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  ผลสํารวจเร่ือง  “ประเมินผลงาน 2 ปี 9 เดอืน ผู้ว่าฯ กทม.”  

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ ได้สํารวจความคดิเห็น คนกรุงเทพฯ เร่ือง “ประเมินผลงาน 2 ปี 9 
เดือน ผู้ว่าฯ กทม.” โดยเกบ็ข้อมูลจากประชาชนทีมี่ทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 1,185 คน เม่ือวนัที ่22 - 25  
มกราคม ทีผ่่านมา พบว่า  

 

ในภาพรวมประชาชนให้คะแนนความพงึพอใจต่อผลงานของ กทม. ในยุคผู้ว่าฯ  ม.ร.ว.สุขุมพนัธ์ุ บริพตัร 5.87 
คะแนน ซ่ึงลดลงจากผลสํารวจคร้ังก่อน  0.35 คะแนน  โดยได้คะแนนความพงึพอใจในด้านมหานครสีเขียว สะดวกสบายมาก
ทีสุ่ด 6.15 คะแนน ขณะท่ีไดค้ะแนนความพึงพอใจดา้นมหานครแห่งประชาธิปไตยนอ้ยท่ีสุด 5.10 คะแนน และเม่ือพิจารณา
จากการเปล่ียนแปลงเม่ือเปรียบเทียบกบัการสาํรวจคร้ังก่อนพบวา่ คะแนนความพึงพอใจของคนกรุงเทพฯ ท่ีมีต่อผลงานของ 
กทม. ลดลงในทุกดา้น 

 

 ส่วนคะแนนความพงึพอใจต่อการปฏิบัติหน้าทีใ่นฐานะผู้ว่าฯ กทม. ของ ม.ร.ว.สุขุมพนัธ์ุ บริพตัร พบว่า ในภาพรวมได้ 
5.30 คะแนน ซ่ึงลดลงจากการสํารวจคร้ังก่อน 0.78 คะแนน  โดยได้คะแนนความพงึพอใจในด้านความขยนัทุ่มเทในการทาํงาน
มากทีสุ่ด 5.62 คะแนน ขณะท่ีไดค้ะแนนความฉบัไวในการแกปั้ญหานอ้ยท่ีสุด 5.06 คะแนน และเมื่อพจิารณาจากการ
เปลีย่นแปลงเม่ือเปรียบเทยีบกบัการสํารวจคร้ังก่อนพบว่า ด้านทีค่ะแนนลดลงมากทีสุ่ดคอื ด้านความซ่ือสัตย์โปร่งใส (ลดลง 
1.04 คะแนน) รองลงมาคือ ดา้นการปฏิบติัตามนโยบายท่ีไดแ้ถลงไว ้(ลดลง 0.77 คะแนน) ดา้นความฉบัไวในการแกปั้ญหา
และดา้นความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ปลกใหม่มีคะแนนลดลงเท่ากนั (ลดลง 0.73 คะแนน) 
 

 ด้านความเห็นเกีย่วกบัผลงานหรือโครงการทีเ่ด่นชัดในช่วง 2 ปี 9 เดือน ของผู้ว่าฯ  ม.ร.ว.สุขุมพนัธ์ุ บริพตัร พบว่า 
ส่วนใหญ่ร้อยละ 58.3 เห็นว่ามีผลงานบ้าง ขณะท่ีร้อยละ 25.4 เห็นวา่ไม่ค่อยมีผลงาน และมีเพยีงร้อยละ 9.5 ท่ีเห็นวา่มีผลงานท่ี
เด่นชดั ท่ีเหลือร้อยละ 6.8 เห็นวา่ไม่มีผลงานเลย 
 

 เม่ือถามความเห็นในภาพรวมทีผ่่านมา 2 ปี 9 เดือน  กทม. มีการพฒันาไปในทศิทางทีด่ีขึน้หรือไม่ เม่ือเทยีบกบัช่วง
ก่อนหน้านี ้ร้อยละ 49.6 เห็นว่าเหมือนเดิม  ส่วนร้อยละ 35.2 เห็นวา่ดีข้ึน  ขณะท่ีร้อยละ 15.2 เห็นวา่แยล่ง 
 

เรียน บรรณาธิการข่าวหน้า 1/ การเมือง 
เร่ือง  ผลสํารวจความคดิเห็นประชาชนในพืน้ทีก่รุงเทพฯ  (รวม 5 หน้า) 

คนกรุงเทพฯ  พงึพอใจผู้ว่าฯ กทม. ม.ร.ว.สุขุมพนัธ์ุ ลดลง โดยเฉพาะด้านความซ่ือสัตย์โปร่งใส 
49.6% ช้ีกรุงเทพฯ ไม่มีการพฒันาทีด่ีขึน้ 

มีเพยีง 27.2% ทีย่งัสนับสนุนให้เป็นผู้ว่าฯ ซ่ึงลดลง 15.8% จากการสํารวจคร้ังก่อน 
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สุดท้ายเม่ือถามว่า “ถ้าวนันีมี้การเลอืกตั้งผู้ว่าฯ กทม.  ท่านจะสนับสนุน  ม.ร.ว.สุขุมพนัธ์ุ บริพตัร หรือไม่”  
ร้อยละ 30.3 ระบุว่าจะ “ไม่สนับสนุน” (เพิม่ขึน้จากผลสํารวจคร้ังก่อนร้อยละ 15.1)  ขณะท่ีร้อยละ 27.2 ระบุวา่จะ 
“สนบัสนุน” (ลดลงร้อยละ 15.8) ส่วนร้อยละ 42.5 ไม่แน่ใจ (เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.7) 
 

โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี  
 

1. คะแนนความพงึพอใจต่อผลงานในแต่ละด้านของ กทม. ในยุคผู้ว่าฯ ม.ร.ว.สุขุมพนัธ์ุ บริพตัร เม่ือทาํงานครบ 2 ปี 9 เดือน  
     (จากคะแนนเตม็ 10 คะแนน) 
 

ด้าน 
ครบ 2 ปี 

สํารวจ มี.ค. 58 
(คะแนน) 

ครบ 2 ปี 9 เดอืน 
สํารวจ ม.ค. 59 

(คะแนน) 

เพิม่ขึน้ / ลดลง 
(คะแนน) 

มหานครสีเขียว สะดวกสบาย 6.41 6.15 -0.26 
มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ 6.66 6.14 -0.52 
มหานครกะทดัรัด  6.17 6.13 -0.04 
มหานครสาํหรับทุกคน 6.51 6.10 -0.41 
มหานครแห่งความปลอดภยั 6.09 5.63 -0.46 
มหานครแห่งประชาธิปไตย 5.50 5.10 -0.40 

เฉลีย่รวม 6.22 5.87 -0.35 
 
  

2. คะแนนความพงึพอใจต่อการปฏิบัติหน้าทีใ่นฐานะผู้ว่าฯ กทม. ของ ม.ร.ว.สุขุมพนัธ์ุ บริพตัร  เม่ือทาํงานครบ 2 ปี 9 เดือน          
     (จากคะแนนเตม็ 10 คะแนน) 
 

ด้าน 
ครบ 2 ปี 

สํารวจ มี.ค. 58 
(คะแนน) 

ครบ 2 ปี 9 เดอืน 
สํารวจ ม.ค. 59 

(คะแนน) 

เพิม่ขึน้ / ลดลง 
(คะแนน) 

ความขยนัทุ่มเทในการทาํงาน 6.33 5.62 -0.71 
การทาํงานใหเ้ห็นผลชดัเจนเป็นรูปธรรม 6.01 5.31 -0.70 
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ปลกใหม่ 6.03 5.30 -0.73 
ความซ่ือสตัยโ์ปร่งใส 6.32 5.28 -1.04 
การปฏิบติัตามนโยบายท่ีไดแ้ถลงไว ้ 6.02 5.25 -0.77 
ความฉบัไวในการแกปั้ญหา 5.79 5.06 -0.73 

เฉลีย่รวม 6.08 5.30 -0.78 
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3. ความเห็นเกีย่วกบัผลงานหรือโครงการทีเ่ด่นชัด ในช่วง 2 ปี 9 เดือน ของผู้ว่าฯ  ม.ร.ว.สุขุมพนัธ์ุ บริพตัร 
 

เห็นวา่มีผลงานเด่นชดั ร้อยละ 9.5 
เห็นว่ามีผลงานบ้าง ร้อยละ 58.3 
เห็นวา่ไม่ค่อยมีผลงาน ร้อยละ 25.4 
เห็นวา่ไม่มีผลงานเลย ร้อยละ 6.8 

 

4. ความเห็นในภาพรวมทีผ่่านมา 2 ปี 9 เดือน  กทม. มีการพฒันาไปในทศิทางทีด่ีขึน้หรือไม่เม่ือเทยีบกบัช่วงก่อนหน้านี ้
 

เห็นวา่ดีข้ึน ร้อยละ 35.2 
เห็นว่าเหมือนเดิม      ร้อยละ 49.6 
เห็นวา่แยล่ง ร้อยละ 15.2 

 
5. ข้อคาํถาม “ถ้าวนันีมี้การเลอืกตั้งผู้ว่าฯ กทม.  ท่านจะสนับสนุน  ม.ร.ว.สุขุมพนัธ์ุ บริพตัร หรือไม่”   
 

 
ครบ 2 ปี 

สํารวจ มี.ค. 58 
(คะแนน) 

ครบ 2 ปี 9 เดอืน 
สํารวจ ม.ค. 59 

(คะแนน) 

เพิม่ขึน้ / ลดลง 
(คะแนน) 

สนบัสนุน 43.0 27.2 -15.8 
ไม่สนับสนุน 15.2 30.3 +15.1 
ไม่แน่ใจ 41.8 42.5 +0.7 

 
 
 

ศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)  โทร. 02-350-3500 ต่อ 1770, 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll    Facebook : https://facebook.com/bangkokpoll 
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รายละเอยีดในการสํารวจ 
วตัถุประสงค์ 

เพื่อประเมินผลงาน 2 ปี 9 เดือน ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร ม.ร.ว. สุขมุพนัธ์ บริพตัร 
 

ระเบียบวธีิการสํารวจ 
 การสาํรวจใชก้ารสุ่มตวัอยา่งประชาชนอาย ุ18 ปีข้ึนไปในทุกสาขาอาชีพ ท่ีมีทะเบียนบา้นและอาศยัในเขต

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 25 เขต จากทั้งหมด 50 เขต แบ่งเป็นเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ไดแ้ก่ คลองเตย  ดอนเมือง ดิน
แดง  ทวีวฒันา ทุ่งครุ บางขนุเทียน บางเขน บางคอแหลม บางแค บางซ่ือ บางนา บางพลดั บางรัก บึงกุ่ม ปทุมวนั ประเวศ 
พญาไท  พระนคร ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ ลาดกระบงั สวนหลวง สะพานสูง สาทรและหว้ยขวาง ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบ
หลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นใชว้ิธีเกบ็ขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์แบบพบตวั ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ินจาํนวน 
1,185 คน เป็นชายร้อยละ 50.3 และหญิงร้อยละ 49.7 

       
 ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 

 วธีิการรวบรวมข้อมูล  
     ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างแน่นอน 

ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นคณะนกัวิจยัไดน้าํแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบ
ความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  22 - 25 มกราคม 2559 
 

     วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :   26 มกราคม 2559 
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ข้อมูลประชากรศาสตร์ 
 

                     จํานวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 596 50.3 
            หญิง 589 49.7 

รวม 1,185 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 278 23.4 
            31 ปี – 40 ปี 271 22.9 
            41 ปี – 50 ปี 244 20.6 
            51 ปี - 60 ปี 216 18.2 
 61 ปี ข้ึนไป 176 14.9 

รวม 1,185 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 870 73.4 
            ปริญญาตรี 289 24.4 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 26 2.2 
                                 รวม 1,185 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 91 7.7 
 ลูกจา้งเอกชน     302 25.5 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั/ เกษตรกร    415 35.0 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   46 3.9 
 ทาํงานใหค้รอบครัว   16 1.4 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 209 17.6 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   82 6.9 
 วา่งงาน/ รอฤดูกาล/ รวมกลุ่ม 24 2.0 

รวม 1,185 100.0 
 


