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ผลสํารวจเรื่อง  
ความเห็นของคนกรุงฯ ตอมาตรการและนโยบายของผูวาฯ กทม. ท่ีไดหาเสยีงไว 

คนกรุงเทพฯรอยละ 61.25 เชื่อมั่นมากวา 6 นโยบายของผูวาฯ กทม. จะทําไดจริงตามที่หาเสียงไว และ 
มาตรการที่คนกรุงเทพฯ อยากใหทําดวนที่สุดคือ การติดตั้งกลอง CCTV และไฟสองสวางเพิ่ม  

 
หลังจาก ม.ร.ว. สุขุมพันธุ บริพัตร  ไดเขารับตําแหนงผูวาฯ กทม. ไปเมื่อวันท่ี 29 มีนาคม ท่ีผานมา ศูนยวิจัย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเรื่อง “ความเห็นของคนกรุงฯ ตอมาตรการและ
นโยบายของผูวาฯ กทม. ท่ีไดหาเสียงไว” โดยเก็บขอมูลจากประชาชนอายุ 18 ปขึน้ไป ท่ีมีทะเบียนบานอยูใน
กรุงเทพมหานคร จํานวน 1,152 คน เม่ือวันท่ี 29 - 31 มีนาคมที่ผานมา พบวา 

 
คนกรุงเทพฯ เห็นวามาตรการเรงดวนท่ีเคยประกาศหาเสียงไวของผูวาฯ กทม. ม.ร.ว. สุขุมพันธุ บริพัตร ท่ีอยาก

ใหทําดวนท่ีสดุเปนอันดับแรก หลังเขารับตําแหนงคือ การติดตั้งกลอง CCTV และไฟสองสวางเพิม่ (รอยละ 63.9) 
รองลงมาคือโครงการจัดตั้งอาสาสมัครชุมชน เพื่อเฝาระวังภยัและยาเสพติด (รอยละ 43.1) การปรับลดคาโดยสารรถไฟฟา 
BTS และ BRT (รอยละ 41.6) การเพิ่มบรกิารเก็บขยะไมใหคางในชุมชน (รอยละ 41.0) และโครงการฟรี ไฮ-สปด ไวไฟ 4 
MB 5,000 จุด (รอยละ 31.8) 
 
 ดานความเชื่อม่ันวา 6 นโยบายของผูวาฯ กทม. เพื่อสรางความสุขใหคนกรุงเทพฯ จะทําไดจริงตามที่ไดหาเสียงไว
พบวา ในภาพรวมคนกรุงเทพฯ รอยละ 61.25 เชื่อม่ันคอนขางมากถึงมากท่ีสุด ขณะที่รอยละ 38.75 เชื่อมั่นคอนขางนอย
ถึงนอยที่สุด โดยนโยบายที่คนกรุงเทพฯคิดวาทําไดจริงมากที่สุดคือ มหานครสีเขียวสะอาด (รอยละ 66.9) รองลงมาคือ  
มหานครแหงการเรียนรู (รอยละ 66.0) และมหานครแหงความปลอดภยั (รอยละ 65.8) 

 
 สุดทายเมื่อถามความคิดเห็นวา ผูวาฯ กทม. จะสรางกทม. ใหดีขึ้นกวา 4  ปท่ีแลวท่ีดํารงตําแหนงสมัยแรกได
เพียงใด รอยละ 60.8 คิดวาจะดีขึ้นกวาสมัยท่ีแลว ขณะที่รอยละ 35.8 คิดวาไมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ยังเหมือนเดิม มี
เพียงรอยละ 3.4 ที่คิดวาจะแยลงกวาสมัยที่แลว 
 
รายละเอียดดังตอไปนี ้
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1.  ความเห็นตอมาตรการเรงดวนท่ีเคยประกาศหาเสียงไวของผูวาฯ กทม. ม.ร.ว. สุขุมพันธุ บริพัตร ท่ีอยากใหทําดวน
ท่ีสุดเปนอันดบัแรก หลังเขารับตําแหนง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 

การติดตั้งกลอง CCTV และไฟสองสวางเพิ่ม รอยละ 63.9 
โครงการจัดตัง้อาสาสมัครชุมชน เพื่อเฝาระวังภัยและยาเสพติด รอยละ 43.1 
การปรับลดคาโดยสารรถไฟฟา BTS และ BRT รอยละ 41.6 
การเพิ่มบริการเก็บขยะไมใหคางในชุมชน รอยละ 41.0 
โครงการฟรี ไฮ-สปด ไวไฟ 4 MB 5,000 จุด  รอยละ 31.8 
โครงการเพิ่มทักษะอาชพี พรอมสอนภาษาอังกฤษ จีน มลายู ฟรี  รอยละ 25.1 
โครงการเพิ่มจดุบริการพิเศษงานทะเบยีนราษฎรในหางสรรพสินคา รอยละ 15.5 
โครงการอาสาสมัครผูดูแลเด็กเล็ก ปรับตําแหนงและเพิ่มเงินเดือน  รอยละ 10.4 
โครงการเพิ่มแทกซี่เพื่อคนพิการและผูสูงอายุ รอยละ 8.3 
โครงการโรงรับจํานํา กทม. รับจํานําดอกเบี้ย 1 สลึง 5,000 บาทแรก รอยละ 7.1 

 
2. ความเชื่อม่ันวา 6 นโยบายของผูวาฯ กทม.  ม.ร.ว. สุขุมพันธุ เพื่อสรางความสุขใหคนกรุงเทพฯ จะทําไดจริงตามที่
ไดหาเสียงไว 
 

นโยบาย 
ความเชื่อมั่นวาจะทําไดจริง 

คอนขางมากถึงมาก
ที่สุด (รอยละ) 

คอนขางนอยถึงนอย
ที่สุด (รอยละ) 

มหานครสีเขียวสะอาด เชน เพิ่มสวนสาธารณะ/ เพิ่มประสิทธิภาพการบําบัดน้ํา
เสีย/ เพิ่มระบบการจัดการขยะ/ ปรับภูมิทัศนถนนสายหลัก 

66.9 33.1 

มหานครแหงการเรียนรู เชน หองสมุดแหงการเรียนรู/ ดูแล นร. จากอิ่มทอง 
สมองดี สูมีวินยั/ ภาษาอังกฤษแข็งแรง/ การเขาสูการสื่อสารอเิล็กทรอนิกส 

66.0 34.0 

มหานครแหงความปลอดภัย เชน ติดตั้งกลอง CCTV /ระบบปองกันอัคคีภัย 
อาสาสมัครเฝาระวังภยั /เสริมความปลอดภัยทุกชุมชน 

65.8 34.2 

มหานครแหงอาเซียน เชน ศูนยกลางทองเที่ยวของอาเซียนและของโลก/ 
ศูนยกลางทางการแพทย/ ศูนยกลางการลงทุน/ ศูนยกลางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 

60.0 40.0 

มหานครแหงโอกาสของทกุคน เชน ใหความสะดวกแก ผูสูงอายุ คนพิการ/ 
สงเสริมชุมชนพัฒนาตนเองใหเขมแข็งทางเศรษฐกิจ 

57.5 42.5 

มหานครแหงความสุข (แผนระบายการจราจร) เชน สราง รพ. 4 มุมเมือง ดูแล
ผูสูงอายุครบวงจร/ การเชื่อมระบบขนสงมลชน/ สรางอุโมงคลอดทางรถไฟ  

51.3 48.7 

เฉลีย่รวม 61.25 38.75 
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3. ความคิดเห็นวา ผูวาฯ กทม.  ม.ร.ว. สุขุมพันธุ จะสรางกทม. ใหดีขึ้นกวา 4 ปท่ีแลวท่ีดํารงตําแหนงสมัยแรกได 
 

 คิดวาจะดีขึ้นกวาสมัยท่ีแลว รอยละ 60.8 
คิดวาไมมกีารเปลี่ยนแปลงใดๆ ยังเหมือนเดิม รอยละ 35.8 
คิดวาจะแยลงกวาสมัยทีแ่ลว รอยละ 3.4 

 
รายละเอียดในการสํารวจ 

 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
เพื่อสะทอนความเหน็ตอมาตรการและนโยบายของผูวาฯ กทม. ที่ไดหาเสียงไว 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปจากทุกสาขาอาชีพ ที่มีทะเบียนบานอยูในเขต
กรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นจึงสุมประชากร
เปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ และใชวิธีเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบพบตัว และการสุมสัมภาษณทาง
โทรศัพท ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,152 คน เปนเพศชายรอยละ 49.9 และเพศหญิงรอยละ 50.1 

 

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

 

วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณแบบพบตัวและสุมสัมภาษณทางโทรศัพท โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปน

แบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน โดยเปนขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นคณะนักวิจัย
ไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :   29 - 31 มีนาคม 2556 
      

วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :   2 เมษายน 2556 
 

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 575 49.9 
                       หญิง 577 50.1 

รวม 1,152 100.0 
อายุ    
                      18 - 25 ป 280 24.3 
                      26 - 35 ป 281 24.4 
                      36 - 45 ป 293 25.4 
                      46 ปขึ้นไป 298 25.9 

รวม 1,152 100.0 
การศึกษา   
               ต่ํากวาปริญญาตรี 590 51.2 
               ปริญญาตรี 493 42.8 
               สูงกวาปริญญาตรี 69 6.0 

รวม 1,152 100.0 
อาชีพ   
     ขาราชการ / พนักงานรฐัวสิาหกิจ 93 8.1 
     พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 334 29.0 
     คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 344 29.8 
     รับจางทั่วไป 114 9.9 
     พอบาน แมบาน เกษยีณอายุ 102 8.9 
     นักศึกษา 130 11.3 
     อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ วางงาน เปนตน 35 3.0 

รวม 1,152 100.0 
 

 


