
  

   
 
 
 

ผลสํารวจเรื่อง 
 จัดอันดับเขตยอดเยี่ยมและยอดแยใน กทม. 

 
    การดูแลชีวิตความเปนอยูของชาว กทม. ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีนับเปนภารกิจหลักของกรุงเทพมหานคร  

ซ่ึงภารกิจดังกลาวจะสําเรจ็ลุลวงไดมากนอยเพียงใดสวนหนึ่งยอมขึ้นอยูกับผูวาฯ กทม. และทีมงานในฐานะผู
กําหนดนโยบายและควบคมุการบริหารงาน อีกสวนหนึ่งขึ้นอยูกับสาํนักงานเขตตางๆ ในฐานะผูนํานโยบายไป
ปฏิบัตใิหบังเกิดผล ในโอกาสที่วันที่ 15 กรกฎาคมที่ผานมาครบกําหนด 6 เดือนของการปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงผูวาฯ กทม. ของ ม.ร.ว.สุขุมพันธ บริพัตร ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงได
ดําเนินการสํารวจเรื่อง “จัดอันดับเขตยอดเยี่ยมและยอดแยใน กทม.” ขึ้นเพ่ือสะทอนความคิดเห็นของ
ประชาชนในเขตตางๆ  โดยเก็บขอมูลจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป ในทุกสาขาอาชีพทีมี่ทะเบียนบานอยูใน
เขตตางๆ ทั้ง 50 เขตของกรุงเทพมหานคร จํานวนทั้งสิ้น 1,600 คน เม่ือวันที่ 15 – 23 กรกฎาคมที่ผานมา สรุป
ผลไดดังน้ี 
 

1. ความพึงพอใจตอผลงานของสํานักงานเขตทั้ง 50 เขต มีคะแนนเฉลี่ย 5.01 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 10  โดยประชาชนพึงพอใจผลงานดานการใหบริการงานทะเบียนราษฎร ทะเบียน
บาน และบัตรประชาชนมากที่สุด แตพึงพอใจผลงานดานการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชนนอยที่สุด โดยมีรายละเอียดของความพึงพอใจผลงานดานตางๆ  ดังน้ี 

 
 คะแนนที่ได 

( จากคะแนนเต็ม 10 ) 
การใหบริการงานทะเบียนราษฎร ทะเบียนบาน บัตรประประชาชน   6.14 
การเก็บขยะมูลฝอย  การปลูกตนไม ดูแลและบํารุงรักษาตนไม  พ้ืนที่สีเขียว 5.51 
การจัดการเลือกตั้ง  และการรับเรื่องรองทุกข      5.23 
การสงเสริมอาชีพ ศูนยฝกอาชีพ การสงเคราะหสตรี ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส 5.15 
การจัดเก็บภาษีในพื้นที่ คาธรรมเนียมคาเชา และการดําเนินคดีดานภาษี  4.94 
การควบคุมดูแลสุขลักษณะของตลาด การจําหนายสินคาในที่สาธารณะ การควบคุมมลพิษ แมลง สัตวนําโรค     4.47 
การกอสรางปรับปรุงถนนตรอกซอย ทางเทา สะพานลอย ดูแลรักษาคูคลอง ปญหาน้ําทวม ปายช่ือซอย  
ปายจราจร 

 
4.41 

การควบคุมดูแลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน เชน เทศกิจ และบรรเทาสาธารณภัย   4.26 
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2. ความพึงพอใจตอผลงานโดยรวมทัง้ 8 ดานของสํานักงานเขตตางๆ เปรียบเทียบเปนรายเขต 
(จัดอันดับโดยใชเกณฑคะแนนที่ประชาชนในแตละเขตประเมินสํานักงานเขตในพื้นที่ของตน) พบวา 

• สํานักงานเขตที่ประชาชนใหคะแนนความพึงพอใจตอผลงานโดยรวมสงูทีสุ่ด 3 อันดับ
แรก ไดแก  

 
อันดับที่ 1 เขตจตุจักร                       ไดคะแนน  6.02 
อันดับที่ 2 เขตประเวศ   ไดคะแนน  5.92 
อันดับที่ 3 เขตสายไหม   ไดคะแนน  5.81 

 
• สํานักงานเขตที่ประชาชนใหคะแนนความพึงพอใจตอผลงานโดยรวมต่ําทีสุ่ด 3 อันดับ

แรก ไดแก  
 

อันดับที่ 1 เขตดอนเมือง               ไดคะแนน  4.23 
อันดับที่ 2 เขตบางขุนเทียน  ไดคะแนน  4.31 
อันดับที่ 3 เขตลาดพราว   ไดคะแนน  4.41 

 
3. ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในสํานักงานเขต โดยแบงเปนดานความขยัน

ทุมเทในการทํางาน ดานความรวดเร็วฉับไวในการใหบริการ และดานความคิดริเริ่ม
สรางสรรค สรุปไดดังน้ี 

 
• ดานความขยันทุมเทในการทํางาน   
 

อันดับที่ 1 เขตประเวศ  ไดคะแนน 6.57 
อันดับที่ 2 เขตบางกอกนอย ไดคะแนน 6.49 
อันดับที่ 3 เขตพญาไท  ไดคะแนน 6.16 
 

• ดานความรวดเร็วฉับไวในการใหบริการ  
 
อันดับที่ 1 เขตพระโขนง  ไดคะแนน 6.81 
อันดับที่ 2 เขตตลิ่งชัน  ไดคะแนน 6.76 
อันดับที่ 3 เขตประเวศ  ไดคะแนน 6.50 
 

• ดานความคิดริเร่ิมสรางสรรค  
 

อันดับที่ 1 เขตประเวศ   ไดคะแนน 5.93 
อันดับที่ 2 เขตพระโขนง  ไดคะแนน 5.83 
อันดับที่ 3 เขตคันนายาว  ไดคะแนน 5.73 
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4. ความเห็นตอสภาพแวดลอมบริเวณชุมชนหรือละแวกเขตที่พักอาศัย  เปรียบเทียบระหวาง
ปจจุบันกับชวงกอนที่ ม.ร.ว. สุขุมพันธ บริพัตร จะเขารับตําแหนงผูวาฯ กทม. พบวา 

 
  - เหมือนเดิมไมเปลี่ยนแปลง....................................รอยละ  72.1 
  - เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น.....................................รอยละ  21.4 
 - เปลี่ยนแปลงไปในทางที่แยลง....................................รอยละ   6.5 

 
5. เร่ืองที่ประชาชนตองการใหละแวกเขตที่พักอาศัยอยูมีการพัฒนาปรับปรุงมากที่สุด 3 อันดับ

แรก คือ  (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 

- เร่ืองความสะอาด ขยะมูลฝอย เพิ่มจํานวนถังขยะ และเก็บขยะใหบอยข้ึน  รอยละ 13.3 
- ปรับปรุงสภาพถนนในซอยและทางเทา         รอยละ 11.1 
- ทอระบายน้ําตัน ไมมีฝาทอ นํ้าทวมขงัตามถนนและซอย                รอยละ 10.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1770-6 

E-mail: research@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
 การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป ทุกสาขาอาชพี ที่อยูอาศัยและมีทะเบียนบานอยูใน

เขตตางๆ ทั้ง 50 เขตของกรุงเทพมหานคร  โดยการสุมประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ และใช
วิธีเกบ็ขอมูลโดยการสัมภาษณแบบพบตวัและการสัมภาษณทางโทรศัพท ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,600 คน เปน
เพศชายรอยละ 46.3  และเพศหญิงรอยละ 53.7 

       
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 

 
 วิธีการรวบรวมขอมูล  

     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) และการสัมภาษณทางโทรศัพท โดยเครื่องมือที่
ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List 
Nominal)   และคําถามปลายเปด (Open Form) จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบ
ความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  15 – 23 กรกฎาคม 2552 
 

     วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :  27 กรกฎาคม  2552 
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ขอมูลประชากรศาสตร 

 
 จํานวน รอยละ 
เพศ    

ชาย 740 46.3 
หญิง 860 53.7 
รวม 1,600 100.0 

อายุ   
18 - 25 ป 315 19.8 
26 – 35 ป 377 23.5 
36 – 45 ป 408 25.5 
46 ป ขึ้นไป 500 31.2 

                             รวม 1,600 100.0 
การศึกษา   

ต่ํากวาปริญญาตรี 1086 67.9 
ปริญญาตรี 469 29.3 
สูงกวาปริญญาตรี 45 2.8 

                                     รวม 1,600 100.0 
อาชีพ   
                ขาราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 84 5.2 
                พนักงาน / ลูกจางบริษัทเอกชน 247 15.4 
                คาขาย / อาชีพสวนตัว 539 33.7 
                รับจางทั่วไป 273 17.1 
                พอบาน / แมบาน / เกษียณอายุ 278 17.4 
                อ่ืนๆ อาทิ นักศึกษา อาชีพอิสระ 179 11.2 
                                รวม 1,600 100.0 

 
 
 
 
 
 


