
 
 

  
 
เรียน  บรรณาธิการขาวหนา 1/  ขาวการเมือง              รวม  5 หนา 

ผลสํารวจเรื่อง 
ประเมินผลงาน 1 ป ผูวาฯ กทม. 

 

ผาน 1 ป คนกรุงเทพฯ ใหคะแนนผูวาฯ สุขุมพันธุ และกทม. ผานเฉียดฉิว แตลดลงจากการทํางานครบ 6 เดือน 
55% ชี้ยังไมคอยมีผลงานเดนชัด และกวา 66 % ยังเห็นวากรุงเทพฯ ไมดีขึ้น 

 
เนื่องในวันท่ี 29 มีนาคม 2557 ท่ีจะถึงนี้เปนวันครบรอบ 1 ป ของการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร ของ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ  บริพัตร ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงไดดําเนินการ
สํารวจความคดิเห็นเร่ือง “ประเมินผลงาน 1 ป ผูวาฯ กทม.” โดยเก็บขอมูลจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป ท่ีมีทะเบียน
บานอยูในกรงุเทพมหานคร จํานวน 1,188 คน เม่ือวันท่ี 21 - 24 มีนาคม ท่ีผานมา พบวา  

 
 คนกรุงเทพฯ ใหคะแนนความพึงพอใจผลงาน ของ กทม. ในยุคผูวาฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ  ในภาพรวมได 5.65
คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซ่ึงลดลงจากผลสํารวจเม่ือตอนท่ี ผูวาฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ ทํางานครบ 6 เดือน 0.27 
คะแนน โดยพงึพอใจผลงานดานมหานครแหงอาเซียนมากท่ีสุด (5.96 คะแนน) ขณะท่ีพึงพอใจผลงานดานมหานคร
แหงความสุขนอยท่ีสุด (5.22 คะแนน) 

 
สวนคะแนนการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูวาฯ กทม. ของ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ บริพัตร ในภาพรวม ได 5.46 คะแนน 

จากคะแนนเตม็ 10 คะแนน ซ่ึงลดลงจากผลสํารวจเม่ือตอนทํางานครบ 6 เดือน 0.18 คะแนน โดยไดคะแนนความพึง
พอใจดานความขยันทุมเทในการทํางานมากท่ีสุด (5.71 คะแนน) ขณะท่ีพึงพอใจในดานความฉับไวในการแกปญหา
นอยท่ีสุด (5.25 คะแนน)  
 

เม่ือสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับผลงานที่เดนชัดนาประทับใจในชวง 1 ปท่ีผานมา ของผูวาฯ ม.ร.ว. สุขุมพนัธุ 
พบวา คนกรุงเทพฯ รอยละ 45.5 เห็นวา มีผลงานเดนชดันาประทับใจ โดยในจํานวนนี้ระบุวาผลงานท่ีเดนชัดมากท่ีสุด
อันดับแรกคือ การติดตั้งกลอง CCTV เพิ่มมากขึ้น (รอยละ 7.8) รองลงมาคือ การขยายเสนทางรถไฟฟา (รอยละ 6.6) 
และการเพิ่มพืน้ท่ีสีเขียว การสรางสวนสาธารณะ และลานกีฬา (รอยละ 5.2) อยางไรก็ตามคนกรุงเทพฯ สวนใหญ  
รอยละ 54.5 ยงัเห็นวาผูวาฯ ม.ร.ว. สุขุมพนัธุ ไมมีผลงานท่ีเดนชดันาประทับใจ 
 
 สําหรับความเห็นในภาพรวมท่ีผานมา 1 ป เม่ือเทียบกับชวงกอนหนานี้ กทม. มีการพัฒนาไปในทิศทางท่ีดีขึ้น
หรือไม รอยละ 51.2 เห็นวาเหมอืนเดิม ขณะท่ีรอยละ 34.0 เห็นวาดีข้ึน และรอยละ 14.8 เห็นวาแยลง 
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ดานการรับทราบขาว กกต. มีมติใหใบเหลือง ม.ร.ว. สุขมุพันธ บริพัตร นั้น คนกรงุเทพฯ สวนใหญรอยละ 60.9 
บอกวา “ทราบ” ขณะท่ีรอยละ 39.1 บอกวา “ไมทราบ” ท้ังนี้เม่ือถามตอวา “หากตองมีการเลือกตั้งผูวาฯ กทม. คนใหม 
ทานจะใหความสําคัญกับส่ิงใดในการตัดสินใจเลือกตั้ง” สวนใหญรอยละ 54.3 บอกวาเลือกท่ี ตัวบุคคล/ ความรู /
ความสามารถ รองลงมาคือ รอยละ 13.8 บอกวาเลือกคนกลางอิสระไมสังกัดพรรค และรอยละ13.2 บอกวาเลือกท่ี
นโยบายหาเสียง มีเพยีงรอยละ 9.0 ท่ีบอกวาจะเลือกจากพรรคท่ีสังกัด 

 
ดังรายละเอียดตอไปนี ้

  

1. คะแนนความพึงพอใจตอผลงานดานตางๆ ของ กทม. ในยคุผูวาฯ ม.ร.ว. สุขุมพนัธุ บริพตัร เม่ือทํางานครบ 1 ป  
    (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

  

ดาน 
ครบ 6 เดือน 

(คะแนน) 
ครบ 1 ป 
(คะแนน) 

เพิ่มขึ้น / ลดลง 
(คะแนน) 

มหานครแหงอาเซียน  6.14 5.96 -0.18 
มหานครแหงโอกาสของทุกคน  5.72 5.90 +0.18 
มหานครแหงความปลอดภยั  5.90 5.69 -0.21 
มหานครสีเขียวและสะอาด  5.84 5.64 -0.20 
มหานครแหงการเรียนรู  6.04 5.48 -0.56 
มหานครแหงความสุข  5.89 5.22 -0.67 

เฉล่ียรวม 5.92 5.65 -0.27 
 
 

2. คะแนนความพึงพอใจตอการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูวาฯ กทม. ของ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ บริพัตร  เม่ือทํางานครบ 1 ป   
    (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

 

ดาน 
ครบ 6 เดือน 

(คะแนน) 
ครบ 1 ป 
(คะแนน) 

เพิ่มขึ้น / ลดลง 
(คะแนน) 

ความขยันทุมเทในการทํางาน 5.91 5.71 -0.20 
ความซ่ือสัตยโปรงใส 5.93 5.67 -0.26 
การปฏิบัติตามนโยบายท่ีไดแถลงไว 5.57 5.42 -0.15 
การทํางานใหเห็นผลชัดเจนเปนรูปธรรม 5.51 5.37 -0.14 
ความคิดริเร่ิมสรางสรรคแปลกใหม 5.44 5.32 -0.12 
ความฉับไวในการแกปญหา 5.45 5.25 -0.20 

เฉล่ียรวม 5.64 5.46 -0.18 
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3. ความคิดเห็นเก่ียวกับผลงานหรือโครงการท่ีเดนชัดนาประทับใจ ในชวง 1 ป ของผูวาฯ  ม.ร.ว. สุขุมพันธุ บริพัตร 
 

เห็นวายังไมมีผลงานท่ีเดนชัดนาประทับใจ รอยละ 54.5 
 

เห็นวามีผลงานท่ีเดนชัดนาประทับใจ  
 

รอยละ 
 

45.5 
โดยผลงานในชวง 1 ป ท่ีเดนชัดนาประทับใจ 5 อันดับแรก (จากผูตอบท่ีเห็นวามีผลงาน) คือ 
       (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุคําตอบเอง) 
 - การติดต้ังกลอง CCTV เพ่ิมมากข้ึน      รอยละ    7.8 

 - การขยายเสนทางรถไฟฟา       รอยละ    6.6 
 - การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว การสรางสวนสาธารณะ และลานกีฬา   รอยละ    5.2 

         - โครงการขุดลอกคูคลอง บําบัดนํ้าเสีย     รอยละ    4.1 
 - การจัดเก็บขยะ เพ่ิมปริมาณถังขยะ      รอยละ    3.5 

 

  
4. ความเห็นในภาพรวมท่ีผานมา 1 ป กทม. มีการพัฒนาไปในทิศทางท่ีดีขึ้นหรือไมเม่ือเทียบกับชวงกอนหนานี ้

 

เห็นวาดีข้ึน รอยละ 34.0 
เห็นวาเหมือนเดิม      รอยละ 51.2 
เห็นวาแยลง รอยละ 14.8 

 
5. การรับทราบขาว กกต. มีมติใหใบเหลืองม.ร.ว. สุขุมพันธ บริพัตร  
 

ทราบ รอยละ 60.9 
ไมทราบ      รอยละ 39.1 

 
6. ขอคําถาม “หากตองมีการเลือกตั้งผูวาฯ กทม. คนใหม ทานจะใหความสําคัญกับส่ิงใดในการตัดสินใจเลือกตั้ง”   
 

ตัวบุคคล/ ความรู /ความสามารถ รอยละ 54.3 
คนกลางอิสระไมสังกัดพรรค รอยละ 13.8 
นโยบายท่ีหาเสียง  รอยละ 13.2 
เบ่ือการเมือง จะไมไปเลือกต้ัง รอยละ 9.7 
เลือกจากพรรคท่ีสังกัด รอยละ 9.0 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
วัตถุประสงค 

เพื่อตองการประเมินผลงาน 1 ป ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ม.ร.ว. สุขุมพันธ บริพัตร 
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
 การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนอายุ 18 ปข้ึนไปในทุกสาขาอาชีพ ท่ีมีทะเบียนบานในเขตกรุงเทพมหานคร 

จํานวน 20 เขต จากท้ังหมด 50 เขต แบงเปนเขตช้ันใน ช้ันกลาง และช้ันนอก ไดแก คลองเตย คลองสาน ดอนเมือง ดินแดง  
ทุงครุ บางกะป บางขุนเทียน บางเขน บางนา บางบอน บางพลัด บางรัก ปทุมวนั พระนคร ภาษเีจริญ ราชเทว ีลาดกระบัง  
วังทองหลาง สวนหลวง และสาทร ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (Multi-Stage Sampling) จากน้ันใชวิธีเก็บ
ขอมูลโดยการสัมภาษณแบบพบตวั ไดกลุมตัวอยางท้ังส้ินจํานวน 1,188 คน เปนชายรอยละ 50.8 และหญิงรอยละ 49.2 

       
 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3% ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% 
 

 วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว โดยเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามท่ีมีโครงสรางแนนอน 

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

 
  

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  21 - 24 มีนาคม 2557 
 

     วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :   25 มีนาคม 2557 
 
 
 

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 604 50.8 
หญิง 584 49.2 

รวม 1,188 100.0 

อายุ   
            18 ป – 25 ป 292 24.6 
            26 ป – 35 ป 269 22.6 
            36 ป – 45 ป 311 26.2 
            46 ปข้ึนไป 316 26.6 

รวม 1,188 100.0 

การศึกษา   

ตํ่ากวาปริญญาตรี 684 57.6 
ปริญญาตรี 431 36.3 
สูงกวาปริญญาตรี 73 6.1 

รวม 1,188 100.0 

อาชีพ   

 ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 109 9.2 
 พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 315 26.5 
 คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 281 23.7 
 เจาของกิจการ 55 4.6 
 รับจางท่ัวไป 146 12.3 
 พอบาน แมบาน เกษยีณอายุ 128 10.8 
 นักศึกษา 123 10.4 
 อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ วางงาน เปนตน 31 2.5 

รวม 1,188 100.0 
 

 
 
 

 


