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ผลสํารวจเรื่อง  
บทสรุปผลงานผูวาฯ สุขุมพันธุ และการชิงชัยผูวาฯ กทม. ป 2556 

 

คนกรุงเทพฯ อยากให ม.ร.ว. สขุุมพนัธุ เปนผูวาฯ สูสีกับคุณหญิงสุดารัตน หากมีการเลือกต้ังสมัยหนา 
 

ใกลจะครบวาระการดํารงตาํแหนงผูวาราชการกรุงเทพมหานครของ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ บริพัตร ศูนยวิจัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงไดดําเนินการสาํรวจความคิดเห็นเรื่อง “บทสรุปผลงานผูวาฯ สุขุมพันธุ และการ
ชิงชัยผูวาฯ กทม.ป 2556” ขึ้น โดยเก็บขอมูลจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป ท่ีมีทะเบียนบานอยูในกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 1,192 คน เม่ือวันท่ี 6 - 10 ธันวาคม ท่ีผานมา พบวา 

 
 คนกรุงเทพฯ รอยละ 51.7 เห็นวาในภาพรวม ผูวาฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ ยงัไมเห็นผลงาน ขณะที่รอยละ 48.3 

เห็นผลงาน  โดยดานที่เห็นผลงานมากที่สดุคือ สิ่งแวดลอมและการพัฒนาเมือง (รอยละ 61.1) ขณะท่ีดานที่เห็นผลงาน
นอยท่ีสุดคือ เศรษฐกิจและการสงเสริมอาชพี (รอยละ 36.0)  

 
เม่ือสอบถามเกี่ยวกับผลงานทีเ่ดนชัดนาประทับใจในชวงเกอืบครบวาระ 4 ป ท่ีผานมา ของผูวาฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ 

พบวา คนกรงุเทพฯ รอยละ 41.2 เห็นวา มีผลงานเดนชัดนาประทับใจ โดยในจํานวนนี้ระบุวาผลงานที่เดนชดัมากที่สดุ
อันดับแรกคือ การแกปญหาและปองกันน้ําทวม (รอยละ 11.0) รองลงมา คือ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เชน โครงการ
อุโมงคยักษ  การขยายเสนทางรถไฟฟา (รอยละ 9.5) และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การสรางสวนสาธารณะ และลานกฬีา (รอยละ 
3.2) อยางไรก็ตามคนกรุงเทพฯ สวนใหญ รอยละ 58.8 ยังเห็นวาผูวาฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ ไมมีผลงานที่เดนชัดนาประทับใจ 
 
 ดานการรับทราบถึงการเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครในปหนา (คาดวาจะวันที่ 17 ก.พ. 2556) พบวา คน
กรุงเทพฯ สวนใหญรอยละ 62.3 ระบุวาทราบ ขณะที่รอยละ 37.7 ระบวุาไมทราบ ท้ังนี้เม่ือถามตอวาจะไปเลือกตั้งผูวาฯ
กทม. ป 2556 หรือไม คนกรุงเทพฯ รอยละ 88.5 คิดวาจะไป ขณะที่รอยละ 2.2 คิดวาจะไมไป และรอยละ 9.3 ยังไมแนใจ 
 

สําหรับเกณฑท่ีคนกรุงเทพฯ ใชในการเลือกผูสมัครผูวาฯ กทม. มากที่สุดคือ เลือกผูท่ีมีผลงาน มีประสบการณ 
(รอยละ 31.9) รองลงมาคือ เลือกผูที่มีความสามารถ มีวิสัยทัศนกวางไกล (รอยละ 26.3) และเลือกจากนโยบาย และ
ทีมงานที่ดี (รอยละ 17.0) 
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 สุดทายเมื่อถามคนกรุงเทพฯ วา “หากมีผูสมัครตามรายชื่อตอไปนี้ ทานจะเลือกใครเปนผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร” พบวาอันดับแรกคือ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ บริพัตร (รอยละ 26.1) รองลงมาคือ คุณหญิงสุดารัตน เกยุรา
พันธุ (รอยละ 26.0) และพลตํารวจเอก เสรีพิศุทธ เตมียาเวส (รอยละ 12.5) ขณะที่รอยละ 17.5 ยังไมตัดสินใจ 
 
รายละเอียดดังตอไปนี ้
1. ผลงานของผูวาฯ กทม.  ม.ร.ว.สุขุมพันธุ บริพัตร ในดานตางๆ ตอไปนี้ พบวา 
 

ดาน เห็นผลงาน 
(รอยละ) 

ไมเห็นผลงาน 
(รอยละ) 

สิ่งแวดลอมและการพัฒนาเมอืง 61.1 38.9 
สุขภาพและการปองกันโรคระบาด 59.6 40.4 
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 50.0 50.0 
การจราจรและขนสงมวลชน 45.2 54.8 
ความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยสิน 37.9 62.1 
เศรษฐกิจและการสงเสริมอาชีพ 36.0 64.0 

เฉล่ียรวม 48.3 51.7 
 
2. ความคิดเหน็เกี่ยวกับผลงานหรือโครงการที่เดนชัดนาประทับใจ ในชวงเกือบครบวาระ 4 ป ของผูวาฯ   
    ม.ร.ว. สุขุมพันธุ บริพัตร 
 

เห็นวายังไมมีผลงานที่เดนชัดนาประทับใจ รอยละ 58.8 
 

เห็นวามีผลงานที่เดนชัดนาประทับใจ  
 

รอยละ 
 

41.2 
 

 โดยผลงานในชวงเกือบครบวาระ 4 ป ท่ีเดนชัดนาประทับใจ 5 อันดับแรก (จากผูตอบที่เห็นวามีผลงาน) คือ 
       (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุคําตอบเอง) 
        - การแกปญหาและปองกันน้ําทวม      รอยละ  11.0 

- การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เชน โครงการอุโมงคยักษ  การขยายเสนทางรถไฟฟา รอยละ    9.5 
- การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การสรางสวนสาธารณะ และลานกีฬา    รอยละ    3.2 

        - โครงการขุดลอก บําบัดน้ําเสีย คูคลองในพื้นที่กทม.    รอยละ    2.3 
- ความสะอาดของกรุงเทพฯ ท้ัง ทางเทา ถนน     รอยละ    1.4 

 
3. การรับทราบถึงการเลือกตั้งผูวาฯ กทม. ในปหนา (คาดวาจะวนัที่ 17 ก.พ. 2556) 
 

ทราบ รอยละ 62.3 
ไมทราบ รอยละ 37.7 
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4. ความคิดเหน็วาจะไปเลือกตั้งผูวาฯ กทม. ป 2556 หรือไม 
    

คิดวาจะไป รอยละ 88.5 
คิดวาจะไมไป รอยละ 2.2 
ไมแนใจ รอยละ 9.3 

 
5. เกณฑท่ีใชในการเลือกผูสมัครผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ท่ีจะถึงนี้ (5 อันดบัแรก) 
 

เลือกผูท่ีมีผลงาน มีประสบการณ รอยละ 31.9 
เลือกผูที่มีความสามารถ มีวิสัยทัศนกวางไกล รอยละ 26.3 
เลือกจากนโยบาย และทีมงานที่ด ี รอยละ 17.0 
เลือกผูที่ไมมีประวัติดางพรอยเร่ืองทุจริต         รอยละ 11.9 
เลือกจากพรรคการเมืองที่ชอบเปนหลัก รอยละ 8.0 

 
6. ความเห็นตอขอคําถามที่วา “หากมีผูสมัครตามรายชื่อตอไปนี้ ทานจะเลือกใครเปนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร” 
         

ม.ร.ว. สุขุมพันธุ บริพัตร รอยละ 26.1 
คุณหญิงสุดารตัน เกยุราพันธุ รอยละ 26.0 
พลตํารวจเอก เสรีพิศุทธ เตมียาเวส รอยละ 12.5 
พลตํารวจเอก พงศพัศ พงษเจริญ รอยละ 11.4 
นายกรณ  จาตกิวณิช รอยละ 6.5 
ยังไมตัดสินใจ รอยละ 17.5 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
- เพ่ือสะทอนผลงานการทําหนาที่ของผูวาราชการกรุงเทพฯมหานครคนปจจุบัน เม่ือครบวาระ 4 ป  
- เพ่ือสะทอนความเห็นตอการเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครครั้งตอไป ป 2556 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 
30 เขต จากทั้งหมด 50 เขต ทั้งเขตชั้นใน ช้ันกลาง และชั้นนอก ไดแก คลองเตย คลองสามวา คันนายาว จอมทอง  
ดอนเมือง ดนิแดง ดุสิต ทววีฒันา ธนบุรี บางกอกใหญ บางเขน บางคอแหลม บางแค บางซื่อ บางนา บางบอน  
บางพลัด บางรัก บึงกุม ปทมุวัน ประเวศ พญาไท พระนคร ภาษีเจริญ มีนบุรี ราชเทวี ลาดกระบงั สวนหลวง สาทร 
และสายไหม ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นใชวิธีเก็บขอมูลโดยการ
สัมภาษณแบบพบตวั ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 1,192 คน เปนชายรอยละ 49.0 และหญิงรอยละ 51.0 

 

 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

 

วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน 

โดยเปนขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคําถามแบบปลายเปด จากนั้นคณะนักวิจัยไดนํา
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :   6 - 10 ธันวาคม 2555 
      

วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :   13 ธันวาคม 2555 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
                       ชาย 584 49.0 
                       หญิง 608 51.0 

รวม 1,192 100.0 
อายุ    
                      18 - 25 ป 280 23.5 
                      26 - 35 ป 291 24.4 
                      36 - 45 ป 302 25.3 
                      46 ปขึ้นไป 319 26.8 

รวม 1,192 100.0 
การศึกษา   
               ต่ํากวาปริญญาตรี 720 60.4 
               ปริญญาตรี 416 34.9 
               สูงกวาปริญญาตรี 56 4.7 

รวม 1,192 100.0 
อาชีพ   
     ขาราชการ / พนักงานรฐัวสิาหกิจ 95 8.0 
     พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 298 25.0 
     คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 376 31.5 
     รับจางทั่วไป 136 11.4 
     พอบาน แมบาน เกษยีณอายุ 133 11.2 
     นักศึกษา 131 11.0 
     อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ วางงาน เปนตน 23 1.9 

รวม 1,192 100.0 
 

 
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 

 


