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หน้าที่ (1) 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

การส ารวจความพึงพอใจการให้บริการของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ประจ าปี 
2559 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของหน่วยงานราชการผู้ใช้ประโยชน์ภายใน 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ผู้ประกอบการที่มาเช่าพ้ืนที่ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  
และลูกค้าที่มาใช้บริการภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดจนเพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรค 
และรับฟังข้อเสนอแนะเพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการบริการของ ธพส. ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การส ารวจความพึงพอใจด าเนินการเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 การประเมินความพึงพอใจจากการส ารวจใหญ่ประจ าปี ปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แบบสอบถาม / 
สัมภาษณ์แบบ Face-to-face กลุ่มตัวอย่างจ านวน 1,582 ราย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่หน่วยราชการ 
จ านวน 806 ราย (ร้อยละ 51.0) ผู้ประกอบการ จ านวน 162 ราย (ร้อยละ 10.2) และลูกค้าที่มาใช้
บริการ จ านวน 614 ราย (ร้อยละ 38.8) และส่วนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจจากการส ารวจย่อย 
รายกิจกรรม/โครงการ ณ วันที่จัดกิจกรรม โดยใช้แบบสอบถาม / สัมภาษณ์แบบ Face-to-face  
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 2,849 ราย พร้อมทั้งจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) กับผู้แทนหน่วยงาน
ราชการ ผู้ใช้ประโยชน์ภายในอาคารศูนย์ราชการฯ จ านวน 22 หน่วยงาน และผู้ประกอบการร้านค้า 
ผู้เช่าพ้ืนที่ภายในอาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ จ านวน 6 ร้านค้า เพ่ือรับฟังปัญหาและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้ 

1. สรุปผลกำรศึกษำ 

ในภาพรวมการให้บริการของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
มากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.32) ประกอบด้วยความพึงพอใจจากการส ารวจใหญ่ประจ าปี (ค่าเฉลี่ย = 4.20) 
และความพึงพอใจจากการส ารวจย่อยรายกิจกรรม/โครงการ (ค่าเฉลี่ย = 4.50) เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
(ปี 2558 : ค่าเฉลี่ย 3.92) ระดับความพึงพอใจเพ่ิมขึ้น (+0.40) (แผนภาพที่ 1) 
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หน้าที่ (2) 

แผนภำพที่ 1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ในภาพรวม 
                  จ าแนกตามลักษณะการส ารวจ และผลการเปรียบเทียบกับปี 2558 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผลกำรเปรียบเทียบควำมพึงพอใจ ระหว่ำงปี 2558 และ ปี 2559 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพรวม 4.32 
พึงพอใจ
มากที่สุด

จากการ
ส ารวจใหญ่
ประจ าปี

4.20 (60%)

จากการ
ส ารวจย่อย

รายกิจกรรม/
โครงการ 

4.50 (40%)
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หน้าที่ (3) 

1.1 ควำมพึงพอใจจำกกำรส ำรวจใหญ่ประจ ำปี 

                การให้บริการของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย = 4.20) จาก 9 ประเด็นที่ประเมินมีถึง 5 ประเด็น ที่ได้รับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  
ส่วนอีก 4 ประเด็น มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการ มีความพึงพอใจ 
ในภาพรวมต่อการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.45) ซึ่งเกือบทุกประเด็นที่ประเมิน 
กลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ถือได้ว่าศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
สามารถอ านวยความสะดวกให้กับกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการ ได้เป็นอย่างดี ในขณะที่กลุ่มหน่วยงาน
ราชการ และกลุ่มผู้ประกอบการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.15 และ 4.00 ตามล าดับ)  

                เมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินปีที่ผ่านมา (ปี 2558) ในภาพรวมมีความพึงพอใจ
เพ่ิมขึ้น (+0.28) และทุกประเด็นที่ประเมินมีความพึงพอใจเพ่ิมขึ้น แสดงให้เห็นว่า ศูนย์ราชการ 
เฉลิมพระเกียรติฯ ได้มีการแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการที่ดีขึ้น จนสามารถท าให้ ผู้ใช้
ประโยชน์ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ มีความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน (ตารางที่ 1)  

ตำรำงท่ี 1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ จากการส ารวจใหญ่ 
              ประจ าปี  

ประเด็นกำรประเมิน ปี 
2558 

ปี 
2559 

ผลกำร
เปรียบเทียบ 

หน่วยงำน
รำชกำร 

ผู้ประกอบกำร 
ลูกค้ำที่มำ
ใช้บริกำร 

1. ด้านระบบการจราจรของศูนยร์าชการ   
เฉลิมพระเกียรตฯิ 

3.91 4.05 +0.14 3.94 3.91 4.30 

2. ด้านการบริหารจดัการด้านสิ่งแวดล้อม
ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

4.04 4.30 +0.26 4.24 4.09 4.57 

3. ด้านการบริหารจดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศ   

3.73 4.06 +0.33 4.27 3.81 4.10 

4. ด้านการบริหารจดัการระบบสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ 

3.83 4.24 +0.41 4.19 4.07 4.47 

5. ด้านระบบรักษาความปลอดภัย 4.02 4.13 +0.11 4.13 3.82 4.45 
6. ด้านระบบรักษาความสะอาด 4.00 4.14 +0.14 4.18 3.80 4.45 
7. ด้านลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) 3.91 4.45 +0.54 4.42 4.31 4.61 
8. ด้านเจ้าหน้าที่ (ด้านการเงิน) 3.75 4.32 +0.57 4.56 4.08 - 
9. ด้านการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อความสัมพันธ์/

การมีส่วนร่วม 
3.73 4.27 +0.54 4.25 4.29 - 

ภำพรวม  3.92 4.20 +0.28 4.15 4.00 4.45 
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หน้าที่ (4) 

แผนภำพที่ 2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ จากการ 

                  ส ารวจใหญ่ประจ าปี  

ด้ำนระบบกำรจรำจรของศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติฯ ได้รับความพึงพอใจ อยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.05) จาก 4 ประเด็นที่ประเมิน  มีเพียงประเด็นเดียว ที่มีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด คือ การจัดให้มีรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า (ค่าเฉลี่ย = 4.33) เมื่อพิจารณาในกลุ่มลูกค้าที่มา
ใช้บริการ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย = 4.30)  

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมภำยในศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติฯ  ได้รับ    
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.30) จาก 4 ประเด็นที่ประเมิน มีถึง 3 ประเด็นที่ 
ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ การจัดให้มีรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าสามารถ 
ลดมลภาวะสิ่งแวดล้อม เป็นอย่างมาก การจัดการด้านภูมิทัศน์ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
และการบริหารจัดการขยะ (ค่าเฉลี่ย = 4.39, 4.33 และ 4.24 ตามล าดับ) เมื่อพิจารณาในกลุ่มลูกค้า
ที่มาใช้บริการ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย = 4.57)  

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก    
(ค่าเฉลี่ย = 4.06) จาก 3 ประเด็นที่ประเมิน มีเพียงประเด็นเดียวที่ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด คือ บริการ Website www.dad.co.th (ค่าเฉลี่ย = 4.21) เมื่อพิจารณาในกลุ่มลูกค้าที่มาใช้
บริการ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.10)  

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร ได้รับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.24) จาก 4 ประเด็นที่ประเมิน มีถึง 3 ประเด็นที่ได้รับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ได้แก่ การให้บริการของเจ้าหน้าที่ ธพส. (Relation Management) ระบบแสงสว่างพ้ืนที่
ส่วนกลางภายในเวลาราชการ และ พ้ืนที่พาณิชย์ (ค่าเฉลี่ย 4.33, 4.26 และ 4.21 ตามล าดับ)  
เมื่อพิจารณาในกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.47)  

ภำพรวม 

4.20

พึงพอใจมำก

หน่วยงำนรำชกำร
4.15

พึงพอใจมำก

ผู้ประกอบกำร
4.00

พึงพอใจมำก
ลูกค้ำที่มำใช้บริกำร

4.45

พึงพอใจมำกที่สุด
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หน้าที่ (5) 

ด้ำนระบบรักษำควำมปลอดภัย ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.13)     
ซึ่งทุกประเด็นที่ประเมินได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการ 
พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.45)  

ด้ำนระบบรักษำควำมสะอำด ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.14)  
ซึ่งทุกประเด็นที่ประเมินได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการ 
พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.45)  

ด้ำนลูกค้ำสัมพันธ์ (Call Center) ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 
4.45) เมื่อพิจารณาในกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 
4.61)  

ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ (ด้ำนกำรเงิน) ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.32)  
ซึ่งทุกประเด็นที่ประเมินได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  

ด้ำนกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.27)  
ซึ่งเกือบทุกประเด็นที่ประเมินได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ยกเว้นด้านอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม (ถ้ามี) ที่ได้รับความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.18)  

 
1.2 ควำมพึงพอใจจำกกำรส ำรวจย่อยรำยกิจกรรม/โครงกำร 

      กิจกรรม/โครงการ ที่ด าเนินการในปี 2559 ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย = 4.50) และจาก 26 กิจกรรม/โครงการ ที่ประเมิน พบว่า ทุกกิจกรรม/โครงการ ได้รับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงถึงความประทับใจของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ  
(ตารางท่ี 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรต ิ80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ประจ าปี 2559 
บริษัท ธนารกัษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
 

ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล 
บริษัท เอ็น บ ีเอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซลัติ้ง จ ากัด 
 

หน้าที่ (6) 

ตำรำงที่ 2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการด าเนินการกิจกรรม/โครงการ จากการส ารวจย่อย  
                รายกิจกรรม/โครงการ 

กิจกรรม/โครงกำร ค่ำเฉลี่ยภำพรวม ระดับควำมพึงพอใจ 
1) กิจกรรม 
   (1)   งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 

 
4.39 

 
มากที่สุด 

   (2)   งานออมบุญวันปีใหม่ 4.33 มากที่สุด 
   (3)   งานออมบุญวันมาฆบูชา 4.40 มากที่สุด 
   (4)   ภายนอกอาคาร “งานเทศกาลสงกรานต์  
          สีสันแห่งดอกไม้ ประจ าป ี2559” 

4.31 
 

มากที่สุด 

   (5)   การเสริมสร้างความสมัพันธ์กับผู้เชา่พื้นที่พาณิชย ์ 4.41 มากที่สุด 
         (5.1)   การอบรมด้านสุขาภิบาล 4.29 มากที่สุด 
         (5.2)   การตรวจสุขภาพ  4.58 มากที่สุด 
   (6)   งานออมบุญวันวิสาขบูชา 4.41 มากที่สุด 
   (7)   งานออมบุญวันเข้าพรรษา 4.64 มากที่สุด 
   (8)   ภายในอาคาร 4.73 มากที่สุด 
         (8.1)   งานเลี้ยงละศีลอด ปี 2559 4.75 มากที่สุด 
         (8.2)   การแข่งขันหมากรุกสากล-หมากรุกไทย 4.69 มากที่สุด 
   (9)   การเสริมสร้างความสมัพันธ์กับหน่วยงานราชการ 4.71 มากที่สุด 
   (10)  Kids Day Camp 4.68 มากที่สุด 
   (11)  แสงสว่างเพื่อชุมชน 4.70 มากที่สุด 
   (12)  การซ้อมอพยพหนีไฟ 4.71 มากที่สุด 
   (13)  สุขอนามัยและส่งเสริมสุขภาพ (แอโรบิค/โยคะ) 4.70 มากที่สุด 
2) โครงกำร 
   (1)   การท าสีถนนและป้ายบอกทาง 

 
4.65 

 
มากที่สุด 

   (2)   การให้บริการเจ้าหน้าท่ี ธพส. (Relation 
          Management) 

4.72 มากที่สุด 

   (3)   การปรับปรุงทัศนียภาพ (ไฟประดับฤดหูนาว) 4.28 มากที่สุด 
   (4)   การปรับปรุงทัศนียภาพ (ปลูกต้นไม้บรเิวณ 
          ศาลพระพรหม) 

 
4.70 

 
มากที่สุด 

   (5)   การปรับปรุงอาคารจอดรถและพื้นท่ีจอดรถ 4.56 มากที่สุด 
   (6)   ระบบ Navigator on Mobile App 4.50 มากที่สุด 

 

 

 

 



รายงานการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรต ิ80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ประจ าปี 2559 
บริษัท ธนารกัษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
 

ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล 
บริษัท เอ็น บ ีเอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซลัติ้ง จ ากัด 
 

หน้าที่ (7) 

ตำรำงที่ 2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการด าเนินการกิจกรรม/โครงการ จากการส ารวจย่อย  
                รายกิจกรรม/โครงการ (ต่อ) 

กิจกรรม/โครงกำร ค่ำเฉลี่ยภำพรวม ระดับควำมพึงพอใจ 
3) กำรส ำรวจรำยไตรมำส 
   (1)   การตักบาตรเช้าประจ าสปัดาห ์

 
4.57 

 
มากที่สุด 

   (2)   การบริจาคโลหิต 4.51 มากที่สุด 
   (3)   การให้บริการรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า 4.47 มากที่สุด 
   (4)   การให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการ (จัดบอร์ดนิทรรศการ 
          “เส้นทางการเดินทางมายงัศูนย์ราชการ 
          เฉลิมพระเกียรตฯิ”) 

4.54 มากที่สุด 

   (5)   การติดตั้งเครื่องผลติโอโซน 4.44 มากที่สุด 
   (6)   การปรับปรุงห้องน้ าส่วนกลาง 4.39 มากที่สุด 
   (7)   การบริหารสื่อออนไลน์ (FB) 4.56 มากที่สุด 

ภำพรวมท้ังหมด 4.50 มำกที่สุด 

2. ข้อเสนอแนะ 

2.1  ด้ำนระบบกำรจรำจรของศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติฯ 

 ควรเพ่ิมจ านวนรถโดยสารภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ   

2.2  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมภำยในศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติฯ 

 ควรหาจุดวางถังขยะเพ่ิมข้ึน 

2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 ควรปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ 

2.4  ด้ำนระบบรักษำควำมปลอดภัย 

 ควรมีมาตรการในการให้บริการรักษาความปลอดภัยภายในอาคารของเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย 

2.5  ด้ำนระบบรักษำควำมสะอำด 

 ควรปรับปรุงการให้บริการรักษาความสะอาดของเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดให้มี
มาตรฐาน 

 
 


