
  

   
 
 

ผลสํารวจเรื่อง 
ประเมินผลงาน 2 ป 6 เดือน ผูวาฯ กทม. 

 

เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2554 ท่ีผานมา เปนวันครบรอบ 2 ป 6 เดือน ของการปฏบิัตหินาท่ีในตาํแหนงผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร ของ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ  บริพัตร ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงไดดําเนินการ
สํารวจความคดิเห็นเรื่อง “ประเมินผลงาน 2 ป 6 เดือน ผูวาฯ กทม.” ขึ้น โดยเก็บขอมูลจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป  
ท่ีมีทะเบียนบานอยูในกรงุเทพมหานครทัง้ 50 เขต จํานวน 1,218 คน เม่ือวันท่ี 13 -21 กรกฎาคม ท่ีผานมา พบวา  

 

คนกรุงเทพฯ ใหคะแนนความพึงพอใจผลงาน ของ กทม. ในยุคผูวาฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ 5.67 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 10 คะแนน ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากผลสํารวจเมื่อตอนที่ ผูวาฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ ทํางานครบ 2 ป 0.31  คะแนน หรือเพิ่มขึ้น
รอยละ 3.1 โดยพึงพอใจผลงานดานสุขภาพและการปองกันโรคระบาดมากที่สุด (6.29 คะแนน) แตพึงพอใจผลงานดาน
ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสินนอยท่ีสดุ (5.02 คะแนน)  

 

เม่ือพิจารณานโยบายหลัก 6 ดานที่ผูวาฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ บริพัตร ใชหาเสียงนั้นพบวา นโยบายที่คนกรุงเทพฯ 
สวนใหญระบุวาเห็นผลแลวมี 2 นโยบายคอื ดานสขุภาพ (รอยละ 57.7 ระบุวาเห็นผลแลว) และดานการศึกษา (รอยละ 
52.9 ระบุวาเห็นผลแลว) สวนนโยบายที่ยงัไมเห็นผลมี 4 นโยบาย ไดแก ดานความปลอดภัย (รอยละ 69.6 ระบุวายังไม
เห็นผล) ดานการจราจร (รอยะละ 64.4 ระบุวายังไมเห็นผล) ดานเศรษฐกิจ (รอยละ 61.9 ระบุวายังไมเห็นผล) และ 
ดานสิง่แวดลอม (รอยละ 50.8 ระบุวายังไมเห็นผล)   
 

สําหรับคะแนนการปฏิบตัิหนาท่ีในฐานะผูวาฯ กทม. ของ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ บริพตัร ไดคะแนน 6.28 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 10 คะแนน ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากผลสํารวจในชวงท่ีทํางานครบ 2 ป 0.56 คะแนน หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5.6  โดยได
คะแนนดานความซื่อสัตยโปรงใสมากที่สุด (6.82 คะแนน) แตไดคะแนนดานความฉับไวในการแกปญหานอยท่ีสุด 
(5.90 คะแนน) 
  

สวนความคดิเห็นตอประเดน็การดําเนินงานของผูวาฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ ท่ีมุงหวงัใหคนกรงุเทพฯ มีชีวิตความ
เปนอยูท่ีดีขึน้ พบวา คนกรุงเทพฯ รอยละ 63.5 เห็นวาตนเองยังคงมชีวิีตความเปนอยูท่ีเหมือนเดิม ขณะที่รอยละ 29.1 
เห็นวาดีขึ้น และรอยละ 7.3 เห็นวาแยลง    

 

  เม่ือสอบถามถึงความคาดหวงัเมื่อตอนที่ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ  บริพัตร ไดรับเลือกเปนผูวาฯ กทม. กับผลงานที่
ปรากฏในขณะนี้พบวา คนกรุงเทพฯ รอยละ 46.2 เห็นวามีผลงานพอๆ กับท่ีคาดหวังไว  รอยละ 14.8 เห็นวาดีกวาท่ี
คาดหวังไว และรอยละ 9.7 เห็นวาแยกวาท่ีคาดหวังไว  ขณะที่รอยละ 29.3 ระบุวาไมไดคาดหวงัไว 
ดังรายละเอยีดตอไปนี ้  
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1. คะแนนความพึงพอใจตอผลงานดานตางๆ ของ กทม. ในยุคผูวาฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ บริพัตร เม่ือทํางานครบ 2  ป  
    6  เดือน พบวาไดคะแนนเฉลี่ย 5.67 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน   

 

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากการสํารวจเมื่อตอนที่ผูวาฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุทํางานครบ 2 ป พบวามี
คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.31 คะแนน ซ่ึงเมื่อพิจารณาถึงความพึงพอใจผลงานในแตละดาน พบวา ดานสุขภาพและการ
ปองกันโรคระบาดมีคะแนนสูงที่สุด ขณะที่ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมีคะแนนต่ําที่สุด  

  

ดาน ครบ 2 ป 
(คะแนน) 

ครบ 2 ป 6 เดอืน 
(คะแนน) 

เพิ่มขึ้น/ ลดลง 
(คะแนน) 

1. สุขภาพและการปองกันโรคระบาด  5.84 6.29 +0.45 
2. การศึกษาและคุณภาพชีวิต 5.64 6.08 +0.44 
3. ส่ิงแวดลอมการพัฒนาเมือง 5.49 5.88 +0.39 
4. เศรษฐกิจและการสงเสริมอาชีพ 5.21 5.56 +0.35 
5. การจราจรและระบบขนสงมวลชน  5.02 5.21 +0.19 
6. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 4.93 5.02 +0.09 

เฉล่ียรวม 5.36 5.67 +0.31 
 

 
2. ปจจุบันทานเห็นผลจากนโยบายหลัก 6 ดานที่ใชหาเสียงของผูวาฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ บริพัตร หรือไม 
 

ดาน เห็นผลแลว 
(รอยละ) 

ยังไมเห็นผล 
(รอยละ) 

ดานสุขภาพ : สงเสริมใหกรุงเทพฯ เปนมหานครที่เขมแข็ง ดวย
นโยบายสุขภาพที่จะทําใหทกุคนแข็งแรง 

57.7 42.3 

ดานการศึกษา : เสริมสรางกรุงเทพฯ ใหเปนมหานครแหงการ
เรียนรู ที่แทจริง 

52.9 47.1 

ดานสิง่แวดลอม : จัดระเบียบกรุงเทพฯ ใหเปนมหานครที่สะอาด 
ปราศจากขยะ มลพิษและสิ่งกอกวน 

49.2 50.8 

ดานเศรษฐกิจ : เปลี่ยนกรุงเทพฯ ใหเปนมหานครแหงการคาและ
การทองเที่ยวของภูมิภาคอยางแทจริง 

38.1 61.9 

ดานการจราจร : เพื่ออนาคตการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด 
และปลอดภยั 

35.6 64.4 

ดานความปลอดภัย : ปฏิรูปกรุงเทพฯ ใหเปนมหานครทีป่ลอดภัย
สําหรับทุกคนอยางแทจริง 

30.4 69.6 

เฉล่ียรวม 44.0 56.0 
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3. คะแนนความพึงพอใจตอการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูวาฯ กทม. ของ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ บริพัตร  เม่ือทํางานครบ 2 ป   
    6  เดือน พบวา ไดคะแนนเฉลี่ย 6.28  คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน  
 

ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากการสํารวจเมื่อตอนที่ผูวาฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุทํางานครบ 2 ป พบวามี
คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.56 คะแนน ซ่ึงเมื่อพิจารณาความพึงพอใจตอการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูวาฯ กทม.ในแตละ
ดานพบวา ดานความซื่อสัตยโปรงใส มีคะแนนสูงที่สุด ขณะที่ความฉับไวในการแกปญหา มีคะแนนต่ําที่สุด 

  

 ครบ 2 ป  
(คะแนน) 

ครบ 2 ป 6 เดอืน 
(คะแนน) 

เพิ่มขึ้น / ลดลง 
(คะแนน) 

1. ความซื่อสัตยโปรงใส 6.19 6.82 +0.63 
2. ความขยันทุมเทในการทํางาน 5.97 6.56 +0.59 
3. ความคิดริเร่ิมสรางสรรคส่ิงแปลกใหม 5.57 6.18 +0.61 
4. การปฏิบัติตามนโยบายทีไ่ดแถลงไว 5.60 6.16 +0.56 
5. การทํางานใหเห็นผลชัดเจนเปนรูปธรรม 5.55 6.08 +0.53 
6. ความฉับไวในการแกปญหา 5.44 5.90 +0.46 

เฉล่ียรวม 5.72 6.28 +0.56 
 

4. ความคิดเห็นตอประเด็นท่ีวาระยะเวลา 2 ป 6 เดือนของการดําเนินงานในตําแหนงผูวาฯ กทม. ของ 
    ม.ร.ว. สุขุมพันธุ  บริพัตร ท่ีมุงหวังใหคนกรุงเทพฯ มีชีวิตความเปนอยูท่ีดีขึ้น  ทานมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีขึ้น หรือไม  
 

 ครบ 2 ป  
 (รอยละ) 

ครบ 2 ป 6 เดอืน 
(รอยละ) 

เพิ่มขึ้น / ลดลง 
(รอยละ) 

ดีขึ้น   21.5 29.1 +7.6 
เหมือนเดิม 65.3 63.5 -1.8 
แยลง 13.2 7.3 -5.9 

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

 ครบ 2 ป  
 (รอยละ) 

ครบ 2 ป 6 เดอืน 
(รอยละ) 

เพิ่มขึ้น / ลดลง 
(รอยละ) 

ดีกวาที่คาดหวงัไว 8.5 14.8 +6.3 
พอๆ กับท่ีคาดหวังไว 41.8 46.2 +4.4 
แยกวาที่คาดหวังไว 13.6 9.7 -3.9 
ไมไดคาดหวังไว 36.1 29.3 -6.8 

            หมายเหตุ :  การสุมตัวอยางในการสํารวจแตละครั้งใชหลักเกณฑเดียวกัน ดวยขอคําถามแบบเดียวกัน แตไมใชกลุมตัวอยางกลุมเดียวกัน 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
 การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปจากทุกสาขาอาชีพ ที่มีทะเบียนบานอยูในเขตตางๆของ

กรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบเปนระบบ (Systematic  Sampling) และใชวิธีเก็บขอมูลโดย
การสัมภาษณแบบพบตัว ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,218 คน เปนเพศชายรอยละ 49.5  และเพศหญิงรอยละ 50.5 

       
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 

 วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน 

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

   
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  13 - 21 กรกฎาคม 2554 

 
     วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :   24  กรกฎาคม 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 603 49.5 
หญิง 615 50.5 

รวม 1,218 100.0 
อายุ   
            18 ป – 25 ป 210 17.2 
            26 ป – 35 ป 364 29.9 
            36 ป – 45 ป 374 30.7 
            46 ปขึ้นไป 270 22.2 

รวม 1,218 100.0 
การศึกษา   

ต่ํากวาปริญญาตรี 703 57.7 
ปริญญาตรี 432 35.5 
สูงกวาปริญญาตรี 76 6.2 
ไมระบุการศึกษา 7 0.6 

รวม 1,218 100.0 
อาชีพ   

ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 106 8.7 
พนักงาน / ลูกจางบริษัทเอกชน 341 28.0 
คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 305 25.0 
รับจางทั่วไป 168 13.8 
พอบาน / แมบาน / เกษียณอาย ุ 161 13.2 
อ่ืนๆ อาทิ นิสิตนักศึกษา อาชีพอิสระ วางงาน 137 11.3 

รวม 1,218 100.0 
 

 
 

 


