
  

   
เรียน  บรรณาธิการขาวหนา 1/  ขาวการเมือง              รวม  5 หนา 

ผลสํารวจเรื่อง 
ประเมินผลงาน 6 เดือน ผูวาฯ กทม. 

 

ผานมา 6 เดือนคนกรุงใหคะแนนผูวาฯ สุขุมพันธุ 5.64 คะแนน และใหคะแนนผลงาน กทม. 5.92 คะแนน 
62.6% วอนชวยลดคาครองชีพ ของแพง  สวนการรับมือน้ําทวมคนกรุงสวนใหญยังไมเชื่อมั่น 

 

เนื่องในวันท่ี 29 กันยายน 2556 ท่ีผานมาเปนวันครบรอบ 6 เดือน ของการปฏิบตัิหนาท่ีในตําแหนงผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร ของ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ  บริพัตร ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงไดดําเนินการ
สํารวจความคดิเห็นเรื่อง “ประเมินผลงาน 6 เดือน ผูวาฯ กทม.” โดยเก็บขอมูลจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป ท่ีมี
ทะเบียนบานอยูในกรุงเทพมหานคร จํานวน 1,130 คน เม่ือวันท่ี 27 - 30 กันยายน ท่ีผานมา พบวา  

 

 คนกรุงเทพฯ ใหคะแนนความพึงพอใจผลงาน ของ กทม. ในยุคผูวาฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ  ในภาพรวมได 5.92 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยพงึพอใจผลงานดานมหานครแหงอาเซียนมากที่สุด (6.14 คะแนน) รองลงมา
คือ ดานมหานครแหงการเรียนรู (รอยละ 6.04) และดานมหานครแหงความปลอดภยั (รอยละ 5.90) ขณะที่ไดคะแนน
มหานครแหงโอกาสของทุกคนนอยที่สุด (5.72 คะแนน) 
 

สวนคะแนนการปฏิบตัิหนาท่ีในฐานะผูวาฯ กทม. ของ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ บริพัตร ในภาพรวม ได 5.64 คะแนน 
จากคะแนนเตม็ 10 คะแนน โดยไดคะแนนความพึงพอใจดานความซื่อสัตยโปรงใสมากที่สุด (5.93 คะแนน) รองลงมา
คือ ดานความขยันทุมเทในการทํางาน (5.91 คะแนน) และดานการปฏบิัติตามนโยบายที่ไดแถลงไว (5.57 คะแนน) 
ขณะที่ไดคะแนนความคิดริเร่ิมสรางสรรคแปลกใหมนอยที่สุด (5.44 คะแนน) 
 

 สําหรับเรื่องท่ีอยากใหผูวาฯ กทม. ชวยเหลือหรือแกปญหาใหกับคนกรุงเทพฯ มากที่สุดในตอนนี้คือ ชวยลดคา
ครองชีพ แกปญหาปากทอง สินคาราคาแพง (รอยละ 62.6) รองลงมาคือ ชวยแกปญหาจราจร (รอยละ 60.9) และชวย
ขุดลอกคูคลอง เตรียมรับมือน้ําทวม (รอยละ 51.6) 
 

 เม่ือถามคนกรุงเทพฯ วาเชื่อม่ันมากนอยเพียงใดตอ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ  บริพัตร  ในการปองกันและรบัมือกับปญหา
น้ําทวมกรุงเทพฯ สวนใหญรอยละ 55.4 เชื่อม่ันนอยถงึนอยท่ีสุด ขณะที่รอยละ 44.6 เชื่อมั่นมากถงึมากที่สุด 
 

 สุดทายเมื่อถามความเห็นในภาพรวมที่ผานมา 6 เดือน กทม. มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือไมเม่ือเทียบกับ 
ชวงกอนหนานี้ รอยละ 59.5 เห็นวาเหมือนเดิม ขณะที่รอยละ 31.3 เห็นวาดีขึ้น และรอยละ 9.2 เห็นวาแยลง    

ดังรายละเอยีดตอไปนี ้
  



 2
1. คะแนนความพงึพอใจตอผลงานดานตางๆ ของ กทม. ในยคุผูวาฯ ม.ร.ว. สขุุมพนัธุ บริพตัร เม่ือทํางานครบ 6  เดอืน  
    (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

  

ดาน 
ครบ 6 เดือน 

(คะแนน) 

มหานครแหงอาเซียน เชน ศูนยกลางทองเที่ยวของอาเซยีนและของโลก 6.14 
มหานครแหงการเรียนรู เชน หองสมุดแหงการเรียนรู/ ดูแล นร. จากอิ่มทอง สมองดี มีวินยั 6.04 
มหานครแหงความปลอดภยั เชน ตดิตั้งกลอง CCTV /เสริมความปลอดภัยทกุชุมชน 5.90 
มหานครแหงความสุข เชน การเชื่อมระบบขนสงมวลชน/ สรางอุโมงคลอดทางรถไฟ 5.89 
มหานครสีเขียวและสะอาด เชน เพิ่มสวนสาธารณะ/ เพิ่มระบบการจัดการขยะ น้ําเสยี 5.84 
มหานครแหงโอกาสของทุกคน เชน สงเสริมชุมชนพัฒนาตนเองใหเขมแข็งทางเศรษฐกิจ 5.72 

เฉล่ียรวม 5.92 
 
 

2. คะแนนความพึงพอใจตอการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูวาฯ กทม. ของ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ บริพัตร  เม่ือทํางานครบ 6 เดือน   
    (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

 

ดาน ครบ 6 เดือน 
(คะแนน) 

ความซื่อสัตยโปรงใส 5.93 
ความขยันทุมเทในการทํางาน 5.91 
การปฏิบัติตามนโยบายทีไ่ดแถลงไว 5.57 
การทํางานใหเห็นผลชัดเจนเปนรูปธรรม 5.51 
ความฉับไวในการแกปญหา 5.45 
ความคิดริเร่ิมสรางสรรคแปลกใหม 5.44 

เฉล่ียรวม 5.64 
 
3. เร่ืองท่ีอยากใหผูวาฯ กทม. ชวยเหลือหรือแกปญหาใหกับคนกรุงเทพฯ มากที่สุดในตอนนี ้
   (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 

ชวยลดคาครองชีพ แกปญหาปากทอง สินคาราคาแพง    รอยละ 62.6 
ชวยแกปญหาจราจร รอยละ 60.9 
ชวยขุดลอกคูคลอง เตรียมรับมือน้ําทวม รอยละ 51.6 
ชวยแกปญหาความสะอาดของทางเทา ตลาด คูคลอง รอยละ 46.1 
ชวยใสใจเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รอยละ 45.9 
ชวยสรางอาชีพ สรางรายได      รอยละ 38.0 
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4. ความเชื่อม่ันตอ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ  บริพัตร  ในการปองกันและรับมือกับปญหาน้ําทวมกรุงเทพฯ  
 

มากถึงมากที่สุด 
(โดยแบงเปนมากที่สุดรอยละ 5.1 และมากรอยละ 39.5) 

รอยละ 44.6 

 

นอยถึงนอยท่ีสุด 
(โดยแบงเปนนอยรอยละ 39.4 และนอยที่สุดรอยละ 16.0) 

 

รอยละ 
 

55.4 

 
5. ความเห็นในภาพรวมทีผ่านมา 6 เดือน กทม. มีการพัฒนาไปในทิศทางท่ีดีขึน้หรือไมเม่ือเทียบกับ ชวงกอนหนานี ้
 

เห็นวาดีขึ้น รอยละ 31.3 
เห็นวาเหมือนเดิม      รอยละ 59.5 
เห็นวาแยลง รอยละ 9.2 

 
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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รายละเอียดในการสํารวจ 
วัตถุประสงค 

- เพื่อตองการประเมินผลงาน 6 เดือน ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
- เพื่อสะทอนเรื่องที่อยากใหผูวาฯ กทม. ชวยเหลือหรือแกปญหา 
- เพื่อสะทอนความเชื่อมั่นตอการรับมือและปองกันน้ําทวม 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

 การสํารวจใชการสุมตวัอยางประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปในทุกสาขาอาชพี ที่มีทะเบยีนบานในเขตกรงุเทพมหานคร 
จํานวน 23 เขต จาก 50 เขต ทัง้เขตชั้นใน ช้ันกลาง และชัน้นอก ไดแก คลองเตย ดอนเมอืง ดนิแดง  ทุงครุ ธนบุรี  
บางกอกนอย บางเขน บางแค บางซื่อ บางนา บางบอน บางรัก บึงกุม ปทุมวนั ปอมปราบ พระนคร ราชเทว ีราษฎรบูรณะ 
ลาดกระบัง วังทองหลาง สะพานสูง สาทร และสายไหม ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Sampling) 
จากนัน้ใชวิธีเก็บขอมลูโดยการสัมภาษณแบบพบตวั ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 1,130 คน เปนชายรอยละ 48.7 และ
หญิงรอยละ 51.3 

       
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 

 วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน 

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

   
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  27 - 30 กันยายน 2556 

 
     วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :   1  ตุลาคม 2556 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    

ชาย 550 48.7 
หญิง 580 51.3 

รวม 1,130 100.0 
อายุ   
            18 ป – 25 ป 266 23.5 
            26 ป – 35 ป 283 25.0 
            36 ป – 45 ป 273 24.2 
            46 ปขึ้นไป 308 27.3 

รวม 1,130 100.0 
การศึกษา   

ต่ํากวาปริญญาตรี 678 60.0 
ปริญญาตรี 385 34.1 
สูงกวาปริญญาตรี 67 5.9 

รวม 1,130 100.0 
อาชีพ   
 ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 80 7.1 
 พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 303 26.8 
 คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 293 25.9 
 เจาของกิจการ 51 4.5 
 รับจางทั่วไป 150 13.3 
 พอบาน แมบาน เกษยีณอาย ุ 114 10.1 
 นักศึกษา 114 10.1 
 อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ วางงาน เปนตน 25 2.2 

รวม 1,130 100.0 
 

 
 
 

 


