
  

   
 

ผลสํารวจเรื่อง 
ประเมินผลงาน 3 ป 6 เดือน ผูวาฯ กทม. 

 

คนกรุงเทพฯ 65.3% เหน็วา 3 ป 6 เดือน ผูวาฯ กทม. ไมมีผลงานเดนชัด ระบหุากมีการเลือกต้ังผูวาฯ 
กทม.สมัยหนา 45.0% ยงัไมแนใจวาจะเลือก 

 

เนื่องในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2555 ท่ีจะถึงนี้ เปนวันครบรอบ 3 ป 6 เดือน ของการปฏิบตัิหนาท่ีในตําแหนงผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร ของ ม.ร.ว. สุขมุพันธุ  บริพัตร ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงได
ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเรื่อง “ประเมินผลงาน 3 ป 6 เดือน ผูวาฯ กทม.” ขึ้น โดยเก็บขอมูลจากประชาชนอายุ 
18 ปขึ้นไป ท่ีมีทะเบียนบานอยูในกรุงเทพมหานคร จํานวน 1,195 คน เม่ือวันท่ี 6 - 8 กรกฎาคม ท่ีผานมา พบวา  

 

คนกรุงเทพฯ ใหคะแนนความพึงพอใจผลงาน ของ กทม. ในยุคผูวาฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ 5.63 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 10 คะแนน ซ่ึงลดลงจากผลสํารวจเมื่อตอนที่ ผูวาฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ ทํางานครบ 3 ป  0.15  คะแนน โดยพึงพอใจ
ผลงานดานสขุภาพและการปองกันโรคระบาดมากที่สุด (6.15 คะแนน) แตพงึพอใจผลงานดานความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสินนอยท่ีสุด (5.19 คะแนน) ซ่ึงเมื่อพิจารณาในแตละดานเปรียบเทียบกับชวงที่ทํางานครบ 3 ป พบวา มีเพยีง
ดานสิ่งแวดลอมและการพัฒนาเมืองเพยีงดานเดียวที่ไดคะแนนเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึน้จาก 5.76  คะแนนเปน 5.77 คะแนน 

 

สวนคะแนนการปฏิบตัิหนาท่ีในฐานะผูวาฯ กทม. ของ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ บริพัตร ไดคะแนน 6.07 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 10 คะแนน ซ่ึงลดลงจากผลสํารวจในชวงทีท่ํางานครบ 3 ป 0.08 คะแนน โดยไดคะแนนดานความซื่อสัตย
โปรงใสมากที่สุด (6.40 คะแนน) แตไดคะแนนดานความคิดริเร่ิมสรางสรรคสิ่งแปลกใหมนอยท่ีสุด (5.80 คะแนน)  

 

เม่ือสอบถามเกีย่วกับผลงานที่เดนชัดนาประทับใจในชวง 3 ป 6 เดือน ท่ีผานมา ของผูวาฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ พบวา 
คนกรงุเทพฯ รอยละ 34.7 เห็นวา มีผลงานเดนชัดนาประทับใจ โดยในจาํนวนนี้ระบุวาผลงานที่เดนชดัมากที่สุดอันดับ
แรกคือ การแกปญหาและชวยเหลือผูประสบภัยจากเหตุการณน้ําทวม ในป 2554 (รอยละ 9.4) รองลงมา คือ โครงการ
ขุดลอกคูคลอง กทม. (รอยละ 5.4) และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การสรางสวนสาธารณะ และลานกีฬา (รอยละ 5.0) อยางไร
ก็ตามคนกรงุเทพฯ สวนใหญ รอยละ 65.3 ยงัเห็นวาผูวาฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ ไมมีผลงานที่เดนชัดนาประทับใจ 

  

 สําหรับความเชื่อม่ันตอ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ  บริพัตร  ในการปองกันและรบัมือกับปญหาน้ําทวมกรุงเทพฯ พบวา 
คนกรุงเทพสวนใหญรอยละ 50.5 มีความเชือ่ม่ัน ขณะที่รอยละ 49.5 ไมมีความเชื่อมั่น 
 

สุดทายเมื่อถามวา “หากมีการเลือกตั้งผูวาฯ กทม. สมัยหนา ทานจะสนับสนุน ม.ร.ว. สุขุมพันธุ  บริพัตร   
หรือไม”  กลุมตัวอยางรอยละ 36.1  ระบุวาจะสนับสนุน ซ่ึงลดลงจากรอยละ 39.3  ในการสํารวจเดอืนพฤศจิกายน 
2554 ขณะที่รอยละ 18.9 ระบุวาจะไมสนบัสนุน และรอยละ 45.0 ระบุวายังไมแนใจ  
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ดังรายละเอยีดตอไปนี ้
  
1. คะแนนความพึงพอใจตอผลงานดานตางๆ ของ กทม. ในยุคผูวาฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ บริพัตร เม่ือทํางานครบ 3 ป 6    
เดือน พบวาไดคะแนนเฉลี่ย 5.63 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซ่ึงเมื่อพิจารณาถึงความพึงพอใจผลงานใน
แตละดาน พบวา ดานสุขภาพและการปองกันโรคระบาดมีคะแนนสงูที่สุด ขณะทีด่านความปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพยสินมีคะแนนต่ําที่สุด 

 

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากการสํารวจเมื่อตอนที่ผูวาฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุทํางานครบ 3 ป พบวามี
คะแนนเฉลี่ยลดลง 0.15 คะแนน  

 

ดาน 
ครบ 3 ป 
(คะแนน) 

ครบ 3 ป 6 เดอืน 
(คะแนน) 

เพิ่มขึ้น/ ลดลง 
(คะแนน) 

1. สุขภาพและการปองกันโรคระบาด  6.25 6.15 -0.10 
2. การศึกษาและคุณภาพชีวิต 6.06 5.86 -0.20 
3. ส่ิงแวดลอมการพัฒนาเมือง 5.76 5.77 +0.01 
4. เศรษฐกิจและการสงเสริมอาชีพ 5.69 5.55 -0.14 
5. การจราจรและระบบขนสงมวลชน  5.43 5.28 -0.15 
6. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 5.49 5.19 -0.30 

เฉล่ียรวม 5.78 5.63 -0.15 
 
 

2. คะแนนความพึงพอใจตอการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูวาฯ กทม. ของ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ บริพัตร  เม่ือทํางานครบ 3 ป   
6 เดือน  พบวา ไดคะแนนเฉลี่ย 6.07 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซ่ึงเมื่อพิจารณาความพึงพอใจตอการ
ปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูวาฯ กทม.ในแตละดานพบวา ความซื่อสัตยโปรงใสมีคะแนนสูงที่สุด ขณะที่ความคิดริเร่ิม
สรางสรรคส่ิงแปลกใหม มีคะแนนต่ําที่สุด 

 

ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากการสํารวจเมื่อตอนที่ผูวาฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุทํางานครบ 3 ป พบวามี
คะแนนเฉลี่ยลดลง 0.08 คะแนน  

 

ดาน ครบ 3 ป 
(คะแนน) 

ครบ 3 ป 6 เดอืน 
(คะแนน) 

เพิ่มขึ้น / ลดลง 
(คะแนน) 

1. ความซื่อสัตยโปรงใส 6.51 6.40 -0.11 
2. ความขยันทุมเทในการทํางาน 6.60 6.38 -0.22 
3. การปฏิบัติตามนโยบายทีไ่ดแถลงไว 6.09 6.02 -0.07 
4. การทํางานใหเห็นผลชัดเจนเปนรูปธรรม 6.06 5.96 -0.10 
5. ความฉับไวในการแกปญหา 5.84 5.85 +0.01 
6. ความคิดริเร่ิมสรางสรรคส่ิงแปลกใหม 5.78 5.80 +0.02 

เฉล่ียรวม 6.15 6.07 -0.08 
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3. ความคิดเห็นเก่ียวกับผลงานหรือโครงการที่เดนชัดนาประทับใจ ในชวง  3  ป 6 เดือน ท่ีผานมา ของผูวาฯ  ม.ร.ว. 

สุขุมพันธุ บริพัตร 
 

เห็นวายังไมมีผลงานที่เดนชัดนาประทับใจ รอยละ 65.3 
 

เห็นวามีผลงานที่เดนชัดนาประทับใจ  
 

รอยละ 
 

34.7 
 

      โดยผลงานในชวง 3 ป 6 เดือน ท่ีเดนชัดนาประทับใจ 5 อันดับแรก (จากผูตอบที่เห็นวามีผลงานที่เดนชัดนาประทับใจ) คือ 
       (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุคําตอบเอง) 
        - การแกปญหาและชวยเหลือผูประสบภัยจากเหตุการณน้ําทวม ในป 2554  รอยละ  9.4 
        - โครงการขุดลอกคูคลอง กทม.      รอยละ  5.4 

- การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การสรางสวนสาธารณะ และลานกีฬา    รอยละ  5.0 
- การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เชน โครงการอุโมงคยักษ  การขยายเสนทางรถไฟฟา รอยละ  4.2 
- ความสะอาดของกรุงเทพฯ ท้ัง ทางเทา ถนน และแมน้ําลําคลอง   รอยละ  2.1  

          
4. ความเชื่อม่ันตอ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ  บริพัตร  ในการปองกันและรับมือกับปญหาน้ําทวมกรุงเทพ     

เชื่อม่ัน รอยละ 50.5 
ไมเชื่อมั่น รอยละ 49.5 

             
5. หากมีการเลือกตั้งผูวาฯ กทม. สมัยหนา ทานจะสนับสนุน ม.ร.ว. สุขุมพันธุ  บริพัตร   หรือไม 
 

 สํารวจเมื่อ 25 - 28 
พ.ย. 54  
(รอยละ) 

สํารวจเมื่อ 12 - 15 
ม.ค. 55 
(รอยละ) 

สํารวจเมื่อ 6 - 8 
ก.ค. 55 
(รอยละ) 

สนับสนุน 39.3 37.9 36.1 
ไมสนับสนุน 29.6 18.3 18.9 
ไมแนใจ 31.1 43.8 45.0 

 
หมายเหตุ :  การสุมตัวอยางในการสํารวจแตละครัง้ใชหลักเกณฑเดียวกัน ดวยขอคําถามแบบเดียวกัน แตไมใชกลุมตัวอยางกลุมเดียวกัน 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
 การสํารวจใชการสุมตวัอยางประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปในทุกสาขาอาชพี ที่มีทะเบยีนบานในเขตกรงุเทพมหานคร 

จํานวน 30 เขต จาก 50 เขต ทัง้เขตชั้นใน ช้ันกลาง และชัน้นอก ไดแก คลองเตย คลองสามวา ดอนเมือง ดนิแดง ดุสิต  
ทววีัฒนา ธนบรีุ บางกอกนอย บางกะป บางขุนเทยีน บางเขน บางคอแหลม บางแค บางซื่อ บางบอน บางพลัด บางรกั 
ปทุมวนั ปอมปราบ พระโขนง  พระนคร ภาษีเจริญ ราชเทวี ราษฎรบูรณะ ลาดกระบงั วงัทองหลาง สวนหลวง สะพานสูง 
สาทร และสายไหม ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนัน้ใชวิธีเก็บขอมูลโดยการ
สัมภาษณแบบพบตวั ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 1,195 คน เปนชายรอยละ 49.7 และหญิงรอยละ 50.3 

       
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 

 วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน 

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

   
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  6 - 8 กรกฎาคม 2555 

 
     วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :   11  กรกฎาคม 2555 

 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)  โทร. 02-350-3500 ตอ 1770, 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th  

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    

ชาย 594 49.7 
หญิง 601 50.3 

รวม 1,195 100.0 
อายุ   
            18 ป – 25 ป 286 23.9 
            26 ป – 35 ป 293 24.5 
            36 ป – 45 ป 294 24.6 
            46 ปขึ้นไป 322 27.0 

รวม 1,195 100.0 
การศึกษา   

ต่ํากวาปริญญาตรี 728 60.9 
ปริญญาตรี 391 32.7 
สูงกวาปริญญาตรี 76 6.4 

รวม 1,195 100.0 
อาชีพ   

ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 89 7.5 
พนักงาน / ลูกจางบริษัทเอกชน 358 29.9 
คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 302 25.3 
รับจางทั่วไป 137 11.5 
พอบาน / แมบาน / เกษียณอาย ุ 156 13.1 
นิสิตนักศึกษา 125 10.5 
อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ วางงาน 28 2.2 

รวม 1,195 100.0 
 

 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)  โทร. 02-350-3500 ตอ 1770, 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th  

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
 

 


