตางๆ   
 ครบ 5 เดือน 

(คะแนน) 
ครบ 9 เดือน 

(คะแนน) 
เพิ่มข้ึน / ลดลง 

(คะแนน) 
1. ดานการศึกษาและคุณภาพชีวิต 5.45 5.52 +0.07 
2. ดานความสะอาดและสิ่งแวดลอม 5.03 5.32 +0.29 
3. ดานศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาเมือง 5.14 5.18 +0.04 
4. ดานเศรษฐกิจและสงเสริมอาชีพ 4.78 4.86 +0.08 
5. ดานการจราจรและขนสงมวลชน  4.44 4.73 +0.29 
6. ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 4.42 4.54 +0.12 

เฉลีย่รวม 4.88 5.03 +0.15 
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2. ความคิดเห็นตอสภาพโดยรวมของกรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบระหวางกอนเขารับตําแหนงกับหลัง
การปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูวาฯ กทม. ของ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ บริพัตร ครบ 9 เดือน พบวา 

 
  - เหมือนเดิมไมเปลี่ยนแปลง  รอยละ  62.0 
  - เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น  รอยละ  23.9 
  - เปลี่ยนแปลงไปในทางที่แยลง  รอยละ  14.1   

 
3. หากเปรียบเทียบความคาดหวังเมื่อตอนที่ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ  บริพัตร ไดรับเลือกเปนผูวาฯ กทม. กับ
ผลงานที่ปรากฏในขณะนี้ พบวา 

  
 - ดีกวาที่คาดหวังไว   รอยละ  8.9 
 - พอๆ กับที่คาดหวังไว  รอยละ 41.1 
 - แยกวาที่คาดหวังไว   รอยละ 21.2 
 - ไมไดคาดหวังไว   รอยละ 28.8 
 

4. คะแนนความพึงพอใจตอการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูวาฯ กทม. ของ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ บริพัตร   
 พบวา ไดคะแนนเฉลี่ย 5.33 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน   
 
ทั้งน้ีเมื่อเปรียบเทียบกับผลสํารวจเมื่อตอนที่ผูวาฯ สุขุมพันธุ ทํางานครบ 5 เดือน (ได 5.27 คะแนน) 

พบวาคะแนนเพิ่มข้ึน 0.06 คะแนน หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 0.6 ซึ่งเมื่อพิจารณาในแตละองคประกอบ พบวา 
ความซื่อสัตยโปรงใส มีคะแนนสูงสุดคือ 5.91 คะแนน ขณะที่การทํางานใหเห็นผลชัดเจนเปนรูปธรรม มี
คะแนนต่ําสุดคือ 5.03 คะแนน (โปรดพิจารณารายละเอียดในตารางที่ 2) 

 

 ตารางที่ 2 คะแนนความพึงพอใจตอการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูวาฯ กทม. ของ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ บริพัตร   
 ครบ 5 เดือน 

(คะแนน) 
ครบ 9 เดือน 

(คะแนน) 
เพิ่มข้ึน / ลดลง 

(คะแนน) 
1. ความซื่อสัตยโปรงใส 6.01 5.91 -0.10 
2. ความขยันทุมเทในการทํางาน 5.44 5.56 +0.12 
3. การปฏิบัติตามนโยบายที่ไดแถลงไว 5.11 5.20 +0.09 
4. ความคิดริเริ่มสรางสรรคสิ่งแปลกใหม 5.16 5.17 +0.01 
5. ความฉับไวในการแกปญหา 4.84 5.10 +0.26 
6. การทํางานใหเห็นผลชัดเจนเปนรูปธรรม 5.04 5.03 -0.01 

เฉลีย่รวม 5.27 5.33 0.06 
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5. เร่ืองที่ตองการใหผูวาฯ กทม. ดําเนินการโดยเรงดวนในขณะนี้ 5 อันดับแรก คือ  

        (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 

- แกปญหาจราจรและระบบขนสงมวลชน     รอยละ 38.0 
- รับมือกับปญหาน้ําทวม       รอยละ 19.8 
- ใสใจเร่ืองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของคนกรุงเทพฯ   รอยละ 14.1  
- สรางอาชีพ สรางรายได แกปญหาคาครองชีพใหคนกรุงเทพฯ   รอยละ 13.3 
- จัดระเบียบความเรียบรอย ดูแลเรื่องความสะอาดของถนน ตลาด แมนํ้า คูคลอง รอยละ 10.5 

 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1770-6 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 

 
 

รายละเอียดในการสํารวจ 
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
 การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปจากทุกสาขาอาชีพ ที่มีทะเบียนบานอยูในเขต

กรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต ดวยวธิีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุมถนน 
จากนั้นจึงสุมประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ และใชวธิีเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบพบตวั 
ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,450 คน เปนเพศชายรอยละ 49.0   และเพศหญิงรอยละ 51.0 

       
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 

 วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณ เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอ

คําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal)   และคําถามปลายเปด (Open Form) จากนั้นคณะนักวิจัยไดนํา
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  20 – 22 ตุลาคม 2552 
 

     วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :  27 ตุลาคม 2552 
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ขอมูลประชากรศาสตร 

 
 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 710 49.0 
            หญิง 740 51.0 

รวม 1,450 100.0 
อายุ   
            18 ป – 25 ป 345 23.8 
            26 ป – 35 ป 381 26.2 
            36 ป – 45 ป 359 24.8 
            46 ปขึ้นไป 365 25.2 

รวม 1,450 100.0 
การศึกษา   
             ต่ํากวาปริญญาตรี 867 59.8 
             ปริญญาตรี 514 35.4 
             สูงกวาปริญญาตรี  69  4.8 

รวม 1,450 100.0 
อาชีพ   
               ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 93  6.4 
                พนักงาน / ลูกจางบริษัทเอกชน 385 26.6 
             คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตวั 422 29.1 
             รับจางทั่วไป 200 13.8 
                พอบาน / แมบาน / เกษียณอายุ 134  9.2 
                อ่ืนๆ อาทิ นิสิตนักศึกษา อาชพีอิสระ วางงาน 216 14.9 

รวม 1,450 100.0 
 

 


