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หน้าที่ (1) 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

การส ารวจความพึงพอใจการให้บริการของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ประจ าปี 
2558 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับของความพึงพอใจของหน่วยงานราชการผู้ใช้ประโยชน์ภายใน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ผู้ประกอบการที่มาเช่า พ้ืนที่ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  
และผู้ใช้บริการของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดจนเพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรค และรับฟัง
ข้อเสนอแนะเพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการบริการของ ธพส. ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้  การส ารวจความพึงพอใจด าเนินการโดยการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยใช้แบบสอบถาม / สัมภาษณ์แบบ Face-to-face    
กลุ่มตัวอย่ างจ านวน  1,054  ราย  ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่หน่วยราชการ จ านวน  550  รา ย          
(ร้อยละ 52.2) ผู้ประกอบการ จ านวน 302 ราย (ร้อยละ 28.6) และผู้ใช้บริการ จ านวน 202 ราย 
(ร้ อยละ 1 9.2) พร้อมทั้ง จัดปร ะชุมกลุ่ มย่ อย  (Focus Group) กับผู้ แทนหน่ วย งานราชกา ร            
ผู้ใช้ประโยชน์ภายในอาคารศูนย์ราชการฯ จ านวน 25 หน่วยงาน และผู้ประกอบการร้าน ค้า           
ซ่ึงเช่า พ้ืนที่ภายในอาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ จ านวน 5 ร้านค้า เพ่ือรับฟังปัญหาและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ 

การส ารวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ประกอบด้วย 9 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านระบบการจราจรของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 2) ด้านการบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  3) ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
4) ด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 5) ด้านระบบรักษาความปลอดภัย  
6) ด้านระบบรักษาความสะอาด 7) ด้านลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) 8) ด้านเจ้าหน้าที่ และ 9) ด้านการ
จัดกิจกรรมต่างๆ โดยแบ่งเกณฑ์การประเมินความพีงพอใจออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

 

คะแนนเฉลี่ย ควำมหมำย 
1.00 - 1.80 พึงพอใจน้อยที่สุด 
1.81 - 2.60 พึงพอใจน้อย 
2.61 – 3.40 พึงพอใจปานกลาง 
3.41 - 4.20 พึงพอใจมาก 
4.21 – 5.00 พึงพอใจมากที่สุด 

  

ผลการส ารวจโดยสรุปเป็นดังนี้ 
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หน้าที่ (2) 

1. สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ 

ในภาพรวมการให้บริการของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย = 3.92) ซ่ึงทุกประเด็นที่ประเมินได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มผู้ใช้บริการที่มา
ติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆ ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ มีความพึงพอใจในภาพรวมต่อ     
การให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.39) ซ่ึงทุกประเด็นที่ประเมินกลุ่มผู้ใช้บริการมีความ   
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน  ถือได้ว่าศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ สามารถอ านวย        
ความสะดวกให้กับกลุ่มผู้ใช้บริการที่มาติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ในขณะที่          
กลุ่มผู้ประกอบการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.00) และกลุ่มหน่วยงานราชการ         
มีความพีงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.36) 

 เม่ือเปรียบเทียบกับผลการประเมินปีที่ผ่านมา (ปี 2557) ในภาพรวมมีความพึงพอใจเพ่ิมขึ้น 
(+0.35) และทุกประเด็นที่ประเมินมีความพึงพอใจเพ่ิมขึ้น แสดงให้เห็นว่า ศูนย์ราชการเฉลิมพระ
เกียรติฯ ได้มีการแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการที่ดีขึ้น จนสามารถท าให้ผู้ใช้บริการมีความ  
พึงพอใจเพ่ิมขึ้น (ตารางที่ 1) 

ตำรำงท่ี 1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ในภาพรวม 

ประเด็นกำรประเมิน ปี 
2557 

ปี 
2558 

ผลกำร
เปรียบเทียบ 

หน่วยงำน
รำชกำร ผู้ประกอบกำร ผู้ใช้บริกำร 

1. ด้านระบบการจราจรของศูนย์ราชการ   
เฉลิมพระเกียรติฯ 

3.23 3.91 +0.68 3.27 4.10 4.35 

2. ด้านการบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อม
ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

3.78 4.04 +0.26 3.35 4.32 4.45 

3. ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ   

3.63 3.73 +0.10 3.28 3.55 4.35 

4. ด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ 

3.15 3.83 +0.68 3.25 3.95 4.28 

5. ด้านระบบรักษาความปลอดภัย 3.55 4.02 +0.47 3.40 4.06 4.60 
6. ด้านระบบรักษาความสะอาด 3.79 4.00 +0.21 3.50 4.08 4.43 
7. ด้านลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) 3.73 3.91 +0.18 3.33 3.90 4.30 
8. ด้านเจ้าหน้าท่ี 3.60 3.75 +0.15 3.40 4.09 - 
9. ด้านการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือความสัมพันธ์/

การมีส่วนร่วม 
- 3.73 - 3.48 3.97 - 

 
ภำพรวม  3.57 3.92 +0.35 3.36 4.00 4.39 
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หน้าที่ (3) 

แผนภำพท่ี 1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ในภาพรวม 

 

ด้ำนระบบกำรจรำจรของศูนย์รำชกำรเฉ ลิมพระเกียรติฯ ได้รับความพึงพอใจ อยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย = 3.91) ซ่ึงทุกประเด็นที่ประเมินได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาใน
กลุ่มผู้ใช้บริการ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.35) โดยประเด็นที่ประเมิน  
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ถึง 3 ประเด็น ได้แก่ การบริหารจัดการจราจร ป้ายจราจรบอกทาง
ภาย ใน ศูนย์รา ชการเฉลิ มพระเกียร ติฯ  (นอกอา คาร ) และการ ให้บ ริการพ้ืนที่จ อดรถยน ต์          
(ค่าเฉลี่ย = 4.48, 4.46 และ 4.30 ตามล าดับ) 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนส่ิงแวดล้อมภำยในศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติฯ  ได้รับ    
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.04) ซ่ึงทุกประเด็นที่ประเมินได้รับความพึงพอใจ        
อยู่ใน ระดับมาก เม่ือพิจ ารณาในกลุ่ มผู้ใช้บริการ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุ ด          
(ค่าเฉลี่ย = 4.45) โดยทุกประเด็นที่ประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

ด้ำนกำรบริหำร จัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ได้รับควา มพึงพอใจอยู่ ในร ะดับมา ก    
(ค่าเฉลี่ย = 3.73) ซ่ึงทุ กประเด็นที่ ประเมินได้รับความพึงพอใจอยู่ใน ระดับมาก เม่ือพิจารณา                 
ในกลุ่มผู้ใช้บริการ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.35) โดยทุกประเด็นที่
ประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร ได้รับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.83) ซ่ึงทุกประเด็นที่ประเมินได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา
ในกลุ่มผู้ใช้บริการ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.28) โดยทุกประเด็นที่
ประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

ภำพรวม 

3.92

พึงพอใจมำก

หน่วยงำนรำชกำร
3.36

พึงพอใจปำนกลำง

ผู้ประกอบกำร
4.00

พึงพอใจมำก
ผู้ใช้บริกำร

4.39

พึงพอใจมำกท่ีสุด
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หน้าที่ (4) 

ด้ำนระบบรักษำควำมปลอดภัย ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.02)     
ซ่ึงทุกประเด็นที่ประเมินได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาในกลุ่มผู้ใช้บริการ พบว่า     
มีความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.60) โดยทุกประเด็นที่ประเมินมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด 

ด้ำนระบบรักษำควำมสะอำด ได้รับความพึงพอใจอยู่ใน ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.00 )        
ซ่ึงทุกประเด็นที่ประเมินได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาในกลุ่มผู้ ใช้บริการ พบว่า     
มีความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.43)  

ด้ำนลูกค้ำสัมพันธ์ (Call Center) ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.91) 
เม่ือพิจารณาในกลุ่มผู้ใช้บริการ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.30)  

ด้ำนเจ้ำหน้ำท่ี ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.75) ซ่ึงทุกประเด็นที่
ประเมินได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  

ด้ำนกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.73) ซ่ึง      
ทุกประเด็นที่ประเมินได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  

 
2. ข้อเสนอแนะ 

2.1  ด้ำนระบบกำรจรำจรของศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติฯ 

 ควรบริ ห าร จั ดกา รความถี่ ข องรถ โดยสารพลัง งา น ไฟฟ้าภา ย ใน ศูนย์ร าชกา ร              
เฉลิมพระเกียรติฯ 

2.2  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนส่ิงแวดล้อมภำยในศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติฯ 

 ควรบริหารจัดการขยะ (ภายนอกอาคาร) 

2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร 

 ควรเพ่ิมความถี่ของการเปิดระบบผลิตโอโซนมากขึ้น 

2.4  ด้ำนระบบรักษำควำมปลอดภัย 

 ควรติดต้ังระบบ CCTV เพ่ิมเติม 

2.5  ด้ำนระบบรักษำควำมสะอำด 

 ควรจัดการด้านความสะอาดภายในห้องน้ าส่วนกลาง 

2.6  ด้ำนลูกค้ำสัมพันธ์ 

 ควรประชาสัมพันธ์หมายเลขติดต่อ Call Center ผ่านช่องทางต่างๆ ให้มากขึ้น 


