
  

   
 
 

ผลสํารวจเรื่อง 
ประเมินผลงาน 1 ป ผูวาฯ สุขุมพันธุ 

 
  เน่ืองดวยวันที่ 15 มกราคม ที่จะถึงน้ีเปนวันครบรอบ 1 ป ในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร ของ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ บริพัตร ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงได
ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเรื่อง “ประเมินผลงาน 1 ป ผูวาฯ สุขุมพันธุ” ขึ้น โดยเก็บขอมูลจากประชาชน
อายุ 18 ปขึ้นไป ในทุกสาขาอาชีพที่มีทะเบียนบานอยูในกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต รวมทั้งสิ้น 1,400 คน เม่ือ
วันที่ 9 - 10 มกราคม ที่ผานมา สรุปผลไดดังน้ี 

   
1. คะแนนความพึงพอใจตอผลงานดานตางๆ ของ กทม. ในยุคผูวาฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ บริพัตร เมื่อ            
    ทํางานครบ 1 ป พบวาไดคะแนนเฉลี่ย 5.33 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน  
 

ทั้งน้ี เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากการสํารวจเม่ือตอนที่ผูวาฯ สุขุมพันธุทํางานครบ 5 เดือน และ  
9 เดือน พบวามีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น ซ่ึงเม่ือพิจารณาถึงความพึงพอใจผลงานในแตละดาน พบวา มีคะแนน
เพ่ิมขึ้นในทุกๆ ดาน อยางไรก็ตามมีเพียงผลงานดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินที่คนกรุงเทพฯ มองวา
ยังไมเปนที่นาพอใจนัก โดยมีคะแนนไมถึงครึ่ง (โปรดพิจารณารายละเอียดในตารางที่ 1)  

 
ตารางที่ 1 คะแนนความพึงพอใจผลงานของ กทม.ดานตางๆ ในยุคผูวาฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ บริพัตร 

 
 5 เดือน 

(คะแนน) 
9 เดือน 
(คะแนน) 

ครบ 1 ป 
(คะแนน) 

1. ดานความสะอาดและสิ่งแวดลอม 5.03 5.32 5.67 
2. ดานการศึกษาและคุณภาพชีวิต 5.45 5.52 5.64 
3. ดานศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาเมือง 5.14 5.18 5.46 
4. ดานเศรษฐกิจและการสงเสริมอาชีพ 4.78 4.86 5.21 
5. ดานการจราจรและขนสงมวลชน  4.44 4.73 5.07 
6. ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 4.42 4.54 4.95 

เฉลีย่รวม 4.88 5.03 5.33 
 

     หมายเหตุ  การสุมตัวอยางในการสํารวจแตละครั้งใชหลักเกณฑเดียวกัน ดวยขอคําถามแบบเดียวกัน แตไมใช(ผูตอบคนเดิม)  
     กลุมตัวอยางกลุมเดียวกัน 
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2. ความคิดเห็นเก่ียวกับผลงานหรือโครงการที่เดนชัดนาประทับใจ ในชวง 1 ปที่ผานมา ของผูวาฯ  
     ม.ร.ว. สุขุมพันธุ บริพัตร 
 

       - เห็นวามีผลงานที่เดนชัดนาประทับใจ  รอยละ 25.7 
      ไดแก (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุคําตอบเอง) 
         - การปรับปรุงสะพานขามแยกทั่ว กทม. ปรับปรุงสภาพถนนและทางเทา รอยละ 10.9 
         - กทม. มีความสะอาดมากขึ้น ทั้งถนนหนทาง ตลาด และแมนํ้าลําคลอง รอยละ  5.2 
         - การขยายเสนทางรถไฟฟา BTS      รอยละ  4.3 
         - การทําความสะอาดทอระบายน้ํา ขุดลอกคลองระบายน้ํา แกปญหาน้ําทวม รอยละ  2.7 
         - การเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวในเขตกรุงเทพมหานคร    รอยละ  2.6 
 
       - เห็นวายังไมมีผลงานที่เดนชัดนาประทับใจ รอยละ 74.3 
 
3. ความคิดเห็นตอสภาพโดยรวมของกรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบระหวางกอนเขารับตําแหนงกับหลัง
การปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูวาฯ กทม. ครบ 1 ป ของ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ บริพัตร พบวา 

  

  - เหมือนเดิมไมเปลี่ยนแปลง  รอยละ 61.6 
  - เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น  รอยละ 27.9 
  - เปลี่ยนแปลงไปในทางที่แยลง  รอยละ 10.5   

 
4. คะแนนความพึงพอใจตอการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูวาฯ กทม. ของ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ บริพัตร   

 พบวา ไดคะแนนเฉลี่ย 5.51 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
 

ทั้งนี้เม่ือเปรียบเทียบกับผลสํารวจเม่ือตอนที่ผูวาฯ สุขุมพันธุ ทํางานครบ 5 เดือน และ 9 เดือน พบวามี
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น ซ่ึงเม่ือพิจารณาในแตละองคประกอบ พบวา ความซื่อสัตยโปรงใส มีคะแนนสูงที่สุดคือ 6.23 
คะแนน ขณะที่การทํางานใหเห็นผลชัดเจนเปนรูปธรรมและความฉับไวในการแกปญหา มีคะแนนต่ําสุดคือ 5.22 
คะแนน (โปรดพิจารณารายละเอียดในตารางที่ 2) 

 
 ตารางที่ 2 คะแนนความพึงพอใจตอการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูวาฯ กทม. ของ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ บริพัตร   

 5 เดือน 
(คะแนน) 

 9 เดือน 
(คะแนน) 

1 ป 
 (คะแนน) 

1. ความซื่อสัตยโปรงใส 6.01 5.91 6.23 
2. ความขยันทุมเทในการทํางาน 5.44 5.56 5.80 
3. การปฏิบัติตามนโยบายที่ไดแถลงไว 5.11 5.20 5.32 
4. ความคิดริเริ่มสรางสรรคสิ่งแปลกใหม 5.16 5.17 5.29 
5. ความฉับไวในการแกปญหา 4.84 5.10 5.22 
6. การทํางานใหเห็นผลชัดเจนเปนรูปธรรม 5.04 5.03 5.22 

เฉลีย่รวม 5.27 5.33 5.51 
 

 หมายเหตุ  การสุมตัวอยางในการสํารวจแตละครั้งใชหลักเกณฑเดียวกัน ดวยขอคําถามแบบเดียวกัน แตไมใช(ผูตอบคนเดิม)   
                    กลุมตัวอยางกลุมเดียวกัน 
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รายละเอียดในการสํารวจ 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

 การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปจากทุกสาขาอาชีพ ที่มีทะเบียนบานอยูในเขต
กรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต ดวยวธิีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุมถนน 
จากนั้นจึงสุมประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ และใชวธิีเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบพบตวั
และการสัมภาษณทางโทรศพัท ไดกลุมตวัอยางทั้งสิ้น 1,400 คน เปนเพศชายรอยละ 49.2 และเพศหญิงรอยละ 
50.8 

       
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 

 วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณ เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอ

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

   
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  9 – 10 มกราคม 2553 

 
     วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :  14 มกราคม 2553 
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ขอมูลประชากรศาสตร 

 
 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 689 49.2 
            หญิง 711 50.8 

รวม 1,400 100.0 
อายุ   
            18 ป – 25 ป 298 21.3 
            26 ป – 35 ป 380 27.1 
            36 ป – 45 ป 307 21.9 
            46 ปขึ้นไป 415 29.7 

รวม 1,400 100.0 
การศึกษา   
             ต่ํากวาปริญญาตรี 730 52.1 
             ปริญญาตรี 586 41.9 
             สูงกวาปริญญาตรี  84  6.0 

รวม 1,400 100.0 
อาชีพ   
               ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 86 6.1 
                พนักงาน / ลูกจางบริษัทเอกชน 320 22.9 
             คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตวั 463 33.0 
             รับจางทั่วไป 151 10.8 
                พอบาน / แมบาน / เกษียณอายุ 187 13.4 
                อ่ืนๆ อาทิ นิสิตนักศึกษา อาชพีอิสระ วางงาน 193 13.8 

รวม 1,400 100.0 
 

 
 
 

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

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
 

 


