
  

   
 
 

ผลสํารวจเรื่อง 
ประเมินผลงาน 2 ป ผูวาฯ กทม. 

 
  เม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2554 ท่ีผานมา เปนวันครบรอบ 2 ป ของการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร ของ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ  บริพัตร ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงไดดําเนินการ
สํารวจความคิดเห็นเรื่อง “ประเมินผลงาน 2 ป ผูวาฯ กทม.” ขึ้น โดยเก็บขอมูลจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป  ท่ีมี
ทะเบียนบานอยูในกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต จํานวนทั้งสิ้น 1,435  คน เม่ือวันท่ี 13-16 มกราคม ท่ีผานมา พบวา  

 

คนกรุงเทพฯ ใหคะแนนความพึงพอใจผลงาน ของ กทม. ในยุคผูวาฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ 5.36 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 10 คะแนน ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากผลสํารวจเมื่อตอนที่ ผูวาฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ ทํางานครบ 1 ป 6 เดือน 0.03 คะแนน  
โดยพึงพอใจผลงานดานสุขภาพและการปองกันโรคระบาดมากที่สุด (5.84 คะแนน) แตพึงพอใจผลงานดานความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินนอยท่ีสุด (4.93 คะแนน)  
 

สําหรับคะแนนการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูวาฯ กทม. ของ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ บริพัตร ไดคะแนน 5.72 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 10 คะแนน ซ่ึงลดลงจากผลสํารวจในชวงท่ีทํางานครบ 1 ป 6 เดือน 0.07 คะแนน โดยไดคะแนนดานความ
ซ่ือสัตยโปรงใสมากที่สุด (6.19 คะแนน) แตไดคะแนนดานความฉับไวในการแกปญหานอยท่ีสุด (5.44 คะแนน) 
  

เม่ือสอบถามเกี่ยวกับผลงานที่เดนชัดนาประทับใจในชวง 2 ป ท่ีผานมา ของผูวาฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ พบวา  
มีผูท่ีเห็นวาผูวาฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ มีผลงานเดนชัดนาประทับใจ รอยละ 30.6 (ซ่ึงลดลงจากผลสํารวจชวงครบ 1 ป  
6 เดือน รอยละ 5.0) โดยในจํานวนนี้ระบุวาผลงานที่เดนชัดมากที่สุดอันดับแรก ไดแก ความสะอาดของกรุงเทพฯ ท้ัง 
ทางเทา ถนน และแมน้ําลําคลอง (รอยละ 17.3) รองลงมา คือ การแกปญหาน้ําทวม และการชวยเหลือผูประสบภัยจาก
น้ําทวม (รอยละ 16.6)  การปรับปรุงสภาพถนน ทางเทา  และสะพานขามแยกตางๆ ท่ัว กทม. (รอยละ 15.0) การเพิ่ม
พื้นท่ีสีเขียวของกรุงเทพมหานคร เชน การสรางสวนสาธารณะ (รอยละ 12.4) และการพัฒนาระบบขนสงมวลชน 
เชน รถประจําทาง  รถไฟฟา BTS รถดวน BRT (รอยละ   9.1)  อยางไรก็ตามคนกรุงเทพฯ สวนใหญ รอยละ 69.4 ยัง
เห็นวาผูวาฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ ไมมีผลงานที่เดนชัดนาประทับใจ 

 

สวนความคิดเห็นตอประเด็นการดําเนินงานของผูวาฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ ท่ีมุงหวังใหคนกรุงเทพฯ มีชีวิตความ
เปนอยูท่ีดีขึ้น พบวา คนกรุงเทพฯ รอยละ 65.3 เห็นวาตนเองยังคงมีชีวิตความเปนอยูท่ีเหมือนเดิม มีเพียงรอยละ 21.5 
ท่ีเห็นวาดขีึ้น ขณะที่รอยละ 13.2 เห็นวาแยลง    

   

  ดังรายละเอยีดตอไปนี ้  
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1. คะแนนความพึงพอใจตอผลงานดานตางๆ ของ กทม. ในยุคผูวาฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ บริพัตร เม่ือทํางานครบ 2 ป  
พบวาไดคะแนนเฉลี่ย 5.36 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน  

 

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากการสํารวจเมื่อตอนที่ผูวาฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุทํางานครบ 1 ป 6 เดือน 
พบวามีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.03 คะแนน ซ่ึงเมื่อพิจารณาถึงความพึงพอใจผลงานในแตละดาน พบวา ดานสุขภาพ
และการปองกันโรคระบาดมีคะแนนสูงที่สุด ขณะที่ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมีคะแนนต่ําที่สุด  

  

ดาน ครบ 1 ป 6 เดอืน 
(คะแนน) 

ครบ 2 ป 
(คะแนน) 

เพิ่มขึ้น/ ลดลง 
(คะแนน) 

1. สุขภาพและการปองกันโรคระบาด  5.78 5.84 +0.06 
2. การศึกษาและคุณภาพชีวิต 5.69 5.64 -0.05 
3. ส่ิงแวดลอมการพัฒนาเมือง 5.40 5.49 +0.09 
4. เศรษฐกิจและการสงเสริมอาชีพ 5.18 5.21 +0.03 
5. การจราจรและระบบขนสงมวลชน  4.96 5.02 +0.06 
6. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 4.99 4.93 -0.06 

เฉล่ียรวม 5.33 5.36 +0.03 
       

2. คะแนนความพึงพอใจตอการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูวาฯ กทม. ของ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ บริพัตร  เม่ือทํางานครบ 2 ป   
พบวา ไดคะแนนเฉลี่ย 5.72 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
 

ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากการสํารวจเมื่อตอนที่ผูวาฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุทํางานครบ 1 ป 6 เดือน พบวา
มีคะแนนเฉลี่ยลดลง 0.07 คะแนน ซ่ึงเมื่อพิจารณาความพึงพอใจตอการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูวาฯ กทม.ในแตละ
ดานพบวา  ดานความซื่อสัตยโปรงใส มีคะแนนสูงที่สุด ขณะที่ความฉับไวในการแกปญหา มีคะแนนต่ําที่สุด 

  

 ครบ 1 ป 6 เดอืน 
 (คะแนน) 

ครบ 2 ป  
(คะแนน) 

เพิ่มขึ้น / ลดลง 
(คะแนน) 

1. ความซื่อสัตยโปรงใส 6.27 6.19 -0.08 
2. ความขยันทุมเทในการทํางาน 5.99 5.97 -0.02 
3. การปฏิบัติตามนโยบายทีไ่ดแถลงไว 5.69 5.60 -0.09 
4. ความคิดริเร่ิมสรางสรรคส่ิงแปลกใหม 5.67 5.57 -0.10 
5. การทํางานใหเห็นผลชัดเจนเปนรูปธรรม 5.67 5.55 -0.12 
6. ความฉับไวในการแกปญหา 5.43 5.44 +0.01 

เฉล่ียรวม 5.79 5.72 -0.07 
 

หมายเหตุ  การสุมตัวอยางในการสํารวจแตละครั้งใชหลักเกณฑเดียวกัน ดวยขอคําถามแบบเดียวกัน แตไมใชกลุมตัวอยางกลุมเดียวกัน 
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3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานหรือโครงการที่เดนชัดนาประทับใจ ในชวง 2 ป  ท่ีผานมา ของผูวาฯ  
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ บริพัตร 

 

 ครบ 1 ป 6 เดอืน 
(รอยละ) 

ครบ 2 ป  
 (รอยละ) 

- เห็นวามีผลงานที่เดนชัดนาประทับใจ  35.6 30.6 
- เห็นวายังไมมีผลงานที่เดนชัดนาประทับใจ 64.4 69.4 

 
     โดยผลงานที่เดนชัดนาประทับใจในชวง 2 ป 5 อันดับแรก (จากผูตอบที่เห็นวามีผลงานที่เดนชัดนาประทับใจ) ไดแก 
     (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุคําตอบเอง) 
        - ความสะอาดของกรุงเทพฯ ทั้ง ทางเทา ถนน และแมน้ําลําคลอง    รอยละ 17.3 

- การแกปญหาน้ําทวม และการชวยเหลือผูประสบภัยจากน้ําทวม    รอยละ 16.6 
- การปรับปรุงสภาพถนน ทางเทา  และสะพานขามแยกตางๆ ท่ัว กทม.   รอยละ 15.0 
- การเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร เชน การสรางสวนสาธารณะ   รอยละ 12.4 
- การพัฒนาระบบขนสงมวลชน เชน รถประจําทาง  รถไฟฟา BTS รถดวน BRT  รอยละ   9.1 
 

4. ความคิดเห็นตอประเด็นท่ีวาระยะเวลา 2 ป ของการดําเนินงานในตําแหนงผูวาฯ กทม. ของ 
    ม.ร.ว. สุขุมพันธุ  บริพัตร ท่ีมุงหวังใหคนกรุงเทพฯ มีชีวิตความเปนอยูท่ีดีขึ้น  ทานมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีขึ้น หรือไม  
 

 ครบ 1 ป 6 เดอืน 
(รอยละ) 

ครบ 2 ป  
 (รอยละ) 

-ดีขึ้น   20.2 21.5 
-เหมือนเดิม 67.3 65.3 
-แยลง 12.5 13.2 

 
5. หากเปรียบเทียบความคาดหวังเมื่อตอนที่ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ  บริพัตร ไดรับเลือกเปนผูวาฯ กทม. กับผลงานที่
ปรากฏในขณะนี้ พบวา    

-ดีกวาที่คาดหวังไว รอยละ 8.5 
-พอๆ กับท่ีคาดหวังไว รอยละ 41.8 
-แยกวาที่คาดหวังไว รอยละ 13.6 
-ไมไดคาดหวงัไว รอยละ 36.1 

 
หมายเหตุ  การสุมตัวอยางในการสํารวจแตละครั้งใชหลักเกณฑเดียวกัน ดวยขอคําถามแบบเดียวกัน แตไมใชกลุมตัวอยางกลุมเดียวกัน 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
 การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนอายุ  18 ปขึ้นไปจากทุกสาขาอาชีพ  ที่มีทะเบียนบานอยูในเขต

กรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุมถนน จากนั้นจึง
สุมประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ และใชวิธีเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบพบตัว ไดกลุมตัวอยาง
ทั้งสิ้น 1,435 คน เปนเพศชายรอยละ 50.2 และเพศหญิงรอยละ 49.8 

       
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 

 วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน 

ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal)   และคําถามปลายเปด (Open Form) จากนั้นคณะนักวิจัย
ไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

   
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  13 - 16 มกราคม 2554 

 
     วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :  20 มกราคม 2554 

 
 
 

 
 

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 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
           ชาย 721 50.2 
           หญิง 714 49.8 

รวม 1,435 100.0 
อายุ   
            18 ป – 25 ป 330 23.0 
            26 ป – 35 ป 367 25.6 
            36 ป – 45 ป 368 25.6 
            46 ปขึ้นไป 370 25.8 

รวม 1,435 100.0 
การศึกษา   
             ต่ํากวาปริญญาตรี 833 58.1 
             ปริญญาตรี 497 34.6 
             สูงกวาปริญญาตรี 65 4.5 
             ไมระบุการศึกษา 40 2.8 

รวม 1,435 100.0 
อาชีพ   
           ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 115 8.0 
           พนักงาน / ลูกจางบรษิัทเอกชน 367 25.6 
           คาขาย / ประกอบอาชพีสวนตวั 441 30.7 
           รับจางทั่วไป 172 12.0 
           พอบาน / แมบาน / เกษียณอาย ุ 150 10.5 
           อ่ืนๆ อาทิ นิสิตนักศกึษา อาชีพอิสระ วางงาน 187 13.0 
          ไมระบอุาชีพ 3 0.2 

รวม 1,435 100.0 
 

 
 

 


