
  

   
 
 

ผลสํารวจเรื่อง 
ประเมินผลงาน 1 ป 6 เดือน ผูวาฯ ม.ร.ว. สุขมุพนัธุ 

 
  ดวยวันท่ี 15 กรกฎาคม 2553 เปนวันครบรอบ 1 ป 6 เดือน ของการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร ของ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ บริพัตร ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงไดดําเนินการ
สํารวจความคิดเห็นเรื่อง “ประเมินผลงาน 1 ป 6 เดือน ผูวาฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ” ขึ้น โดยเก็บขอมูลจากประชาชนอายุ 
18 ปขึ้นไป  ท่ีมีทะเบียนบานอยูในกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต จํานวนทั้งสิ้น 1,307 คน เม่ือวันท่ี 8 - 12 กรกฎาคม ท่ี
ผานมา พบวา  

 

คนกรุงเทพฯ ใหคะแนนความพึงพอใจผลงาน ของ กทม. ในยุคผูวาฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ 5.33 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 10 คะแนน โดยพึงพอใจผลงานดานสุขภาพและการปองกันโรคระบาดมากที่สุด (5.78 คะแนน) แตพึงพอใจ
ผลงานดานการจราจรและระบบขนสงมวลชนนอยท่ีสุด (4.96 คะแนน) และเมื่อเปรียบเทียบกับผลสํารวจเมื่อตอนที่ 
ผูวาฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ ทํางานครบ 1 ป พบวามีคะแนนเฉลี่ยเทาเดิมไมเปล่ียนแปลง  

   

สวนความคิดเห็นตอประเด็นการดําเนินงานของผูวาฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ ท่ีมุงหวังใหคนกรุงเทพฯ มีชีวิตความ
เปนอยูท่ีดีขึ้น พบวา คนกรุงเทพฯ รอยละ 67.3 เห็นวาตนเองยังคงมีชีวิตความเปนอยูท่ีเหมือนเดิม มีเพียงรอยละ 20.2 
ท่ีเห็นวาดขีึ้น ขณะที่รอยละ 12.5 เห็นวาแยลง 

   

เม่ือสอบถามเกี่ยวกับผลงานที่เดนชัดนาประทับใจในชวง 1 ป 6 เดือน ท่ีผานมา ของผูวาฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ 
พบวา มีผูท่ีเห็นวาผูวาฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ มีผลงานเดนชัดนาประทับใจ รอยละ 35.6 (ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากผลสํารวจชวง
ครบ 1 ป รอยละ 9.9) โดยในจํานวนนี้ระบุวาผลงานที่เดนชัดมากที่สุด ไดแก การปรับภูมิทัศนกรุงเทพฯ เชน การเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว สรางสวนสาธารณะ(รอยละ 7.9)  การพัฒนาระบบขนสงมวลชน เชน รถประจําทาง  รถไฟฟา BTS 
รถดวน BRT (รอยละ 7.9) การปรับปรุงสะพานขามแยกตางๆ ปรับปรุงสภาพถนนและทางเทา(รอยละ 6.0)  และการ
รวมทําความสะอาดกรุงเทพฯ หลังเหตุการณสลายการชุมนุมที่แยกราชประสงค(รอยละ 4.0)  อยางไรก็ตามคน
กรุงเทพฯ สวนใหญ รอยละ 64.4 ยังเห็นวาผูวาฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ ไมมีผลงานที่เดนชัดนาประทับใจ 

   

  สําหรับคะแนนการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูวาฯ กทม. ของ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ บริพัตร ไดคะแนนเฉลี่ย 5.79 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากผลสํารวจในชวงท่ีทํางานครบ 1 ป 0.28 คะแนน หรือเพิ่มขึ้น รอยละ 2.8 
โดยไดคะแนนดานความซื่อสัตยโปรงใสมากที่สุด (6.27 คะแนน) แตไดคะแนนดานความฉับไวในการแกปญหานอย
ท่ีสุด (5.43 คะแนน) 

   

  ดังรายละเอยีดตอไปนี ้  



 2
1. คะแนนความพึงพอใจตอผลงานดานตางๆ ของ กทม. ในยุคผูวาฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ บริพัตร เม่ือทํางานครบ 1 ป 6 
เดือน พบวาไดคะแนนเฉลี่ย 5.33 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน  

 

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากการสํารวจเมื่อตอนที่ผูวาฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุทํางานครบ 1 ป พบวามี
คะแนนเฉลี่ยเทาเดิมไมเปลี่ยนแปลง ซ่ึงเมื่อพิจารณาถึงความพึงพอใจผลงานในแตละดาน พบวา ดานสุขภาพและการ
ปองกันโรคระบาดมีคะแนนสูงที่สุด ขณะที่ดานการจราจรและระบบขนสงมวลชน มีคะแนนต่ําที่สุด  
(โปรดพิจารณารายละเอียดในตารางที่ 1)  
 

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

ดาน ครบ 1 ป 
(คะแนน) 

ครบ 1 ป 6 เดอืน 
(คะแนน) 

เพิ่มขึ้น/ ลดลง 
(คะแนน) 

1. สุขภาพและการปองกันโรคระบาด * - 5.78 - 
2. การศึกษาและคุณภาพชีวิต 5.64 5.69 +0.05 
3. ส่ิงแวดลอมการพัฒนาเมือง 5.67 5.40 -0.27 
4. เศรษฐกิจและการสงเสริมอาชีพ 5.21 5.18 -0.03 
5. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 4.95 4.99 +0.04 
6. การจราจรและระบบขนสงมวลชน  5.07 4.96 -0.11 
7. ดานศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาเมือง 5.46 - - 

เฉล่ียรวม 5.33 5.33 0.00 
 

     หมายเหตุ   
    การสุมตัวอยางในการสํารวจแตละครั้งใชหลักเกณฑเดียวกัน ดวยขอคําถามแบบเดียวกัน แตไมใช กลุมตัวอยางกลุมเดียวกัน 
  * เปนผลงานดานใหมที่เพิ่มขึ้นในการสํารวจครั้งนี้ 
 
2. ความคิดเห็นตอประเด็นท่ีวาระยะเวลา 1 ป 6 เดือน ของการดําเนินงานในตําแหนงผูวาฯ กทม. ของ  
    ม.ร.ว. สุขุมพันธุ  บริพัตร ท่ีมุงหวังใหคนกรุงเทพฯ มีชีวิตความเปนอยูท่ีดีขึ้น  ทานมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีขึ้น  
    หรือไม  
 

-  ดีขึ้น   รอยละ 20.2 
-  เหมือนเดิม  รอยละ 67.3 
-  แยลง   รอยละ 12.5 
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3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานหรือโครงการที่เดนชัดนาประทับใจ ในชวง 1 ป 6 เดือน ท่ีผานมา ของผูวาฯ  
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ บริพัตร 
 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบการประเมินผลงานที่เดนชัดนาประทับใจในชวงที่ดํารงตําแหนง ครบ 1 ป กับ 1 ป 6 เดือน 

 

 ครบ 1 ป 
(รอยละ) 

ครบ 1 ป 6 เดอืน 
 (รอยละ) 

- เห็นวามีผลงานที่เดนชัดนาประทับใจ  25.7 35.6 
- เห็นวายังไมมีผลงานที่เดนชัดนาประทับใจ 74.3 64.4 

รวม 100.0 100.0 
 

     โดยผลงานที่เดนชัดนาประทับใจในชวง 1 ป 6 เดือน (จากผูตอบ รอยละ 35.6) ไดแก 
     (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุคําตอบเอง) 
        - การปรับภูมิทัศนกรุงเทพฯ เชน การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว สรางสวนสาธารณะ  รอยละ 7.9 

- การพัฒนาระบบขนสงมวลชน เชน รถประจําทาง  รถไฟฟา BTS รถดวน BRT  รอยละ 7.9 
- การปรับปรุงสะพานขามแยกตางๆ ทั่ว กทม. ปรับปรุงสภาพถนนและทางเทา  รอยละ 6.0 
- การรวมทําความสะอาดกรุงเทพฯ หลังเหตุการณสลายการชุมนุมที่แยกราชประสงค 
   (โครงการ Big Cleaning Day)       รอยละ 4.0 
- การสงเสริมสุขภาพที่ดีของคนกรุงเทพฯ เชน การปองกันโรคไขหวัด 2009 ไขเลือดออก รอยละ 3.2 
- อ่ืนๆ เชน การชวยเหลือผูเดือดรอนจากเหตุการณสลายการชุมนุมที่แยกราชประสงค  
   การแกปญหาน้ําทวม การติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV)    รอยละ 6.6 
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4. คะแนนความพึงพอใจตอการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูวาฯ กทม. ของ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ บริพัตร   

 พบวา ไดคะแนนเฉลี่ย 5.79 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
 
ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากการสํารวจเมื่อตอนที่ผูวาฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุทํางานครบ 1 ป พบวามี

คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ซ่ึงเมื่อพิจารณาในแตละองคประกอบ พบวา คะแนนการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูวาฯ กทม. มี
คะแนนเพิ่มขึ้นในทุกดาน โดยความซื่อสัตยโปรงใส มีคะแนนสูงที่สุด สวนความฉับไวในการแกปญหา มีคะแนนต่ํา
ที่สุด (โปรดพิจารณารายละเอียดในตารางที่ 3) 

 
 ตารางที่ 3 คะแนนความพึงพอใจตอการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูวาฯ กทม. ของ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ บริพัตร 
   

 ครบ 1 ป 
 (คะแนน) 

ครบ 1 ป 6 เดอืน 
(คะแนน) 

เพิ่มขึ้น / ลดลง 
(คะแนน) 

1. ความซื่อสัตยโปรงใส 6.23 6.27 +0.04 
2. ความขยันทุมเทในการทํางาน 5.80 5.99 +0.19 
3. การปฏิบัติตามนโยบายที่ไดแถลงไว 5.32 5.69 +0.37 
4. การทํางานใหเห็นผลชัดเจนเปนรูปธรรม 5.22 5.67 +0.45 
5. ความคิดริเร่ิมสรางสรรคส่ิงแปลกใหม 5.29 5.67 +0.38 
6. ความฉับไวในการแกปญหา 5.22 5.43 +0.21 

เฉล่ียรวม 5.51 5.79 +0.28 
   

หมายเหตุ  การสุมตัวอยางในการสํารวจแตละครั้งใชหลักเกณฑเดียวกัน ดวยขอคําถามแบบเดียวกัน แตไมใชกลุมตัวอยางกลุมเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (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 



 5

รายละเอียดในการสํารวจ 
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
 การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปจากทุกสาขาอาชีพ ที่มีทะเบยีนบานอยูในเขต

กรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุมถนน จากนัน้จึง
สุมประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ และใชวิธีเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบพบตัวและการ
สัมภาษณทางโทรศัพท ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,307 คน เปนเพศชายรอยละ 49.9 และเพศหญิงรอยละ 50.1 

       
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 

 วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณแบบพบตัวและสัมภาษณทางโทรศัพท โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่

มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal)   และคําถามปลายเปด (Open Form) 
จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

   
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  8 – 12 กรกฎาคม 2553 

 
     วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :  15 กรกฎาคม 2553 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
           ชาย 652 49.9 
           หญิง 655 50.1 

รวม 1,307 100.0 
อายุ   
            18 ป – 25 ป 315 24.1 
            26 ป – 35 ป 320 24.5 
            36 ป – 45 ป 312 23.9 
            46 ปขึ้นไป 360 27.5 

รวม 1,307 100.0 
การศึกษา   
             ต่ํากวาปริญญาตรี 737 56.4 
             ปริญญาตรี 493 37.8 
             สูงกวาปริญญาตรี 62 4.7 
             ไมระบุการศึกษา 15 1.1 

รวม 1,307 100.0 
อาชีพ   
           ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 109 8.3 
           พนักงาน / ลูกจางบรษิัทเอกชน 339 25.9 
           คาขาย / ประกอบอาชพีสวนตวั 394 30.1 
           รับจางทั่วไป 159 12.2 
           พอบาน / แมบาน / เกษียณอาย ุ 134 10.3 
           อ่ืนๆ อาทิ นิสิตนักศกึษา อาชีพอิสระ วางงาน 166 12.7 
          ไมระบอุาชีพ 6 0.5 

รวม 1,307 100.0 
 

 
 

 


