
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ความท้าทายของภาคมหานครในการพัฒนาสู่
อนาคต

“Competitive, Liveable and 
Sustainable”

เดือนเด่น นิคมบริรักษ์



กรุงเทพในสายตาชาวต่างชาติ
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สรุป

Liveability

• สวนสาธารณะ

• คุณภาพ
อากาศ

• การจราจร

Sustainability

• ปัญหาขยะ

• ความเหลื่อม
ล ้าของรายได้

Competitive

• คุณภาพ
การศึกษา

• ดิจิตอล

• เทคโนโลยี
และนวตกรรม



2. กรุงเทพในสายตาผู้อยู่อาศัย



เหตุผลที่เลือกกรุงเทพ

สถาบันวิจัยเพ่อการพัฒนาประเทศไทย เรื่อง การส้ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการสาธารณะของ กทม. ตุลาคม 2561



เป้าหมายและขอบเขต

 ส ารวจความพงึพอใจของประชาชนต่อคุณภาพของ.

• ศูนย์ดแูลเดก็เล็ก 

• โรงเรียน 

• สถานพยาบาล 

• สวนสาธารณะ
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ท่านเหน็ด้วยว่า กทม. น่าอยู่หรือไม่
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ค่าครองชีพถูก

เหมาะส้าหรับอยู่อาศัยเมือ่เกษียณ

ปลอดภัย

รักษาสิ่งแวดล้อมและไม่มขียะ

สวยงามน่าอยู่อาศัย

เหมาะสมส้าหรับเลี ยงดูบุตรหลาน

มีระบบขนส่งมวลชนที่ดี

หลากหลายทางวัฒนธรรม

เหมาะส้าหรับประกอบธุรกิจ 

หางานท้าง่าย

มีแหล่งที่พักอาศัยให้เลือกหลากหลาย 

ในภาพรวม

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ไม่เห็นด้วย ไม่ค่อยเห็นด้วย เฉยๆ ค่อนข้างเห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ผู้ตอบแบบส ารวจเห็นว่า กทม. 
 น่าอยู่เพราะเป็นเมืองที่

• หาที่พักอาศัย
หลากหลาย 

• หางานและประกอบ
ธุรกิจง่าย

• หลากหลายทาง
วัฒนธรรม 

• ระบบขนส่งมวลชนดี

 ไม่น่าอยู่ เพราะเป็นเมืองที่
• ไม่ปลอดภัย 
• ไม่เหมาะกับผู้

เกษียณอายุ 
• ค่าครองชีพไม่ถูก



ท่านคดิว่าปัญหาใดเป็นปัญหาเร่งด่วนของ กทม.

ปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข ได้แก่ 
• การจราจรติดขัด 
• อาชญากรรม 
• มลพิษ
• น ้าท่วม  

อุปสรรคต่อการแก้ปัญหาคือ กทม. ต้อง
ประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่น
• การจราจร - ต้ารวจ และกรมการขนส่ง

ทางบก
• อาชญากรรม – ต้ารวจ
• มลพิษ – กรมควบคุมมลพิษ
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อ่ืนๆ 

กลุ่มก่อกวนความสงบ เช่น แก๊งมอเตอร์ไซค์

การบุกรุกพื นที่สาธารณะและฟุตบาธ

สลัมเสื่อมโทรม

สุนัขและแมวจรจัด

ระบบขนส่งสาธารณะไม่สะดวก

ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 

น ้าท่วม

มลพิษทางเสียง ทางอากาศ และน ้าเสีย

ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด การลักขโมย

จราจรติดขัด

อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 อันดับ 4 อันดับ 5 ไม่เลือก



ท่านพอใจกับบริการสาธารณะของ กทม. มากเพียงใด
ผลการส ารวจความเห็น
• บริการที่ไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัด ได้แก่ 

• ถนนและการจัดการจราจร (ปัญหา
เร่งด่วน)

• ไฟส่องสว่าง (ปัญหาเร่งด่วน เรื่องความ
ปลอดภัย)

• การจัดเก็บขยะ 
• โรงพยาบาล และ ศูนย์สาธารณสุข 

(อนามัย)
• ร้อยละ 20-30 ไม่ทราบว่ามีศูนย์กีฬาและ

ห้องสมุด
• ลานกีฬาในบางพื นที่ขาดการดูแลรักษา

หรือถูกใช้ผิดวัตถุประสงค์ (ร้านหาบเร่
ใช้เก็บของ)

• ลานกีฬาเขตบางคอแหลมปิดใช้งาน
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ห้องสมุดหรือบ้านหนังสือ

ศูนย์กีฬาหรือลานกีฬา

ถนนและการจัดการจราจร

ศูนย์สาธารณสุข

ไฟฟ้าส่องสว่างในที่สาธารณะ

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

โรงพยาบาล

การจัดการขยะมูลฝอย

โรงเรียน

สวนสาธารณะ

ความพึงพอใจโดยรวม

ไม่พอใจอย่างมาก ไม่พอใจ
ไม่ค่อยพอใจ เฉยๆ 
ค่อนข้างพอใจ พอใจ
พอใจมาก ไม่ทราบว่ามี



ผลส ารวจศูนย์เดก็เล็ก
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อาคารเรียนแข็งแรงและปลอดภัย

มีห้องพยาบาลและครูพยาบาล

ห้องน ้าและสุขภัณฑ์สะอาด

โรงเรียนมีสนามออกก้าลังกาย

อุปกรณ์การเรียนมีเพียงพอและเหมาะสม…

โรงเรียนจัดกิจกรรมเหมาะสมกับวัยเด็ก

น ้าดื่ม อาหาร และภาชนะอาหารสะอาด…

จ้านวนครูเหมาะสมกับจ้านวนนักเรียน

ครูมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

ครูเอาใจใส่นักเรียน

ห้องเรียนสะอาด

ความพึงพอใจโดยรวม

ไม่พอใจอย่างมาก ไม่พอใจ ไม่ค่อยพอใจ เฉยๆ ค่อนข้างพอใจ พอใจ พอใจมาก

 ผลการส ารวจพบว่า ผู้ปกครองไม่พอใจ;
• สนามออกก้าลังกาย 
• ห้องพยาบาล 

 ปัญหาเชิงโครงสร้าง
• มีพื นที่ใช้สอยที่มีจ้ากัด เนื่องจาก

ตั งอยู่เขตชุมชนแออัดหรือตั งในพื นที่
ที่ได้รับบริจาค

• ผู้ปกครองเห็นว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ควรเพิ่มจ้านวนครูเป็น 2-3 คนต่อ
ห้อง

 ประเมิน 5 ด้าน
• ความสะอาดและความเหมาะสม

ของสถานที่ 
• คุณภาพอาหารและน ้าดื่ม
• การดูแลเอาใจใส่ครูและมนุษย์

สัมพันธ์กับผู้ปกครอง
• จ้านวนครูต่อนักเรียน
• อุปกรณ์การเรียนและกิจกรรม



ผลส ารวจโรงเรียน
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กทม. ชั นใน กทม. ชั นกลาง กทม. ชั นนอก

ความพึงพอใจเรื่องความสะอาดของห้องน  า

พอใจมาก

พอใจ

ค่อนข้างพอใจ

เฉยๆ

ไม่ค่อยพอใจ

ไม่พอใจ

ไม่พอใจอย่างมาก

ประเมิน 5 ด้าน
• ครู - คุณภาพและความทุ่มเทของครู 
• นักเรียน - ความปลอดภัยของนักเรียนเมือ่อยู่

โรงเรียน ปัญหานักเรียนรังแกกัน 
• อุปกรณ์การเรียน - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ

อินเทอร์เน็ต ห้องสมุด สนามกีฬาและอุปกรณ์
กีฬา 

• สวัสดิการ - อาหารกลางวัน 
• สถานที่ - ความสะอาดของห้องเรียนและ

ห้องน ้า

ผลการส ารวจความพึงพอใจ
• ผู้ปกครองพึงพอใจต่อคุณภาพบริการ

โดยรวม
• แต่โรงเรียน กทม. ชั นนอก มีปัญหาเรื่อง

ความสะอาดของห้องน ้า
• โรงเรียน กทม. ชั นใน มีปัญหาเรื่องความ

คับแคบของสนามกีฬาและโรงยิม
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กทม. ชั นใน กทม. ชั นกลาง กทม. ชั นนอก

ความพึงพอใจต่อสนามกีฬาและโรงยิม

พอใจมาก

พอใจ

ค่อนข้างพอใจ

เฉยๆ

ไม่ค่อยพอใจ

ไม่พอใจ

ไม่พอใจอย่างมาก



ผลส ารวจโรงพยาบาล
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ประเมิน 5 ด้าน
• ความเอาใจใส่ของแพทย์ 

พยาบาลและเวรเปล 
• ความรวดเร็วของแผนกเวช

ระเบียน 
• ความเพียงพอและทันสมัยของ

อุปกรณ์ทางการแพทย์ 
• ความสะอาดของสถานท่ีและ

อาหาร 
• ค่าใช้จ่ายในการรักษา 

ผลประเมิน
• ผู้ใช้บริการพึงพอใจต่อบริการโดยรวม
• เร่ืองท่ีไม่พอใจอย่างมาก ได้แก่

• อุปกรณ์การแพทย์ไม่เพียงพอ 
• เจ้าหน้าท่ีพยาบาลไม่สุภาพ

• มีข้อเสนอแนะว่า รพ. ต้องปรับปรุงเรื่อง
การรอคิวนาน
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กทม. ชั นใน กทม. ชั นกลาง กทม. ชั นนอก

ความพึงพอใจโดยรวม

ไม่พอใจอย่างมาก ไม่พอใจ ไม่ค่อยพอใจ เฉย ๆ

ค่อนข้างพอใจ พอใจ พอใจมาก



ผลส ารวจสวนสาธารณะของ กทม.
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เวลาปิด-เปิด เหมาะสม 

ปลอดภัยเมื่อเข้าไปใช้

ค่าใช้จ่ายเหมาะสม

มีกิจกรรมน่าสนใจ

สถานที่สะอาด

ไฟส่องสว่าง

มีห้องน ้า ที่รับฝากของ จุดปฐมพยาบาล

ที่จอดรถเพียงพอหรือมีขนส่งมวลชน

ความพึงพอใจโดยรวม 

ไม่พอใจอย่างมาก ไม่พอใจ ไม่ค่อยพอใจ เฉย ๆ

ค่อนข้างพอใจ พอใจ พอใจมาก

ผลการส ารวจ
• ผู้ใช้สวนสาธารณะมากกว่าร้อยละ 93 

พอใจต่อสภาพโดยรวมสวนสาธารณะ
• แต่ไม่พอใจ 3 เรื่องอย่างมีนัยยะส้าคัญ 

ได้แก่
• ไฟฟ้าส่องไม่สว่าง 
• ที่จอดรถมีจ้ากัด 
• ห้องน ้าและจุดฝากมีไม่พอ

ข้อสังเกต
• ผู้ตอบแบบสอบถามมักใช้บริการ

สวนสาธารณะในเขตเดียวกับที่อาศัย
• ยกเว้น สวนเบญจสิริ ที่ผู้ใช้บริการ 1 ใน 

3 ข้ามเขตมาใช้บริการ เนื่องจากติด 
BTS และอยู่ในย่านธุรกิจ

• การพัฒนาขนส่งมวลชนอาจช่วยให้
เข้าถึงบริการ



ข้อสรุป

 กทม. เป็นเมืองที่เหมาะสมกับการท างาน หารายได้ และให้การศึกษาแก่
บุตร (competitive)

 แต่ในด้านความน่าอยู่ยังมีปัญหา
• การจราจร
• มลพษิ
• ภยัพบิัติ
• ขยะมูลฝอย
• ความสว่าง
• ศูนย์พฒันาเดก็อ่อน

 คุณภาพของบริการระหว่างในและรอบนอกเขต กทม. แตกต่าง
กัน
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3. สิ่งที่อยากเหน็กับการบริหารจัดการ กทม.



1. มีการส ารวจความพงึพอใจของบริการ
กทม. ที่น่าเช่ือถือปีละ 2 ครัง้ที่เปิดเผยต่อ

สาธารณชน
(Citizen feedback)



2. Citizen reporting/monitoring



3. Bangkok e-system



ตัวอย่างการอนุญาตที่ด าเนินการได้ online

การขนส่ง

• จดทะเบียนรถ

• ต่อ/โอนทะเบียน
รถ

อสังหาริมทรัพย์

• การอนุญาต
ก่อสร้าง

• การอนุญาตพัฒนา
โครงการ
อสังหาริมทรัพย์

• การขึ นทะเบียน
สถาปนิก

• การอนุญาตติด
ป้ายโฆษณา

สิ่งแวดล้อม

• การซื อตั๋วเข้าชม
สวนสาธารณะ

• การอนุญาตการ
ก้าจัดขยะ

• การอนุญาตติดตั ง
อุปกรณ์ที่ปล่อย
มลพิษ

• การอนุญาตระบาย
น ้าเสีย

การพาณิชย์

• การจดทะเบียน
โรงงาน

• การขออนุญาต
ประกอบสถาน
บริการ

• การจดทะเบียน
สถานบริการน ้ามัน

• การแจ้งการเปิดห
บริการอาคาร
พาณิชย์ขนาดใหญ



4. Citizen Participation



5. การประเมินคุณภาพของบริการเพื่อจัดสรร
งบประมาณและการสร้างแรงจูงใจ




