
                                                                                                            
 
 
 
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
การส ารวจความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ประจ าปี 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

http://www.dad.co.th/th/news/detail.php?NewID=197&SystemModuleKey=public


รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
การส ารวจความพึงพอใจ และความไมพ่ึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการเฉลมิพระเกียรติฯ ประจ าป ี2562 
บริษัท ธนารกัษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

 

ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล   
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์  จ ากัด 
 

ค ำน ำ 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) ได้จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมน ตรี เมื่อวันที่   
25 พฤษภาคม 2547 มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังภายใต้การก ากับดูแลของกรมธนารักษ์  
ท าหน้าที่ก่อสร้างและบริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และบริหารจัดการ
ทรัพย์สินอ่ืนของรัฐตามนโยบายรัฐบาล โดย ธพส.ในฐานะผู้บริหารจัดการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  
ได้เปิดใช้อาคารและให้บริการแก่หน่วยงานราชการที่เข้าใช้ประโยชน์ ผู้ประกอบการพ้ืนที่พาณิชย์ และลูกค้า
ที่มาใช้บริการภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งแตป่ี 2551 เป็นต้นมา 

ธพส . ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการ 
เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประจ าต่อเนื่องทุกปี รวมทั้งครั้งนี้ด้วย เพ่ือทราบถึงระดับความพึงพอใจและความ 
ไม่พึงพอใจ ของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ รวมทั้งปัญหาอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ 
และน ามาจัดท าแผนปรับปรุงการด าเนินงาน เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการบริการของ ธพส. ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น ดังนั้น ธพส. จึงได้จัดท าโครงการ “ส ารวจความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ประจ าปี 2562” โดยมอบหมายให้ บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส 
แมเนจเม้นท์ จ ากัด เป็นผู้ด าเนินการ  

การประเมินผลในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีจากความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ของ ธพส. บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
หน่วยงานราชการที่เข้าใช้ประโยชน์ ผู้ประกอบการพ้ืนที่พาณิชย์ และลูกค้าที่มาใช้บริการภายในศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติฯ คณะผู้ประเมินขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงาน
ผลการส ารวจความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ นี้ จะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ต่อไป 

 

คณะผู้ประเมิน 

มกราคม 2563 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 1 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

สารบัญ 
หน้า 

ค าน า 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร        (1-9) 

บทที่ 1 บทน า         1-1 – 1-8 
1. หลักการและเหตุผล       1-1 
2. วัตถุประสงค์        1-1 
3. ขอบเขตงาน        1-1 
4. ระยะเวลาด าเนินการ       1-4 
5. ระยะเวลาส่งมอบงาน       1-5 
6. แผนการด าเนินงาน       1-6 

บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง และวิธีการศึกษา   2-1 – 2-14 
1. แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง     2-1 
2. วิธีการศึกษา        2-9 

บทที่ 3 ผลการส ารวจความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ  3-1 – 3-89 
 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม     3-2 
2. ความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  3-5 
3. การใช้บริการพื้นที่ในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ   3-72 
4. ความภักดีต่อการใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ   3-88 

บทที่ 4 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากการส ารวจ และการประชุมกลุ่มย่อย   4-1 – 4-11 
         (Focus Group)    

1. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากการส ารวจ    4-1 
2. การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)     4-7  

บทที่ 5 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ     5-1 – 5-9 
1. สรุปผลการศึกษา       5-1 
2. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ความไม่พึงพอใจ ความต้องการ/ความคาดหวัง 5-7 
   จากการส ารวจใหญ่ ประจ าปี 2562 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  

              และเรื่องร้องเรียน จากการด าเนินงานของ ธพส. ประจ าปี 2562  

บรรณานุกรม          (1)–(2) 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 2 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

สารบัญ (ตอ่) 
หน้า 

ภาคผนวก 1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ผ.1-1 – ผ.1-9 

ภาคผนวก 2 แบบส ารวจใหญ่ประจ าปี 2562 
   1. แบบส ารวจส าหรับหน่วยงานราชการ  
   2. แบบส ารวจผู้ส าหรับประกอบการ 
   3. แบบส ารวจส าหรับลูกค้าท่ีมาใช้บริการ  
   4. แบบส ารวจส าหรับลูกค้าท่ีมาใช้บริการ (ภาษาอังกฤษ) 

ภาคผนวก 3 แบบส ารวจย่อยรายกิจกรรม/โครงการ 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

สารบัญตาราง 
หน้า 

ตารางที่ 2-1  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  2-7 
ในแต่ละกลุ่มตัวอย่างจากการส ารวจใหญ่ ปี 2560-2561  
จ าแนกตามประเด็นการประเมิน 

ตารางที่ 2-2  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการด าเนินการกิจกรรม/โครงการ   2-7 
จากการส ารวจย่อยรายกิจกรรม/โครงการ ปี 2560-2561 

ตารางที่ 3-1  จ านวนตัวอย่างที่ส ารวจ จ าแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา  3-5 
ในแต่ละกลุ่มตัวอย่าง 

ตารางที่ 3-2  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  3-6 
ในภาพรวม ปี 2561-2562 จ าแนกตามประเด็นการประเมิน  
และลักษณะการส ารวจ 

ตารางที่ 3-3  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 3-7  
ในแต่ละกลุ่มตัวอย่างจากการส ารวจใหญ่ ปี 2561-2562  
จ าแนกตามประเด็นการประเมิน 

ตารางที่ 3-4  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อกิจกรรม/โครงการ ในภาพรวมที่ด าเนินการ 3-17 
 ในปี 2562 จ าแนกตามกิจกรรม/โครงการ 

ตารางที่ 3-5  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างหน่วยงานราชการผู้ใช้ประโยชน์ 3-73 
 จ าแนกตามพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์อาหาร 

ตารางที่ 3-6   จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างหน่วยงานราชการผู้ใช้ประโยชน์  3-75  
จ าแนกตามพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ภายนอกศูนย์อาหาร 

ตารางที่ 3-7  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างหน่วยงานราชการผู้ใช้ประโยชน์  3-75 
จ าแนกตามความต้องการประเภทร้านอาหาร/เครื่องดื่ม  
ภายนอกศูนย์อาหาร เพ่ิมข้ึนจากเดิม 

ตารางที่ 3-8  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างหน่วยงานราชการผู้ใช้ประโยชน์ 3-77  
จ าแนกตามพฤติกรรมการใช้บริการร้านขายสินค้าและธนาคาร 

ตารางที่ 3-9  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างหน่วยงานราชการผู้ใช้ประโยชน์  3-78  
จ าแนกตามพฤติกรรมการใช้บริการบูธแสดงสินค้า (บริเวณชั้น 1) 

ตารางที่ 3-10 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างหน่วยงานราชการผู้ใช้ประโยชน์  3-79 
 จ าแนกตามพฤติกรรมการใช้บริการในกรณีมีการจัดกิจกรรม 
 บนลานอเนกประสงค์ (บริเวณชั้น 2) 

ตารางที่ 3-11 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างลูกค้าท่ีมาใช้บริการ   3-81 
 จ าแนกตามพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์อาหาร    

ตารางที่ 3-12 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างลูกค้าท่ีมาใช้บริการ   3-83  
จ าแนกตามพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหาร/เครื่องดื่ม  
ภายนอกศูนย์อาหาร 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 4 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
หน้า 

ตารางที่ 3-13 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่มาใช้บริการ    3-83 
จ าแนกตามความต้องการประเภทร้านอาหาร/เครื่องดื่ม  
ภายนอกศูนย์อาหาร เพ่ิมขึ้นจากเดิม 

ตารางที่ 3-14 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่มาใช้บริการ    3-85 
จ าแนกตามพฤติกรรมการใช้บริการร้านขายสินค้าและธนาคาร 

ตารางที่ 3-15 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่มาใช้บริการ   3-86  
จ าแนกตามพฤติกรรมการใช้บริการบูธแสดงสินค้า (บริเวณชั้น 1) 

ตารางที่ 3-16 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่มาใช้บริการ    3-87 
จ าแนกตามพฤติกรรมการใช้บริการในกรณีมีการจัดกิจกรรม 
บนลานอเนกประสงค์ (บริเวณชั้น 2) 

ตารางที่ 3-17 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างหน่วยงานราชการผู้ใช้ประโยชน์  3-88 
จ าแนกตามความภักดีต่อการใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

ตารางที่ 3-18 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการที่มาเช่าพ้ืนที่   3-89 
จ าแนกตามความภักดีต่อการใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

ตารางที่ 3-19 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่มาใช้บริการ    3-89 
จ าแนกตามความภักดีต่อการใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

ตารางที่ 5-1  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 5-1  
ในแต่ละกลุ่มตัวอย่างจากการส ารวจใหญ่ ปี 2561-2562  
จ าแนกตามประเด็นการประเมิน 

ตารางที่ 5-2  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  5-2 
จากการส ารวจใหญ่ประจ าปี ในแต่ละประเด็นที่ประเมิน 

ตารางที่ 5-3  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรม/โครงการ   5-5 
                จากการส ารวจยอ่ยรายกิจกรรม/โครงการ   
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สารบัญแผนภาพ 
 หน้า 

แผนภาพที่ 2-1 ACSI Model        2-2 
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สารบัญแผนภูม ิ
 หน้า 

แผนภูมิที่ 3-1 กลุ่มตัวอย่างท่ีท าการส ารวจ       3-1 
แผนภูมิที่ 3-2 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างหน่วยงานราชการ ผู้ใช้ประโยชน์    3-2 
แผนภูมิที่ 3-3 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการที่มาเช่าพ้ืนที่   3-3 
แผนภูมิที่ 3-4 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่มาใช้บริการ     3-4 
แผนภูมิที่ 3-5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  3-6 
                  ในภาพรวม จ าแนกตามลักษณะการส ารวจ 
แผนภูมิที่ 3-6 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อด้านระบบการจราจรของ  3-8 

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ จ าแนกตามประเด็นที่ประเมิน 
แผนภูมิที่ 3-7 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อด้านการบริหารจัดการ  3-9 

สิ่งแวดล้อมภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ จ าแนกตามประเด็นที่ประเมิน 
แผนภูมิที่ 3-8 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อด้านการบริหารจัดการ  3-10 

เทคโนโลยีสารสนเทศ จ าแนกตามประเด็นที่ประเมิน 
แผนภูมิที่ 3-9 ค่าเฉลี่ยภาพรวมความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อด้านการบริหาร   3-11 

จัดการระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จ าแนกตามประเด็นที่ประเมิน 
แผนภูมิที่ 3-10 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อด้านการบริหารจัดการ  3-12 

ระบบสาธารณูปโภค (พ้ืนที่พาณิชย์) จ าแนกตามประเด็นที่ประเมิน 
แผนภูมิที่ 3-11 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อด้านการบริหารจัดการ  3-13 

ระบบสาธารณูปการ จ าแนกตามประเด็นที่ประเมิน  
แผนภูมิที่ 3-12 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อด้านระบบรักษาความปลอดภัย  3-14 

จ าแนกตามประเด็นที่ประเมิน  
แผนภูมิที่ 3-13 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อด้านระบบรักษาความสะอาด 3-15 

 จ าแนกตามประเด็นที่ประเมิน       
แผนภูมิที่ 3-14 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อด้านลูกค้าสัมพันธ์   3-16 

 จ าแนกตามประเด็นที่ประเมิน   
แผนภูมิที่ 3-15 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อการจัดกิจกรรมวันเด็ก  3-19 

 (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ) 
แผนภูมิที่ 3-16 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อกิจกรรมวันเด็ก (ชุมชน) 3-21 
แผนภูมิที่ 3-17 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อกิจกรรมออมบุญ  3-23 
แผนภูมิที่ 3-18 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อกิจกรรมออมบุญวันปีใหม่ 3-24 
แผนภูมิที่ 3-19 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อกิจกรรมออมบุญวันมาฆบูชา 3-25 
แผนภูมิที่ 3-20 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อกิจกรรมออมบุญ  3-26 

 วันวิสาขบูชา  
แผนภูมิที่ 3-21 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อกิจกรรมออมบุญ  3-27 

 วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 
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สารบัญแผนภูมิ (ต่อ) 
 หน้า 

แผนภูมิที่ 3-22 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อกิจกรรม   3-29 
   สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการ (Thank you Party) 
แผนภูมิที่ 3-23 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อกิจกรรม   3-31 

 สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ธพส.กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ 
 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

แผนภูมิที่ 3-24 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และ  3-33 
 สร้างการรับรู้ความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แผนภูมิที่ 3-25 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อกิจกรรม Kids Day Camp 3-35 
แผนภูมิที่ 3-26 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 3-37 
แผนภูมิที่ 3-27 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อกิจกรรมภายนอกอาคาร 3-39 
แผนภูมิที่ 3-28 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อกิจกรรมวันสงกรานต์ 3-40 
แผนภูมิที่ 3-29 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อกิจกรรมวันลอยกระทง 3-41 
แผนภูมิที่ 3-30 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อกิจกรรม   3-43   

 การซ้อมอพยพหนีไฟ 
แผนภูมิที่ 3-31 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อโครงการให้บริการ   3-45 

 ตู้ Digital Signage 
แผนภูมิที่ 3-32 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อโครงการจัดท า  3-47 

 ป้ายประชาสัมพันธ์ภายในลิฟต์โดยสาร 
แผนภูมิที่ 3-33 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อโครงการปรับปรุง  3-49   

 สนามฟุตบอล พร้อมอุปกรณ์กีฬา 
แผนภูมิที่ 3-34 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อโครงการรณรงค์  3-51 

 การลดใช้พลาสติก 
แผนภูมิที่ 3-35 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อกิจกรรมการตักบาตรเช้า 3-53 

 ประจ าสัปดาห์ (รายไตรมาส) 
แผนภูมิที่ 3-36 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อกิจกรรมการบริจาคโลหิต  3-55 

 (รายไตรมาส) 
แผนภูมิที่ 3-37 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อกิจกรรมพัฒนาชุมชน  3-57 

 (รายไตรมาส) 
แผนภูมิที่ 3-38 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อการให้บริการ  3-59 

 เจ้าหน้าที่ RM (Relation Marketing) (รายไตรมาส) 
แผนภูมิที่ 3-39 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อการให้บริการ  3-60 

 เจ้าหน้าที่พ้ืนที่พาณิชย์ (รายไตรมาส) 
แผนภูมิที่ 3-40 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อการให้บริการ   3-61 

 เจ้าหน้าที่การเงิน (รายไตรมาส) 
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แผนภูมิที่ 3-41 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อการให้บริการ   3-62 
 เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (รายไตรมาส) 

แผนภูมิที่ 3-42 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อโครงการปรับปรุง  3-63 
 ห้องน้ าส่วนกลาง (รายไตรมาส) 

แผนภูมิที่ 3-43 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อโครงการให้บริการ  3-65 
 รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (รายไตรมาส) 

แผนภูมิที่ 3-44 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อโครงการให้บริการ  3-67 
 เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดภายในห้องน้ าส่วนกลาง (รายไตรมาส) 

แผนภูมิที่ 3-45 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อการประชุมคณะกรรมการ 3-68 
ประสานงานเพ่ือการบริหารจัดการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
(ชุดย่อย) (รายไตรมาส) 

แผนภูมิที่ 3-46 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อการประชุมคณะกรรมการ 3-69 
ประสานงานเพ่ือการบริหารจัดการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
(ชุดใหญ่) (รายไตรมาส) 

แผนภูมิที่ 3-47 ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างต่อโครงการ Sky Running (รายไตรมาส) 3-70 
แผนภูมิที่ 3-48 พฤติกรรมการใช้บริการศูนย์อาหาร ของกลุ่มตัวอย่าง   3-72 

 หน่วยงานราชการผู้ใช้ประโยชน์ 
แผนภูมิที่ 3-49 พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ภายนอกศูนย์อาหาร 3-74 

 ของกลุ่มตัวอย่างหน่วยงานราชการผู้ใช้ประโยชน์ 
แผนภูมิที่ 3-50 พฤติกรรมการใช้บริการร้านขายสินค้าและธนาคาร ของกลุ่มตัวอย่าง 3-76 

 หน่วยงานราชการผู้ใช้ประโยชน์ 
แผนภูมิที่ 3-51 พฤติกรรมการใช้บริการบูธแสดงสินค้า (บริเวณชั้น 1) ของกลุ่มตัวอย่าง 3-78 

 หน่วยงานราชการผู้ใช้ประโยชน์ 
แผนภูมิที่ 3-52 พฤติกรรมการใช้บริการในกรณีมีการจัดกิจกรรมบนลานอเนกประสงค์  3-79 

 (บริเวณชั้น 2) ของกลุ่มตัวอย่างหน่วยงานราชการผู้ใช้ประโยชน์ 
แผนภูมิที่ 3-53 พฤติกรรมการใช้บริการศูนย์อาหาร ของกลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่มาใช้บริการ 3-80 
แผนภูมิที่ 3-54 พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ภายนอกศูนย์อาหาร 3-82 

 ของกลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่มาใช้บริการ 
แผนภูมิที่ 3-55 พฤติกรรมการใช้บริการร้านขายสินค้าและธนาคาร   3-84 

 ของกลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่มาใช้บริการ 
แผนภูมิที่ 3-56 พฤติกรรมการใช้บริการบูธแสดงสินค้า (บริเวณชั้น 1)   3-86 

 ของกลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่มาใช้บริการ 
แผนภูมิที่ 3-57 พฤติกรรมการใช้บริการในกรณีมีการจัดกิจกรรมบนลานอเนกประสงค์ 3-87 

 (บริเวณชั้น 2) ของกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการ 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 1 
บริษัท เอก็เซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

การส ารวจความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
ประจ าปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับของความพึงพอใจและความไม่พีงพอใจของกลุ่มหน่วยงาน
ราชการผู้ใช้ประโยชน์ กลุ่มผู้ประกอบการที่มาเช่าพ้ืนที่ และกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการภายในศูนย์ราชการ 
เฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะ เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของ 
ธพส. ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ การส ารวจความพึงพอใจแบ่งการส ารวจเป็น 
2 ลักษณะ คือ การส ารวจความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจจากการส ารวจใหญ่ประจ าปี ปีละ 1 ครั้ง โดยใช้
แบบสอบถาม / สัมภาษณ์แบบ Face-to-face กลุ่มตัวอย่างจ านวน 1,502 ราย ประกอบด้วย กลุ่มหน่วยงาน
ราชการผู้ใช้ประโยชน์ จ านวน 602 ราย (ร้อยละ 40.0) กลุ่มผู้ประกอบการที่มาเช่าพ้ืนที่ จ านวน 375 ราย 
(ร้อยละ 25.0) และกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการ จ านวน 525 ราย (ร้อยละ 35.0) และ การส ารวจความพึงพอใจ
จากการส ารวจย่อยรายกิจกรรม/โครงการ โดยใช้แบบสอบถาม / สัมภาษณ์แบบ Face-to-face กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 3,035 ราย พร้อมทั้งจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โดยได้เชิญผู้แทนกลุ่มหน่วยงานราชการผู้ใช้
ประโยชน์ จ านวน 40 หน่วยงาน กลุ่มผู้ประกอบการที่มาเช่าพ้ืนที่ จ านวน 300 ร้าน เพ่ือรายงานผลการส ารวจ
ความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจ ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ความไม่พึงพอใจ ความต้องการ/ความ
คาดหวัง จากการส ารวจฯ รวมถึง ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และเรื่องร้องเรียน จากการด าเนินงานของ ธพส. 
ร่วมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ มาจัดท าแผนปรับปรุงการด าเนินงานในปีถัดไป รวมถึงการรายงานผล
การด าเนินงาน แผนปรับปรุงที่ได้ด าเนินการในปีนี้ด้วย 
1. สรุปผลกำรศึกษำ 

ในภาพรวมการให้บริการของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.44) (ตารางที่ 1) ประกอบด้วยความพึงพอใจจากการส ารวจใหญ่ประจ าปี (ค่าเฉลี่ย 4.30) และ 
ความพึงพอใจจากการส ารวจย่อยรายกิจกรรม/โครงการ (ค่าเฉลี่ย 4.65) (แผนภูมิที่ 1) เมื่อเปรียบเทียบกับ 
ปี 2561 พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน (+0.11) (ตารางที ่2) 

ตำรำงท่ี 1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ในภาพรวม ประจ าปี 2562 

ประเด็นกำรประเมิน ภำพรวม 
กำรส ำรวจใหญ่

ประจ ำปี 
กำรส ำรวจย่อย 

รำยกิจกรรม/โครงกำร 

1. ด้านระบบการจราจรของศูนยร์าชการเฉลมิพระเกียรติฯ 4.20 3.96 4.54 
2. ด้านการบริหารจดัการสิ่งแวดล้อมภายในศูนยร์าชการเฉลมิพระเกยีรติฯ 4.39 4.39 - 
3. ด้านการบริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ   4.01 4.01 - 
4. ด้านการบริหารจดัการระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 4.44 4.35 4.58 
5. ด้านระบบรักษาความปลอดภัย 4.56 4.45 4.73 
6. ด้านระบบรักษาความสะอาด 4.54 4.47 4.64 
7. ด้านลูกค้าสัมพันธ์  4.58 4.50 4.69 
8. ด้านเจ้าหน้าที่ (ด้านการเงิน) 4.78 - 4.78 
9. ด้านการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อความสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม 4.62 - 4.62 

ภำพรวม  4.44 4.30 4.65 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 2 
บริษัท เอก็เซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

แผนภูมิที่ 1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ในภาพรวมจ าแนกตาม 
                ลักษณะการส ารวจ  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ตำรำงท่ี 2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ในภาพรวม ปี 2561-2562 

ประเด็นกำรประเมิน ปี 2561 ปี 2562 ผลกำรเปรียบเทียบ 

1.  ด้านระบบการจราจรของศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติฯ 4.25 4.20 -0.05 
2.  ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์ราชการเฉลมิพระเกียรตฯิ 4.23 4.39 +0.16 
3.  ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ   4.21 4.01 -0.20 
4.  ด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 4.28 4.44 +0.16 
5.  ด้านระบบรักษาความปลอดภัย 4.33 4.56 +0.23 
6.  ด้านระบบรักษาความสะอาด 4.31 4.54 +0.23 
7.  ด้านลูกค้าสัมพันธ์  4.37 4.58 +0.21 
8.  ด้านเจ้าหน้าที่ (ด้านการเงิน) 4.69 4.78 +0.09 
9.  ด้านการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อความสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม 4.54 4.62 +0.08 

ภำพรวม  4.33 4.44 +0.11 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพรวม 4.44
พึงพอใจ
มากที่สุด

จากการส ารวจใหญ่
ประจ าปี

4.30 (60%)

จากการส ารวจย่อย
รายกิจกรรม/

โครงการ 
4.65 (40%)
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3 
บริษัท เอก็เซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

1.1 ควำมพึงพอใจจำกกำรส ำรวจใหญ่ประจ ำป ี

                การให้บริการของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.30) จาก 7 ประเด็นที่ประเมิน มี 5 ประเด็นที่ได้รับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยประเด็นที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านลูกค้าสัมพันธ์ (ค่าเฉลี่ย 4.50) รองลงมา ได้แก่ ด้านระบบรักษาความสะอาด (ค่าเฉลี่ย 
4.47) ด้านระบบรักษาความปลอดภัย (ค่าเฉลี่ย 4.45) ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติฯ (ค่าเฉลี่ย 4.39) และด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
(ค่าเฉลี่ย 4.35) ตามล าดับ โดยกลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่มาใช้บริการ และกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการที่มาเช่าพ้ืนที่
มีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการให้บริการมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.53 และ 4.37 ตามล าดับ) ซึ่งเกือบ 
ทุกประเด็นที่ประเมินทั้งกลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่มาใช้บริการ และกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการที่มาเช่าพ้ืนที่ มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ยกเว้นด้านระบบการจราจรของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ และด้านการ
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่อยู่ในระดับมาก ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างหน่วยงานราชการผู้ใช้ประโยชน์ 
มีความพีงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.01) 

 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินปีที่ผ่านมา (ปี 2561) ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเพ่ิมขึ้น 
(+0.12) โดยมี 2 ประเด็นที่มีความพึงพอใจลดลง (ตารางที่ 3) 

ตำรำงท่ี 3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ในแต่ละกลุ่มตัวอย่างจากการ          
              ส ารวจใหญ่ ปี 2561-2562 จ าแนกตามประเด็นการประเมิน 

ประเด็นกำรประเมิน ปี 
2561 

ปี 
2562 

ผลกำร
เปรียบเทียบ 

หน่วยงำน
รำชกำร 

ผู้ประกอบกำร 
ลูกค้ำที่มำ
ใช้บริกำร 

1.  ด้านระบบการจราจรของศูนยร์าชการ 
    เฉลิมพระเกยีรตฯิ 

4.15 3.96 -0.19 3.83 4.04 4.01 

2.  ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
    ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

4.23 4.39 +0.16 4.01 4.45 4.70 

3.  ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลย ี
    สารสนเทศ   

4.21 4.01 -0.20 3.87 4.07 4.09 

4.  ด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค  
    และสาธารณูปการ 

4.15 4.35 +0.20 4.07 4.31 4.66 

5.  ด้านระบบรักษาความปลอดภัย 4.14 4.45 +0.31 4.08 4.55 4.72 
6.  ด้านระบบรักษาความสะอาด 4.17 4.47 +0.30 4.13 4.53 4.75 
7.  ด้านลูกค้าสัมพันธ์ 4.18 4.50 +0.32 4.10 4.63 4.77 

ภำพรวม  4.18 4.30 +0.12 4.01 4.37 4.53 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 4 
บริษัท เอก็เซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

แผนภูมิที่ 2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ จากการส ารวจใหญ่ 
                 ประจ าปี 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้ำนระบบกำรจรำจรของศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติฯ ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 3.96) จาก 4 ประเด็นที่ประเมิน พบว่า ทุกประเด็นได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการ พบว่า ทุกกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมาก 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมภำยในศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติฯ ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.39) จาก 4 ประเด็นที่ประเมิน พบว่าทุกประเด็นได้รับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่มาใช้บริการ และกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ประกอบการที่มาเช่าพ้ืนที่ มีความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.70 และ 4.45 ตามล าดับ) ส่วน
กลุ่มตัวอย่างหน่วยงานราชการผู้ใช้ประโยชน์ มีความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.01)  

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.01) 
จาก 4 ประเด็นที่ประเมินได้รับความพึงพอใจในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการ พบว่า 
ทุกกลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมาก 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.35) จาก 2 ประเด็นย่อยที่ประเมิน ทุกประเด็นได้รับความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด เมื่อ
พิจารณาเป็นรายกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่มาใช้บริการ และกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ประกอบการที่มาเช่าพ้ืนที่ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.66 และ 4.31 ตามล าดับ) ส าหรับ
กลุ่มตัวอย่างหน่วยงานราชการผู้ใช้ประโยชน์ มีความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.07) 

ด้ำนระบบรักษำควำมปลอดภัย ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.45) จาก 3 
ประเด็นที่ประเมิน พบว่า ทุกประเด็นได้รับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ใช้บริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่มาใช้บริการ และกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการที่มาเช่าพ้ืนที่มีความ 
พึงพอใจในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.72 และ 4.55 ตามล าดับ) ส าหรับกลุ่มตัวอย่างหน่วยงานราชการผู้ใช้
ประโยชน์ มีความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.08) 

ภำพรวม 

4.30 (ร้อยละ 86.0)

พึงพอใจมำกที่สุด

หน่วยงำนรำชกำร
ผู้ใช้ประโยชน์

4.01 (ร้อยละ 80.2)

พึงพอใจมำก

ผู้ประกอบกำร
ที่มำเช่ำพ้ืนที่

4.37 (ร้อยละ 87.4)

พึงพอใจมำกที่สุด ลูกค้ำที่มำใช้บริกำร
4.53 (ร้อยละ 90.6)

พึงพอใจมำกที่สุด
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 5 
บริษัท เอก็เซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ด้ำนระบบรักษำควำมสะอำด ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.47) จาก 3 
ประเด็นที่ประเมิน พบว่า ทุกประเด็นได้รับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ใช้บริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่มาใช้บริการ และกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการที่มาเช่าพ้ืนที่มีความ  
พึงพอใจในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.75 และ 4.53ตามล าดับ) ส าหรับกลุ่มตัวอย่างหน่วยงานราชการผู้ใช้
ประโยชน์ มีความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.13)  

ด้ำนลูกค้ำสัมพันธ์ ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.50) จาก 3 ประเด็น 
ที่ประเมิน พบว่า ทุกประเด็นได้รับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ใช้บริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่มาใช้บริการ และกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการที่มาเช่าพ้ืนที่มีความ  
พึงพอใจในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.77 และ 4.63 ตามล าดับ) ส าหรับกลุ่มตัวอย่างหน่วยงานราชการผู้ใช้
ประโยชน์ มีความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.10)  

1.2 ควำมพึงพอใจจำกกำรส ำรวจย่อยรำยกิจกรรม/โครงกำร 

      กิจกรรม/โครงการ ที่ด าเนินการในปี 2562 ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
4.65) และจาก 27 กิจกรรม/โครงการ ที่ประเมิน พบว่า ทุกกิจกรรม/โครงการ ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินปีที่ผ่านมา (ปี 2561) ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเพ่ิมขึ้น 
(+0.10) (ตารางที่ 4) 

ตำรำงที่ 4 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการด าเนินการกิจกรรม/โครงการ จากการส ารวจย่อยรายกิจกรรม/ 
              โครงการ ปี 2561-2562 

กิจกรรม/โครงกำร ปี 2561 ปี 2562 ผลกำรเปรียบเทียบ 
1) กิจกรรม 
   (1)   วันเด็ก (ศูนย์ราชการเฉลมิพระเกียรติฯ) 

 
4.63 4.64 +0.01 

   (2)   วันเด็ก (ชุมชน) - 4.50 - 
   (3)   ออมบุญ  4.56 4.57 +0.01 
         (3.1) ออมบุญวันปีใหม่ 4.56 4.56 - 
         (3.2) ออมบุญวันมาฆบูชา 4.57 4.55 -0.02 
         (3.3) ออมบุญวันวิสาขบูชา 4.56 4.51 -0.05 
         (3.4) ออมบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 4.54 4.64 +0.10 
   (4)   สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ธพส.กับหน่วยงานราชการ 
         (Thankyou Party) 

4.56 4.66 +0.10 

   (5)   สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ธพส.กับผู้มีส่วนได้เสียต่อ 
         ศูนย์ราชการเฉลมิพระเกยีรติฯ 

4.52 4.70 +0.18 

   (6)   สร้างความสัมพันธ์และสรา้งการรับรู้ความเข้าใจกับผู้มสี่วนได้ 
         ส่วนเสีย 

- 4.73 - 

   (7)   Kids Day Camp 4.72 4.74 +0.02 
   (8)   ส่งเสริมอาชีพ - 4.67 - 
   (9)   ซ้อมอพยพหนีไฟ 4.73 4.73 - 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 6 
บริษัท เอก็เซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ตำรำงที่ 4 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการด าเนินการกิจกรรม/โครงการ จากการส ารวจย่อยรายกิจกรรม/ 
              โครงการ ปี 2561-2562 (ต่อ) 

กิจกรรม/โครงกำร ปี 2561 ปี 2562 ผลกำรเปรียบเทียบ 
   (10) ภายนอกอาคาร  4.60 4.55 -0.05 
         (10.1) วันสงกรานต์  4.47 4.42 -0.05 
         (10.2) วันลอยกระทง  4.73 4.68 -0.05 
2) โครงกำร 
   (1)   การให้บริการ ตู้ Digital Signage 

 
4.49 

 
4.42 

 
-0.07 

   (2)   การจัดท าป้ายประชาสัมพนัธ์ภายในลิฟตโ์ดยสาร - 4.41 - 
   (3)   การปรับปรุงสนามฟุตบอล พร้อมอุปกรณ์กีฬา - 4.40 - 
   (4)   การรณรงค์การลดใช้พลาสติก - 4.73 - 
3) กำรส ำรวจรำยไตรมำส 
   (1)   การตักบาตรเช้าประจ าสปัดาห์  

 
4.49 4.58 +0.09 

   (2)   การบริจาคโลหิต 4.52 4.57 +0.05 
   (3)   การพัฒนาชุมชน 4.33 4.59 +0.26 
   (4)   การให้บริการเจ้าหน้าท่ี ธพส. (Relation Marketing) 4.80 4.84 +0.04 
   (5)   การให้บริการเจ้าหน้าท่ีพื้นที่พาณิชย์ 4.57 4.63 +0.06 
   (6)   การให้บริการเจ้าหน้าท่ีการเงิน 4.69 4.78 +0.09 
   (7)   การให้บริการเจ้าหน้าท่ีลูกค้าสัมพันธ์ 4.65 4.69 +0.04 
   (8)   การปรับปรุงห้องน้ าส่วนกลาง 4.67 4.74 +0.07 
   (9)   การให้บริการรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าภายในศูนยร์าชการฯ 4.44 4.54 +0.10 
   (10) การให้บริการเจา้หน้าท่ีรักษาความสะอาดภายในห้องน้ า 
         ส่วนกลาง 

4.41 4.53 +0.12 

   (11) การประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการบรหิาร 
         จัดการศูนย์ราชการฯ (ชุดย่อย) 

4.52 4.52 - 

   (12) การประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการบรหิาร 
         จัดการศูนย์ราชการฯ (ชุดใหญ่) 

4.53 4.60 +0.07 

   (13) Sky Running 4.66 4.73 +0.07 
ภำพรวมท้ังหมด 4.55 4.65 +0.10 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 7 
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2. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ควำมไม่พึงพอใจ และควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง จำกกำรส ำรวจใหญ่ 
     ประจ ำปี 2562 ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และเรื่องร้องเรียน จำกกำรด ำเนินงำนของ ธพส.ประจ ำป ี2562 

2.1 ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ควำมไม่พึงพอใจ และควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง จำกกำรส ำรวจใหญ่ 
ประจ ำปี 2562 

2.1.1 ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  
ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลสรุปจำกกำรประชุม Focus Group 

1) ด้ำนระบบกำรจรำจรของศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติฯ 
1.1   ควรปรับปรุงป้ายบอกทางให้มีความชัดเจนมากขึ้น 
1.2   ควรจัดระเบียบที่จอดรถเฉพาะส าหรับลูกค้าที่มา 

  ใช้บริการให้ชัดเจน 

 
- ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ในปี 2562 
- ได้ด าเนินการต่อเนื่อง ในปี 2561-2562 

2) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมภำยในศูนย์รำชกำร
เฉลิมพระเกียรติฯ 
2.1   ควรปรับปรุงให้มีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมข้ึน 
2.2   ควรมีมาตรการที่เคร่งครัดกับผู้ที่สูบบุหรี่ในบริเวณ 

  ที่ห้ามสูบบุหรี่ 

 
 
- ได้ด าเนินการต่อเนื่อง ในปี 2562 
- จะด าเนินการจัดท าแผนปรับปรุง ในปี 2563 

3) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 ควรจัดให้มี Free Wifi ครอบคลุมทั่วบริเวณ 

       อาคาร ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ ในปี 2562 

 

2.1.2 ควำมไม่พึงพอใจ 
ควำมไม่พึงพอใจ ผลสรุปจำกกำรประชุม Focus Group 

1) ด้ำนระบบกำรจรำจรของศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติฯ 
1.1   ความล่าช้า และปริมาณที่ไม่เพียงพอต่อการ 

   ให้บริการรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า 
1.2   ควรจัดให้มีผู้ดูแลจราจรที่มีความรู้ด้านการจัดการ 

  จราจร 
1.3   ควรจัดให้มีรถโดยสารสาธารณะเข้ามาให้บริการใน 

  หลายเส้นทาง ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
1.4   ควรบริหารจัดการที่จอดรถให้เป็นระบบ 

 
- ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ในปี 2562 
 
- ได้ด าเนินการต่อเนื่อง ในปี 2562 
 
- ได้ด าเนินการต่อเนื่อง ในปี 2562 
 
- จะด าเนินการจัดท าแผนปรับปรุง ในปี 2563 

2) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมภำยในศูนย์รำชกำร 
    เฉลิมพระเกียรติฯ 

 ควรเพิ่มเติมรอบการจัดเก็บขยะภายในอาคาร 

 
 
- จะด าเนินการจัดท าแผนปรับปรุง ในปี 2563 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 8 
บริษัท เอก็เซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

2.1.2 ควำมไม่พึงพอใจ (ต่อ) 
ควำมไม่พึงพอใจ ผลสรุปจำกกำรประชุม Focus Group 

3) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรระบบสำธำรณูปโภคและระบบ
สำธำรณูปกำร 
3.1   ควรปรับปรุงพ้ืนที่ในการระบายน้ า 
3.2   ควรปรับปรุงแสงสว่างภายในอาคารให้มีความ 

   สว่างเพ่ิมขึ้น 
3.3   ควรปรับปรุงระบบถ่ายเทอากาศ ไม่ให้มีกลิ่น 

   อาหารเข้ามาภายในห้องท างาน 
3.4   ควรปรับปรุงระบบความเย็น เพ่ือให้มีความเย็น 

   สม่ าเสมอทั่วครอบคลุมทั้งอาคาร 

 
 
- ได้ด าเนินการต่อเนื่อง ในปี 2560-2562 
- ได้ด าเนินการต่อเนื่อง ในปี 2561-2562 
 
- ได้ด าเนินการต่อเนื่อง ในปี 2561-2562 
 
- ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ในปี 2562 

4) ด้ำนระบบรักษำควำมปลอดภัย 
 ความไม่เข้มงวดของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ต่อการเข้า-ออก ภายในอาคาร 

 
- ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ในปี 2562 

5) ด้ำนระบบรักษำควำมสะอำด 
 ควรรักษาความสะอาดห้องน้ าส่วนกลางทุกพ้ืนที่  

เนื่องจากบางพ้ืนที่ยังไม่ค่อยสะอาด 

 
- จะด าเนินการจัดท าแผนปรับปรุง ในปี 2563 

 

2.1.3 ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง 
ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง ผลสรุปจำกกำรประชุม Focus Group 

1)   ด้านการบริหารจัดการระบบการจราจรภายใน 
      ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

- ได้ด าเนินการต่อเนื่อง ในปี 2562 

2)   ด้านการบริหารจัดการที่จอดรถให้เพียงพอ - ได้ด าเนินการต่อเนื่อง ในปี 2562 
3)   ด้านการจัดกิจกรรม CSR - ได้ด าเนินการต่อเนื่อง ในปี 2562 

 

2.2 ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และเรื่องร้องเรียน จำกกำรด ำเนินงำนของ ธพส. ประจ ำปี 2562 
2.2.1 ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลสรุปจำกกำรประชุม Focus Group 
1) ด้ำนระบบกำรจรำจรของศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติฯ 

1.1   ควรบริหารจัดการเพ่ิมรอบรถโดยสารประจ าทาง   
  สาย 166 

1.2   ควรจัดให้มีรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า ตั้งแต่เวลา  
  06.00 น. 

 
- ได้ด าเนินการต่อเนื่อง ในปี 2562 
 
- ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ในปี 2562 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 9 
บริษัท เอก็เซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

2.2.1 ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ (ต่อ) 
ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลสรุปจำกกำรประชุม Focus Group 

2) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมภำยในศูนย์รำชกำร 
    เฉลิมพระเกียรติฯ 

 ควรจัดกิจกรรมรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก 

 
 
- ได้ด าเนินการต่อเนื่อง ในปี 2562 

3) ด้ำนระบบรักษำควำมปลอดภัย 
 ยางรถยนต์ได้รับความเสียหาย จากการจัดงาน

ประกวดพระเครื่อง 

 
- ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ในปี 2562 

 

2.2.2 เรื่องร้องเรียน 
เรื่องร้องเรียน ผลสรุปจำกกำรประชุม Focus Group 

1) ด้ำนระบบกำรจรำจรของศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติฯ 
 การจัดระเบียบที่จอดรถ อาคารรัฐประศาสนภักดี 

บริเวณลานจอด BO ชั้น 1 เนื่องจากมีรถจอดล้ า
ช่องจอดรถที่ก าหนดให้ ท าให้ผู้สัญจรผ่านไปใน
บริเวณดังกล่าวไม่ได้รับความสะดวก 

 
- ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ในปี 2562 
 
 
 

2) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรระบบสำธำรณูปโภคและระบบ
สำธำรณูปกำร 
 ราคาอาหารไม่ตรงกับราคาที่ติดป้ายแสดงไว้ 

 
 
- ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ในปี 2562 

3) ด้ำนระบบรักษำควำมปลอดภัย 
 ความกระตือรือร้นในการให้บริการ และความไม่

ทราบถึงสถานที่ต่างๆ ในการให้บริการของหัวหน้า
รักษาความปลอดภัย 

 
- ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ในปี 2562 
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บริษัท ธนารกัษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
 

ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  1 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด  

 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 1 
บทน ำ 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 1-1 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.)  ได้จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่   
25 พฤษภาคม 2547 มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ภายใต้การก ากับดูแลของกรมธนารักษ์  
ท าหน้าที่ก่อสร้างและบริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และบริหารจัดการ
ทรัพย์สินอื่นของรัฐตามนโยบายรัฐบาล  

ปัจจุบัน ธพส. ในฐานะผู้บริหารจัดการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ได้เปิดใช้อาคารและให้บริการ
แก่หน่วยงานราชการที่เข้าใช้ประโยชน์ ผู้ประกอบการ และลูกค้าผู้ใช้บริการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551 
เป็นต้นมา จึงเห็นควรจัดท าการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เพ่ือน ามา
ปรับปรุงการให้บริการต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือศึกษาระดับของความพึงพอใจและความไม่พีงพอใจของกลุ่มหน่วยงานราชการผู้ใช้ประโยชน์ 
ผู้ประกอบการที่มาเช่าพ้ืนที่ และลูกค้าที่มาใช้บริการของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  

2.2  เพ่ือน าปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะและความไม่พึงพอใจที่มีต่อการให้บริการแก่กลุ่มหน่วยงาน
ราชการผู้ใช้ประโยชน์ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ผู้ประกอบการที่มาเช่าพ้ืนที่ภายในศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติฯ และลูกค้าที่มาใช้บริการของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ มาจัดท าแผนปรับปรุง 
การด าเนินงานเพื่อพัฒนา และปรับปรุงการบริการของ ธพส. ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

 
3. ขอบเขตงำน 

3.1 การสร้างหรือปรับปรุงแบบสอบถามร่วมกันกับผู้บริหารหรือฝ่ายหรือส่วนหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ของ ธพส. เพ่ือความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ก าหนด และมีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน โดยทาง ธพส. จะเป็นผู้น าส่งแบบสอบถามไปให้หน่วยงานราชการผู้ใช้ประโยชน์ภายใน 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดย บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด และส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมพิจารณาแบบสอบถาม และปรับปรุงแบบสอบถามตามความเหมาะสม 

3.2 ผู้รับจ้างต้องใช้แบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานราชการผู้ใช้ประโยชน์ภายใน 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด และส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) ที่ท าการปรับปรุงและผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก ธพส. ในการสอบถามกลุ่มเป้าหมาย 

3.3 ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการท างานทุกกระบวนการ รวมถึงการท าส าเนาชุดเอกสาร
แบบสอบถามโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งหมด 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 1-2 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

3.4 ผู้รับจ้างสามารถเข้าใช้สถานที่ภายใน ธพส. หรือภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ใน
บริเวณท่ีทาง ธพส. พิจารณาเห็นว่าเหมาะสม 

3.5 ผู้รับจ้างจะต้องท าบัตรเจ้าหน้าที่เพ่ือน ามาแสดงในการปฏิบัติงานภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
และจะต้องติดบัตรตลอดเวลาในระหว่างการปฏิบัติงาน 

3.6 ผู้รับจ้างสามารถด าเนินงานตามขั้นตอนได้ตามความเหมาะสมหรือระบบการปฏิบัติงานที่เป็น
ระเบียบของผู้รับจ้างเอง แต่หากมีกระบวนการใดท่ีเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันกับ ธพส. จะต้องแจ้ง หรือน าเสนอ
ต่อ ธพส. พิจารณาเพ่ือความเหมาะสม 

3.7 ก าหนดขอบเขตการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ดังนี้ 

3.7.1 ระบบการจราจรของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
3.7.2 การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์ราชการฯ  
3.7.3 การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.7.4 การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
3.7.5 ระบบรักษาความปลอดภัย 
3.7.6 ระบบรักษาความสะอาด 
3.7.7 ลูกค้าสัมพันธ์ (call center) 
3.7.8 ประเด็นอ่ืนๆที่ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และบริษัท ทริส  

คอร์ปอเรชั่น จ ากัด พิจารณาเพ่ิมเติม 

3.8 กลุ่มเป้าหมายในการส ารวจ 

3.8.1 กลุ่มหน่วยงานราชการผู้ใช้ประโยชน์ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการจัดเตรียมบุคลากรในการแจกแบบสอบถามส าหรับด าเนินการ
แจกแบบสอบถาม ไปยังหน่วยราชการ ทั้งท่ีอยู่ในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) อาคารรัฐประศาสนภักดี 
(อาคาร B) และอาคารจอดรถ (อาคาร BC) ให้ครบทุกหน่วยงานที่เข้าใช้พื้นที่ในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
ณ ปัจจุบัน ทั้งนี้ การด าเนินการข้างต้นได้รวมถึงขั้นตอนการเก็บรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด 

3.8.2 กลุ่มผู้ประกอบการที่มาเช่าพ้ืนที่ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการจัดเตรียมบุคลากรในการแจกแบบสอบถามส าหรับกลุ่ม

ผู้ประกอบการที่มาเช่าพ้ืนที่ในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) และ
อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์  

3.8.3 กลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการจัดเตรียมบุคลากรในการแจกแบบสอบถามส าหรับกลุ่มลูกค้า
ที่มาใช้บริการในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) อาคารจอดรถ 
(อาคาร BC) และอาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 1-3 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

      3.8.4. ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
ในสถานที่ที่ ธพส. จัดกิจกรรมภายในและภายนอกศูนย์ราชการฯ  

3.9 ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ตามที่ 
สคร. ก าหนด และมีวิธีการค านวณที่ถูกต้องตามหลักสถิติ โดยการด าเนินการส ารวจดังนี้ 

3.9.1 การส ารวจใหญ่ประจ าปีๆ ละ 1 ครั้ง มีแบบสอบถามจ านวน 1,500 ชุด โดยใช้
แบบสอบถาม และ/หรือวิธีการสัมภาษณ์แบบ Face-to-face Interview และการด าเนินการ Focus Group 

3.9.2 การส ารวจย่อยไม่น้อยกว่า 25 ครั้งต่อปี และไม่เกิน 35 ครั้งต่อปี มีแบบสอบถามจ านวน 
3,000 ชุด ทั้งนี้เป็นไปตามที่ ธพส. ก าหนด โดยใช้แบบสอบถาม และ/หรือวิธีการสัมภาษณ์แบบ Face-to-
face Interview 

3.10  ส ารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ มีสัดส่วน
ดังต่อไปนี้ 

3.10.1 กลุ่มหน่วยงานราชการผู้ใช้ประโยชน์ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ประมาณ 40 % 

3.10.2 กลุ่มลูกค้าท่ีมาใช้บริการของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ประมาณ 35 % 

3.10.3 ผู้ประกอบการที่มาเช่าพ้ืนที่ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ประมาณ 25 % 

ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (ธพส.) 

3.11 การบันทึกข้อมูลและการประมวลผลตามโปรแกรมส าเร็จรูป (โปรแกรม SPSS for Windows) 
เมื่อท าการบันทึกข้อมูลจากเอกสารแล้วจะต้องจัดเก็บให้เป็นกลุ่ม และจัดส่งข้อมูลแบบสอบถามที่เป็นเอกสาร
ให้ไว้กับ ธพส. ด้วย 

3.12 สรุปผลการวิเคราะห์และจัดท าร่างรายงานผลการศึกษาเพ่ือเสนอแก่ ธพส. ก่อนจัดท ารูปเล่ม 
อย่างน้อย 7 วันท าการ พร้อมทั้งด าเนินการปรับปรุงตามค าแนะน าของ ธพส. และจัดท ารูปเล่มรายงาน 
ผลการศึกษารวมทั้งหมด 50 เล่ม และจัดท าลงแผ่น CD เพ่ือความสะดวกในการน าเสนอต่อผู้บริหารของ ธพส. 
จ านวน 20 แผ่น โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง ทั้งนี้ รูปเล่มรายงานดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเขียน
รายงาน ในขณะที่รายละเอียดของเนื้อหาของรายงานนั้นจะต้องประกอบด้วยส่วนส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

3.12.1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
3.12.2 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจต่อการใช้บริการของ 

ทุกกลุ่มเป้าหมายในแต่ละด้าน 
3.12.3 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการของ

กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม 
3.12.4 การสรุปข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการของกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม 
3.12.5 น าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา หรือข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์และการศึกษา 
3.12.6 เปรียบเทียบผลส ารวจในปีปัจจุบันและปีท่ีผ่านมา 
3.12.7 จัดท าบทสรุปผู้บริหาร 
3.12.8 อ่ืนๆ ตามหัวข้อในแบบสอบถาม 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 1-4 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

3.13 เนื่องจากภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ มีผู้ใช้บริการที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ
และภาษา ผู้ให้บริการมีหน้าที่แปลงแบบสอบถามต้นฉบับซึ่งเป็นภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือน าไปใช้
สอบถามกับกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการ ทั้งนี้แบบสอบถามที่ผ่านการแปลงเป็น
ภาษาอังกฤษแล้วนั้นเนื้อความจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงไปจากต้นฉบับภาษาไทย 

3.14 คุณสมบัติของผู้แจกแบบสอบถาม 
3.14.1 มีความอดทนสูง 
3.14.2 มีมนุษยสัมพันธ์และอัธยาศัยดี 
3.14.3 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษพอสมควร 
3.14.4 แต่งกายสุภาพเรียบร้อย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

- กรณีเป็นนิสิต นักศึกษาให้แต่งชุดประจ าสถาบันนั้นๆ 
- กรณีผู้แจกแบบสอบถามเป็นผู้ชาย ให้สวมกางเกงสแล็คสีด าขายาว เสื้อเชิ้ต 

แขนยาว รองเท้าหุ้มส้น 
- กรณีผู้แจกแบบสอบถามเป็นผู้หญิง ให้สวมกระโปรง เสื้อเชิ้ต รองเท้าหุ้มส้น 
- ในขณะปฏิบัติงานผู้แจกแบบสอบถามจะต้องติดบัตรประจ าตัวพนักงานของบริษัท

ผู้ให้บริการตลอดเวลาในการปฏิบัติงาน 

3.15 ผู้รับจ้างจะต้องให้ ธพส. พิจารณาคุณสมบัติของผู้แจกแบบสอบถามตามข้อ 3.14 ก่อนวันเข้า
สอบถามกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า 10 วัน และหาก ธพส. พิจารณาคุณสมบัติของผู้แจกแบบสอบถามไม่ผ่าน 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาผู้แจกแบบสอบถามรายใหม่ให้ ธพส. พิจารณาคุณสมบัติภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ 
ธพส. พิจารณา และผู้รับจ้าง จะต้องด าเนินการจัดเตรียมบุคลากรในการแจกแบบสอบถามรวมไม่น้อยกว่า 10 คน 

3.16 ธพส. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ สคร. หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล ธพส. 
โดยผู้รับจ้างจะไม่เรียกค่าจ้างหรือค่าชดเชยเพิ่มเติม 

 
4. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

4.1 ผู้รับจ้างจะต้องน าเสนอแผนการปฏิบัติงานให้ ธพส. พิจารณาเห็นชอบภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2561 
และต้องระบุจ านวนเงินค่าด าเนินการในแต่ละช่วงในแผนการปฏิบัติงานด้วย ได้แก่ช่วงจัดเตรียมแบบส ารวจฯ 
ช่วงการส ารวจ และช่วงรายงานผลการศึกษา โดยถ่วงน้ าหนักแต่ละช่วงเป็นร้อยละของวงเงินค่าจ้าง  

4.2 ผู้รับจ้างต้องสรุปความคืบหน้าของการปฏิบัติงานให้ ธพส. ทุกวันสิ้นเดือนของทุกเดือนให้
สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงาน 

4.3 ช่วงการด าเนินงานมีดังนี้ 
4.3.1 ช่วงจัดเตรียมแบบส ารวจฯ และทดสอบแบบส ารวจฯ รวมถึงชี้แจงต่อ สคร. ภายใน

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
4.3.2 ช่วงการส ารวจฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562– เดือนธันวาคม 2562 
4.3.3 ช่วงรายงานผลการศึกษาภายในเดือนมกราคม 2563 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 1-5 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

5. ระยะเวลำส่งมอบงำน 

5.1 ผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนการปฏิบัติงานให้ ธพส. พิจารณาเห็นชอบภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2561 
5.2 ผู้รับจ้างจะต้องน าเสนอคุณสมบัติของผู้แจกแบบสอบถามให้ครบถ้วนตามข้อ 3.14 และข้อ 3.15 
5.3 ผู้รบัจ้างจะต้องส่งสรุปความคืบหน้าของการปฏิบัติงานให้ ธพส. ทุกวันสิ้นเดือนของทุกเดือน 
5.4  ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายงานผลการศึกษาชุดย่อยภายใน 7 วันนับถัดจากวันส ารวจความพึงพอใจฯ 
5.5  ผู้รับจ้างจะต้องส่งสรุปรายงานผลการศึกษาเป็นรายไตรมาสภายใน 10 วันนับถัดจากวันสิ้นสุด

ไตรมาสที่ 1 ถึง 4 
5.6  ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายงานผลการศึกษาทั้งหมดตาม ข้อ 3.12 ให้ ธพส. ภายในเดือนมกราคม 2563 
5.7  ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายงานค าแนะน าในการส ารวจฯ ปีต่อไปให้กับ ธพส. ภายในเดือนมกราคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
การส ารวจความพึงพอใจ และความไมพ่ึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการเฉลมิพระเกียรติฯ ประจ าป ี2562 
บริษัท ธนารกัษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
 

ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 1-6 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

6. แผนกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรม ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 

1.  จัดท าแผนการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยแนวทางการศึกษา/แผนด าเนินงาน วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  
     เกณฑ์การปรับคะแนนความพึงพอใจ และข้อก าหนดของ สคร. 

1-8 ตุลาคม 2561 

2.  จัดท าร่างแบบสอบถาม และน าเสนอแก่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาปรับปรุงแบบสอบถาม 
     2.1   จัดท าร่างแบบสอบถามส ารวจย่อยรายกิจกรรม/โครงการ /แบบสอบถามประจ าปี  
     2.2   ธพส.พิจารณาแบบสอบถาม  
     2.3   ปรับแก้แบบสอบถาม (ถ้ามี) 
     2.4   ทดสอบแบบสอบถาม 
     2.5   รายงานผลการทดสอบแบบสอบถามให้ ธพส. 
     2.6   ส่งแบบสอบถามให้ หน่วยงานภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พิจารณา 
     2.7   ปรับแก้แบบสอบถามจาก หน่วยงานภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พิจารณา 
     2.8   ส่งให้ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และบริษัท ทริส คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด  
            พิจารณาแบบสอบถาม 
     2.9   ปรับแก้แบบสอบถามจาก ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และบริษัท ทริส  

          คอร์ปอเรชั่น จ ากัด พิจารณา 
     2.10  ส่งแบบสอบถามที่ปรับแก้ไขให้ ธพส. 
     2.11  น าเสนอกรรมการผู้จัดการ เพื่ออนุมัติแบบสอบถาม 
     2.12  คัดเลือกพนักงานสัมภาษณ์และ/หรือแจกแบบสอบถาม 
     2.13  คัดเลือกพนักงานสัมภาษณ์และ/หรือแจกแบบสอบถาม รอบ 2 (ถ้ามี) 

 
1-3 ตุลาคม 2561 
4 ตุลาคม 2561 
4 ตุลาคม 2561 
5 ตุลาคม 2561 
8 ตุลาคม 2561 

9 ตุลาคม-16 พฤศจิกายน 2561 
17-18 พฤศจิกายน 2561 

19 พฤศจิกายน-7 ธันวาคม 2561 
 

8-12 ธันวาคม 2561 
 

13 ธันวาคม 2561 
14-28 ธันวาคม 2561 

13 ธันวาคม 2561 
14 ธันวาคม 2561 

3.  ส ารวจข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย 
  3.1  การส ารวจย่อยรายกิจกรรม/โครงการ 
        3.1.1 ส ารวจย่อยตรงวันท่ีท ากิจกรรม 
               (1)  กิจกรรมวันเด็ก (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ)  

                  (2)  กิจกรรมวันเด็ก (ชุมชน)  
                  (3)  กิจกรรมออมบุญ  
                       3.1) ออมบุญวันปีใหม่ 
                       3.2) ออมบุญวันมาฆบูชา 
                       3.3) ออมบุญวันวิสาขบูชา 
                       3.4) ออมบุญวันเข้าพรรษา 
                  (4)  กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ธพส. กับหน่วยงานราชการ (Thank you Party) 

                  (5)  กิจกรรมสรา้งความสมัพันธร์ะหว่าง ธพส. กบัผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียต่อศูนย์ราชการเฉลมิพระเกียรติฯ 
                  (6)  กจิกรรมสรา้งความสมัพันธ์และสรา้งการรับรูค้วามเข้าใจกับผู้มีสว่นไดส้่วนเสีย 
               (7)  กิจกรรม Kids Day Camp  
               (8)  กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 
               (9)  กิจกรรมภายนอกอาคาร 
                    9.1  วันสงกรานต์  
                    9.2  วันลอยกระทง  

 
2 มกราคม-30 ธันวาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
การส ารวจความพึงพอใจ และความไมพ่ึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการเฉลมิพระเกียรติฯ ประจ าป ี2562 
บริษัท ธนารกัษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
 

ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 1-7 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

6. แผนกำรด ำเนินงำน (ต่อ) 

กิจกรรม ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 

        3.1.2 ส ารวจย่อยหลังกิจกรรม/โครงการ/งานแล้วเสร็จ 
               (1)  กิจกรรมการซ้อมอพยพหนีไฟ 
               (2)  การให้บริการ ตู้ Digital Signage 
               (3)  โครงการรณรงค์การลดใช้พลาสติก 
               (4)  โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ภายในลิฟตโ์ดยสาร  
               (5)  โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล พร้อมอุปกรณ์กีฬา  
        3.1.3 ส ารวจย่อยรายไตรมาส (ไตรมาส 1-4) 
               (1)  กิจกรรมตักบาตรประจ าสัปดาห์ 
               (2)  กิจกรรมบริจาคโลหิต 
               (3)  กิจกรรมพัฒนาชุมชน “บริการตัดผม” 
               (4)  การให้บริการเจ้าหน้าที่ ธพส. (Relation Marketing) 
               (5)  การให้บริการเจ้าหน้าที่พ้ืนท่ีพาณิชย์ 
               (6)  การให้บริการเจ้าหน้าที่การเงิน  
               (7)  การให้บริการเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์  
               (8)  การปรับปรุงห้องน้ าส่วนกลาง  
               (9)  การให้บริการรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  
               (10)  การให้บริการเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดภายในห้องน้ าส่วนกลาง 
               (11)  การประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ (ชุดย่อย) 
               (12)  การประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ (ชุดใหญ่)  
               (13)  โครงการ Sky Running 
   3.2  การส ารวจใหญ่ประจ าปี โดยใช้แบบสอบถาม และ/หรือวิธีการสัมภาษณ์แบบ Face-to-face 
        Interview พร้อมทั้งจัดท าหนังสือแจ้งหน่วยงานราชการเพื่อขอด าเนินการส ารวจแบบสอบถาม  
        ประจ าปี และการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2-20 กันยายน 2562 

4.  วิเคราะห์ข้อมลู พร้อมสรุปผล 
  4.1  การส ารวจย่อยรายกิจกรรม/โครงการ 
  4.2  การส ารวจย่อยรายไตรมาสที่ 1 ถึง 4 
 
  4.3  การส ารวจใหญ่ประจ าปี  

 
ภายใน 7 วันนับถัดจากวันส ารวจฯ 

ภายใน 10 วันนับถัดจาก 
วันสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 ถึง 4 

21 กันยายน-31 ตุลาคม 2562 
5.  สร้างแบบสอบถามเชิงคุณภาพ ส าหรับการประชุมกลุ่มย่อย เพือ่เก็บข้อมูลและวิเคราะหส์รุปผล  
    5.1  สร้างแบบสอบถามเชิงคุณภาพ (จากข้อ 4.3) 
    5.2  ประชุม ธพส. เพื่อพิจารณาแบบสอบถาม 
    5.3  ปรับแก้แบบสอบถาม (ถ้ามี) 
    5.4  เก็บข้อมูลโดยการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) 

5.5  วิเคราะห์ข้อมลูเชิงคุณภาพ 

 
1-5 พฤศจิกายน 2562 
6-8 พฤศจิกายน 2562 
8 พฤศจิกายน 2562 

11-12 และ 15 พฤศจิกายน 2562 
18 29 พฤศจิกายน 2562 

6.  วิเคราะห์ข้อมลู สรุปผลและจดัท าร่างรายงานผลการส ารวจและการศึกษา 
    6.1  วิเคราะห์ข้อมลู สรุปผลและจัดท าร่างรายงานผลการส ารวจและการศึกษา และรายงานค าแนะน า 
          ในการส ารวจฯ ปี 2563 
    6.2  จัดส่งร่างรายงานผลการส ารวจและการศึกษา และรายงานค าแนะน าในการส ารวจฯ ปี 2563 
          ให้ ธพส.พิจารณา (ปรับแก้ถ้ามี) 

 
2-28 ธันวาคม 2562 

 
2-31 มกราคม 2563 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
การส ารวจความพึงพอใจ และความไมพ่ึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการเฉลมิพระเกียรติฯ ประจ าป ี2562 
บริษัท ธนารกัษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
 

ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 1-8 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

6. แผนกำรด ำเนินงำน (ต่อ) 

กิจกรรม ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 

7.  รายงานผลการศึกษาและส่งมอบงาน 
  7.1 รายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) 

    7.2 รายงานผลการศึกษาการส ารวจย่อยรายกิจกรรม/โครงการ 
    7.3 รายงานผลการศึกษาการส ารวจย่อยรายไตรมาสที่ 1 
    7.4 รายงานผลการศึกษาการส ารวจย่อยรายไตรมาสที่ 2 
    7.5 รายงานผลการศึกษาการส ารวจย่อยรายไตรมาสที่ 3 
    7.6 รายงานผลการศึกษาการส ารวจย่อยรายไตรมาสที่ 4 
    7.7 รายงานผลการศึกษา รวมทั้งหมด 50 เล่ม พร้อมจดัท าลงแผ่น CD 20 แผ่น 
    7.8 รายงานค าแนะน าในการส ารวจฯ ปี 2563 

 
8 ตุลาคม 2561 

ภายใน 7 วันนับถัดจากวันส ารวจฯ 
10 เมษายน 2562 

10 กรกฎาคม 2562 
10 ตุลาคม 2562 
10 มกราคม 2563 
31 มกราคม 2563 
31 มกราคม 2563 

สรุปความคืบหน้าการปฏิบัติงาน ทุกวันสิ้นเดือนของทุกเดือน 31 ตุลาคม 2561 
30 พฤศจิกายน 2561 

28 ธันวาคม 2561 
31 มกราคม 2562 

28 กุมภาพันธ์ 2562 
29 มีนาคม 2562 
30 เมษายน 2562 

31 พฤษภาคม 2562 
28 มิถุนายน 2562 
31 กรกฎาคม 2562 
30 สิงหาคม 2562 
30 กันยายน 2562 
31 ตุลาคม 2562 

29 พฤศจิกายน 2562 
30 ธันวาคม 2562 

หมำยเหตุ เริ่มสัญญาตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561  สิ้นสุดสัญญาวันที ่31 มกราคม 2563 

 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
การส ารวจความพึงพอใจ และความไมพ่ึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการเฉลมิพระเกียรติฯ ประจ าป ี2562 

บริษัท ธนารกัษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
 

ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  2 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และวิธีกำรศึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
การส ารวจความพึงพอใจ และความไมพ่ึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการเฉลมิพระเกียรติฯ ประจ าป ี2562 
บริษัท ธนารกัษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
 

ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 2-1 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และวิธีการศึกษา 

 เพ่ือให้การส ารวจความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
ประจ าปี 2562 บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด จึงได้ทบทวนแนวคิดทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินการศึกษาส ารวจ ประกอบด้วย กรอบแนวคิดและประเด็นการส ารวจ 
แนวทางการส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูล 
 
1. แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  

1.1 กรอบแนวคิดในการส ารวจเชิงปริมาณ  

     1.1.1 แนวคิดในการวัดระดับความพึงพอใจ ACSI Model (American Customer 
Satisfaction Index)  

ACSI เป็นบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ท าการส ารวจความพึงพอใจของผู้บริโภค โดยใช้
วัดผลคุณภาพของสินค้า และบริการที่เกิดข้ึนในสหรัฐ และถูกผลิตทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ 

ACSI Model (American Customer Satisfaction Index Model) ไม่ได้เป็นมาตรฐานประเมิน
คุณภาพเฉกเช่นเดียวกับมาตรฐาน ISO แต่เป็นแนวคิดและแบบจ าลองที่ประเมินความพึงพอใจโดยการค้นหา
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจและผลที่ได้รับ (Cause and Effect Model) ซึ่งลูกค้าในแต่ละกลุ่มจะให้
น้ าหนักความส าคัญของแต่ละปัจจัยแตกต่างกันไป ภายใต้สเกล 100 (ปรับจากฐานสเกล 5 ที่ใช้ในการส ารวจ
ข้อมูล) โดยความพึงพอใจของลูกค้านั้นเป็นค่าที่แสดงถึงคุณค่าที่ลูกค้ารับรู้ (Perceived Value: คุณภาพการ
ให้บริการที่ลูกค้ารับรู้และสัมผัสเมื่อเทียบกับต้นทุนต่างๆที่ลูกค้าจ่าย) ซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างความคาดหวังของ
ลูกค้า (Customer Expectations) กับคุณภาพการให้บริการที่ลูกค้ารับรู้สัมผัสจริง (Perceived Quality) 

ภายหลังการส ารวจความคาดหวังของลูกค้า กับคุณภาพการให้บริการที่ลูกค้ารับรู้สัมผัสจริงจะได้
ผลลัพธ์ออกมาเป็นคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่ทางลูกค้ารับรู้สัมผัสได้จริง (Perceived Value) จากนั้นทางลูกค้าจะ
ท าการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นผ่านมาในรูปแบบของค าติชมผลิตภัณฑ์ (Customer 
Complaints) และความภักดีของลูกค้า (Customer Loyalty) เช่น การเกิดการซื้อซ้ า การบอกต่อถึงผลิตภัณฑ์ 
เป็นต้น 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 2-2 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

 
  

แผนภาพที่ 2-1 ACSI Model 
 
ความคาดหวังของลูกค้า (Customer Expectations) เป็นการวัดผลจากความคาดหวังลูกค้า

ในผลิตภัณฑ์ / บริการของทางบริษัท โดยเป็นความคาดหวังของลูกค้าภายหลังจากการได้เห็นโฆษณา หรือการ
บอกต่อของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์/บริการต่อคนอื่นๆ ก่อนการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์/บริการดังกล่าว  

คุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้ารับรู้  (Perceived Quality) เป็นการวัดผลจากคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ / บริการของบริษัท โดยเรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑ์วัดใน 2 รูปแบบคือ (1) การวัดผลจากการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และความน่าเชื่อถือของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์ และ (2) การวัดผลจากความ
ผิดพลาดที่ลูกค้าพบจากผลิตภัณฑ์ / บริการ 

คุณค่าผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้ารับรู้ (Perceived Value) เป็นการวัดผลจากคุณค่าที่ลูกค้ารับรู้ เป็น
การวัดคุณค่าของผลิตภัณฑ์ / บริการ ด้วยเงินที่ลูกค้าต้องจ่ายไปเพ่ือผลิตภัณฑ์ / บริการดังกล่าว โดยหาก
ลูกค้าได้รับคุณค่าของผลิตภัณฑ์ / บริการคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่ากับเงินที่ลูกค้าต้องเสีย จะส่งผลต่อการซื้อซ้ า 
(Repeat Purchases) 

ความพึงพอใจลูกค้า (Customer Satisfaction) เป็นการค านวณค่าความแตกต่างระหว่าง
ความคาดหวังของลูกค้า กับประสบการณ์จริงที่ลูกค้าได้สัมผัส ประมวลผลออกมาเป็นค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ลูกค้าท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ / บริการนั้น 

ค าร้องเรียนของลูกค้า (Customer Complaints) เป็นตัวชี้วัดหนึ่งส าหรับการใช้วัดสัดส่วน
ของลูกค้าที่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทที่มีการร้องเรียนเข้ามาที่บริษัทโดยตรง ซึ่งหากมี  
ข้อร้องเรียนมากแสดงว่าลูกค้าไม่พึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ / บริการของทางบริษัท ควรมีการพิจารณาและ
วิเคราะห์ข้อร้องเรียนของลูกค้าเพ่ือน ามาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ / บริการของบริษัทต่อไป เพ่ือให้ลูกค้าที่มี  
ข้อร้องเรียนมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ / บริการของบริษัท และเกิดความภักดีในตัวผลิตภัณฑ์ / บริการ 

ความภักดีของลูกค้า (Customer Loyalty) ความภักดีของลูกค้าเป็นตัวชี้วัดที่วัดได้จากการ
พิจารณา 2 สิ่งประกอบกัน คือ (1). การเลือกซื้อ/ใช้ ผลิตภัณฑ์ / บริการซ้ า และ (2). การซื้อผลิตภัณฑ์ / 
บริการ ในระดับราคาที่หลากหลาย โดยมีการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์และบริการโดยไม่ได้ดูเรื่องของราคาผลิตภัณฑ์
ซึ่งความภักดีของลูกค้าถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญส าหรับการท าก าไรของบริษัท 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 2-3 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

      1.1.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม (Knowledge, 
Attitude, Practice : KAP Theory) 

Zimbardo (1977) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงทัศนคติขึ้นอยู่กับความรู้ คือ ถ้ามีความรู้และ 
ความเข้าใจ ทัศนคติก็จะมีการเปลี่ยนแปลง และเมื่อทัศนคติเกิดการเปลี่ยนแปลงย่อมท าให้พฤติกรรม
เปลี่ยนแปลงตามมา ซึ่ งทั้ ง  3 องค์ประกอบต้องมีความเชื่อมโยงกัน ดังนั้น หากต้องการให้บุคคล 
เกิดการยอมรับที่จะปฏิบัติสิ่งใด จ าเป็นต้องให้บุคคลนั้นมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวเสียก่อน โดย
ทฤษฏีนี้เป็นทฤษฏีที่ให้ความส าคัญกับ 3 ตัวแปร คือ ความรู้ (Knowledge) ทัศนคติ (Attitude) การยอมรับ
ปฏิบัติ (Practice) ของผู้รับสารหรือเรียกสั้น ๆ ว่า “KAP”  มีรายละเอียดคือ (สุรพงษ์  โสธนะเสถียร, 2533) 

ความรู้ (Knowledge) การรับรู้ข้อมูลเบื้องต้นซึ่งบุคคลส่วนใหญ่จะได้รับผ่านประสบการณ์ 
ความรู้จึงเป็นความจ าที่ผ่านการเลือกสรร สอดคล้องกับสภาพจิตใจของแต่ละบุคคลถือเป็นกระบวนการภายใน
ที่ได้จากการอนุมานมากกว่าการสังเกตโดยตรง อนึ่ง ผลกระทบที่มีต่อผู้รับสารเชิงความรู้ในทฤษฎีการสื่อสาร
นั้นอาจมีสาเหตุมาจาก 5 ประการ  คือ 

(1) การตอบข้อสงสัย (Ambiguity Resolution) การสื่อสารมักสร้างความสับสนให้กับสมาชิก 
ในสังคม ผู้รับสารจึงมักแสวงหาสารสนเทศโดยการอาศัยสื่อท้ังหลายเพื่อตอบข้อสงสัยและความสับสนของตน 

(2) การสร้างทัศนะ (Attitude Formation) ผลกระทบเชิงความรู้ต่อการปลูกฝังทัศนะ ส่วนมาก
นิยมใช้กับสารสนเทศท่ีเป็นนวัตกรรม เพ่ือสร้างทัศนคติให้คนยอมรับการแพร่นวัตกรรมนั้น ๆ ในฐานะความรู้ 

(3) การก าหนดวาระ (Agenda Setting) เป็นผลกระทบเชิงความรู้ที่สื่อเผยแพร่ออกไปเพ่ือให้
ประชาชนตระหนักและผูกพันกับประเด็นวาระที่สื่อก าหนดขึ้น หากตรงกับภูมิหลังของปัจเจกชนและค่านิยม
ของสังคมแล้ว ผู้รับสารก็จะเลือกสรรสารสนเทศนั้น 

(4) การพอกพูนระบบความเชื่อ (Expansion of Belief System) การสื่อสารสังคมมักจะ
เผยแพร่ความเชื่อ ค่านิยม และอุดมการณ์ด้านต่าง ๆ ไปสู่ประชาชน จึงท าให้ผู้รับสารรับทราบระบบ 
ความเชื่อถือที่หลากหลายและลึกซึ้งไว้ในความเชื่อของตนมากขึ้นไปเรื่อย ๆ 

(5) การรู้แจ้งต่อค่านิยม (Value Clarification) ความขัดแย้งในเรื่องค่านิยมและอุดมการณ์ 
เป็นภาวะปกติของสังคม สื่อมวลชนที่น าเสนอข้อเท็จจริงในประเด็นเหล่านี้ ย่อมท าให้ประชาชน ผู้รับสารเข้าใจ
ค่านิยมเหล่านั้นชัดเจนขึ้น 

ทัศนคติ (Attitude) เป็นดัชนีชี้ว่าบุคคลนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนรอบข้าง วัตถุ หรือ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆ โดยทัศนคตินั้นมีรากฐานมาจากความเชื่อที่อาจส่งผลถึงพฤติกรรมใน
อนาคตได้ ทัศนคติจึงเป็นพรมแดนเชื่อมโยงระหว่างความรู้กับพฤติกรรม นอกจากนี้ ยังเป็นมิติของ  
การประเมินเพ่ือแสดงว่าชอบหรือไม่ชอบต่อประเด็นหนึ่ง ๆ โดย  Katz and Stotland (1959) ได้จ าแนก
องค์ประกอบของทัศนคติไว้ 3 ประเภทด้วยกัน คือ (1). องค์ประกอบทางด้านความรู้ความเข้าใจ (Cognitive 
Component) (2). องค์ประกอบทางด้านอารมณ์ความรู้สึก (Affective Component) และ (3). องค์ประกอบ
ทางด้านพฤติกรรม (Behavioral Component) โดยองค์ประกอบทางด้านความคิดหรือความรู้ความเข้าใจ
นับว่าเป็นส่วนประกอบขั้นพ้ืนฐานของทัศนคติ และองค์ประกอบนี้จะเกี่ยวข้ องกับความรู้สึกของบุคคล 
ซึ่งแสดงออกในรูปแบบแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือทางลบ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และการเรียนรู้ของ
ความรู้สึกท่ีมีต่อวัตถุหรือปรากฏการณ์นั้น ๆ เป็นส าคัญ 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 2-4 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

นอกจากการจ าแนกองค์ประกอบของทัศนคติออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ 
อารมณ์ความรู้สึก และพฤติกรรม ยังสามารถพิจารณาทัศนคติโดยมุ่งเพียงองค์ประกอบด้านอารมณ์ความรู้สึก 
(Affective Component) ซึ่งมีแกนกลางอยู่ที่การประเมิน โดย Thurstone (1946, p.39) นิยามว่าทัศนคติ
หมายถึงระดับความเข้มข้นของอารมณ์ความรู้สึกเชิงบวก (สนับสนุน) หรือเชิงลบ (ต่อต้าน) ซึ่งได้จากการ
ประเมินในจิตใจ ทั้งนี้ อารมณ์ความรู้สึกเชิงบวก ได้แก่ การชอบพอ การปกป้อง หรือการท าดี ส่วนอารมณ์
ความรู้สึกเชิงลบ ได้แก่ การเกลียด การไม่ชอบ การท าลาย หรือมีปฏิกิริยาต่อต้าน  

ส่วนการวัดทัศนคตินั้น ธัญรดา กาญจนกิจ (2537, น.39) สรุปว่าการวัดทัศนคติสามารถใช้
วิธีการที่พัฒนาขึ้นโดย Rensis Likert เริ่มจากการสร้างแบบสอบถามด้วยข้อความเกี่ยวกับทัศนคติหลายๆ 
ข้อความ (Attitude Statements) ให้ครอบคลุมหัวข้อที่จะศึกษาเพ่ือให้ผู้ตอบตอบแบบสอบถามนั้น  
โดยแต่ละข้อความในแบบสอบถามจะมีข้อค าตอบให้ เลือก 5 ระดับ คือ ไม่เห็นด้วยอย่างมาก ไม่เห็นด้วย  
ไม่แน่ใจ เห็นด้วย และเห็นด้วยอย่างมาก 

พฤติกรรม (Practice) เป็นการแสดงออกของบุคคลซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากความรู้และทัศนคติ 
กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือการที่บุคคลมีพฤติกรรมแตกต่างกันก็เนื่องมาจากมีความรู้และทัศนคติแตกต่ างกัน โดย
ความแตกต่างนั้นเป็นผลสืบเนื่องจากการเปิดรับสื่อและการแปรความสารที่ตนเองได้รับ จึงก่อเกิด
ประสบการณ์สั่งสมที่แตกต่างกันนั่นเอง ไม่เพียงเท่านี้ พฤติกรรมที่ถูกโน้มน้าวโดยการสื่อสารสามารถเกิดขึ้นได้
ทุกระดับตั้งแต่ปัจเจกชน คนข้างเคียง จนถึงระดับสังคม โดยอาศัยวิธีการคือ (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2533) 

(1) การปลุกเร้าอารมณ์ (Emotional Arousal) เพ่ือให้เกิดความตื่นเต้นเร้าใจในการติดตาม 
ไม่ว่าด้วยภาพหรือเสียง เช่น บรรยากาศในการประกาศปฏิวัติรัฐประหาร 

(2) การเห็นอกเห็นใจ (Empathy) ด้วยการแสดงความอ่อนโยน เสียสละ และความกรุณา
ปราณี บางครั้งการยอมแพ้ก็อาจจะโน้มน้าวใจผู้คนยอมรับได้ เช่น คนไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้ก็เพราะเห็น
ผู้สมัครคนนั้นถูกโจมตีจากผู้สมัครอื่น ๆ 

(3) การสร้างแบบอย่างขึ้นในใจ (Internalized Norms) เป็นการสร้างมาตรฐานอย่างหนึ่งขึ้น
เพ่ือให้มาตรฐานนั้นปลูกศรัทธาและเป็นตัวอย่างแก่ผู้รับสารที่จะต้องปฏิบัติตาม เช่น วลีของการโฆษณาที่ว่า 
"เอกลักษณ์ของเอกบุรุษ“ 

(4) การให้รางวัล (Reward) เช่น การลด แลก แจก แถม ในโฆษณาเพ่ือจูงใจให้เลือกซื้อสินค้า
ยี่ห้อนั้น ๆ 

ทั้งนี้ ผลของการโน้มน้าวด้วยวิธีการข้างต้นก่อให้เกิดพฤติกรรมพ้ืนฐาน 2 แบบ คือ (1) กระตุ้นให้
เกิดพฤติกรรมใหม่ ๆ หรือให้มีพฤติกรรมที่ต่อเนื่อง  (Activation) และ (2) หยุดยั้งพฤติกรรมเก่า ๆ 
(Deactivation) ทั้งการกระตุ้นและการหยุดยั้งเป็นพฤติกรรมพ้ืนฐานที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมอ่ืน ๆ ตามมา เช่น 
การตัดสินวินิจฉัยต่อประเด็นปัญหา การจัดหายุทธวิธีการด าเนินงาน และการสร้างพฤติกรรมเพื่อส่วนรวม 

 
1.2 กรอบแนวคิดการศึกษาเชิงคุณภาพ 

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เป็นวิธีการในการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยให้
ผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นต่าง ๆ ในเรื่องที่ศึกษา โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถ
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 2-5 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

แสดงความคิดเห็นและ/หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมด้วยกัน ท าให้มีการแสดงความ
คิดเห็นที่หลากหลายในมุมมองที่แตกต่างกัน ทั้งนี้  ในการประชุมกลุ่มย่อย จะท าให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน 
มีโอกาสแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้  ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องได้รับการคัดเลือกอย่างเหมาะสม  
ทั้งในด้านการมีประสบการณ์ในการใช้บริการของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กล้าแสดงความคิดเห็น 
ประเด็นที่จะใช้ในการระดมความคิดเห็นครอบคลุมประเด็นคุณภาพการให้บริการ จุดอ่อน-จุดแข็งของบริการ 
ปัญหาอุปสรรคในการใช้บริการ แนวทางในการพัฒนาการให้บริการ และบริการใหม่ ๆ ที่ต้องการ รวมทั้ง  
การรับฟังความคิดเห็นต่อการด าเนินการ/ผลการด าเนินการผลจากการประชุมกลุ่มย่อยน าไปใช้ประโยชน์ 
ในการวิเคราะห์ผลการส ารวจความพึงพอใจ เสนอแนะแนวทางการพัฒนาบริการและบริการใหม่ๆ 

1.3 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  

     1.3.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

1) วิสัยทัศน์ 
    องค์กรสมัยใหม่ในการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคม 

อย่างมืออาชีพ ตามหลักธรรมาภิบาล 

2) พันธกิจ 
            (1) พัฒนาศูนย์ราชการให้ทันสมัย และบริหารจัดการให้เกิดความสมดุล 
            (2) พัฒนาทรัพย์สินของรัฐ ให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
            (3) พัฒนาธุรกิจใหม่ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการหารายได้ที่หลากหลาย และสร้างประโยชน์

แก่รัฐ 
            (4) พัฒนาองค์กรด้วยการบริหารจัดการสมัยใหม่ 

3) วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
            (1) SO 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารโครงการและสินทรัพย์ การริเริ่ม

โครงการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐใหม ่
            (2) SO 2 การท าการตลาดและการสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก มุ่งเน้น CSR in 

Process 
            (3) SO 3 การยกระดับบุคลากรให้มีความเชี่ยวขาญเฉพาะด้านและรองรับโครงการใหม่ 
            (4) SO 4 การพัฒนาระบบงาน เทคโนโลยี ดิจิทัล และนวัตกรรมให้ทันสมัย 
            (5) SO 5 การบริหารจัดการทางการเงินให้มั่นคงมีประสิทธิภาพ 
            (4) SO 6 การส่งเสริมให้องค์กร มีหลักธรรมาภิบาลตามแนวปฏิบัติที่ดี 

4) เป้าประสงค์ 
            (1) องค์กรมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การด าเนินโครงการพัฒนาทรัพย์สินของ

รัฐที่มีประสิทธิภาพ 
            (2) ยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย 
            (3) บุคลากรมีขีดสมรรถนะสูงที่เพียงพอ สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ แผนงาน

โครงการใหม่ๆ ได้ตามเป้าหมาย 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 2-6 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

            (4) มีระบบงาน เทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย สามารถสนับสนุนการบริหาร
จัดการองค์กรได้เป็นอย่างดี 

            (5) มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง 
            (6) ผู้มีส่วนได้เสียและลูกค้ามีความเชื่อม่ันและไว้วางใจต่อ ธพส. 

5) ยุทธศาสตร์ 
            ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคม 
            ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการให้บริการและบริหารจัดการอาคาร 
            ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีให้ทันสมัย 
            ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 
            ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพ 
            ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล  
  

     1.3.2 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ ประจ าปี 2561 

การส ารวจความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
ประจ าปี 2561 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของหน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการพ้ืนที่พาณิชย์ และ
ลูกค้าที่มาใช้บริการภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะ เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุง
และพัฒนาการให้บริการของ ธพส. ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การส ารวจความพึงพอใจ
ด าเนินการเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การส ารวจความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจจากการส ารวจใหญ่ประจ าปี ปีละ 
1 ครั้ง โดยใช้แบบสอบถาม / สัมภาษณ์แบบ Face-to-face กลุ่มตัวอย่างจ านวน 1,510 ราย ประกอบด้วย  
กลุ่มหน่วยงานราชการ จ านวน 610 ราย (ร้อยละ 40.4) กลุ่มผู้ประกอบการพ้ืนที่พาณิชย์ จ านวน 375 ราย (ร้อยละ 
24.8) และกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการ จ านวน 525 ราย (ร้อยละ 34.8) และส่วนที่ 2 การส ารวจความพึงพอใจจากการ
ส ารวจย่อยรายกิจกรรม/โครงการ โดยใช้แบบสอบถาม / สัมภาษณ์แบบ Face-to-face กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
3,191 ราย  

ในภาพรวมการให้บริการของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ได้รับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.33) ประกอบด้วยความพึงพอใจจากการส ารวจใหญ่ประจ าปี (ค่าเฉลี่ย 4.18) และ
ความพึงพอใจจากการส ารวจย่อยรายกิจกรรม/โครงการ (ค่าเฉลี่ย 4.55) เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ระดับ
ความพึงพอใจลดลง (-0.11) ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้ 

1.3.2.1 ความพึงพอใจจากการส ารวจใหญ่ประจ าปี 2561 

การให้บริการของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.18) จาก 7 ประเด็นที่ประเมินมี 2 ประเด็น ที่ได้รับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ส่วนอีก 5 ประเด็น 
มีความพึงพอใจในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มผู้ใช้บริการ พบว่าทุกกลุ่มมีความพึงพอใจในระดับมาก 
โดยกลุ่มผู้ประกอบการ มีความพึงพอใจสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.20) รองลงมา คือ กลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการ และ กลุ่ม
หน่วยงานราชการ (ค่าเฉลี่ย 4.17 และ 4.16 ตามล าดับ) 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 2-7 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินปีที่ผ่านมา (ปี 2560) ในภาพรวมมีความพึงพอใจ
ลดลง (-0.12) โดยมี 2 ประเด็นที่มีความพึงพอใจเพ่ิมขึ้น (ตารางท่ี 2-1) 

ตารางที่ 2-1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ในแต่ละกลุ่มตัวอย่าง  
จากการส ารวจใหญ่ ปี 2560-2561 จ าแนกตามประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมิน ปี 
2560 

ปี 
2561 

ผลการ
เปรียบเทียบ 

หน่วยงาน
ราชการ 

ผู้ประกอบการ 
ลูกค้าที่มา
ใช้บริการ 

1.  ด้านระบบการจราจรของศูนยร์าชการ 
    เฉลิมพระเกยีรตฯิ 

4.13 4.15 +0.02 4.17 4.18 4.11 

2.  ด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
    ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

4.34 4.23 -0.11 4.20 4.32 4.17 

3.  ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลย ี
    สารสนเทศ   

4.17 4.21 +0.04 4.15 4.29 4.20 

4.  ด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค  
    และสาธารณูปการ 

4.30 4.15 -0.15 4.10 4.16 4.20 

5.  ด้านระบบรักษาความปลอดภัย 4.41 4.14 -0.27 4.10 4.11 4.20 
6.  ด้านระบบรักษาความสะอาด 4.40 4.17 -0.23 4.18 4.18 4.13 
7.  ด้านลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) 4.36 4.18 -0.18 4.20 4.16 4.17 

ภาพรวม  4.30 4.18 -0.12 4.16 4.20 4.17 

 

1.3.2.2 ความพึงพอใจจากการส ารวจย่อยรายกิจกรรม/โครงการ 

      กิจกรรม/โครงการ ที่ด าเนินการในปี 2561 ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.55) และจาก 31 กิจกรรม/โครงการ ที่ประเมิน พบว่า ทุกกิจกรรม/โครงการ ได้รับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินปีที่ผ่านมา (ปี 2560) ในภาพรวมมีความพึงพอใจลดลง 
(-0.11) (ตารางท่ี 2-2) 

ตารางที่ 2-2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการด าเนินการกิจกรรม/โครงการ จากการส ารวจย่อยรายกิจกรรม/  
                 โครงการ ปี 2560-2561 

กิจกรรม/โครงการ ปี 2560 ปี 2561 ผลการเปรียบเทียบ 
1) กิจกรรม 
   (1)   วันเด็ก  

 
4.60 

 
4.63 

 
+0.03 

   (2)   ออมบุญ  4.58 4.56 -0.02 
         (2.1) ออมบุญวันปีใหม่ 4.59 4.56 -0.03 
         (2.2) ออมบุญวันมาฆบูชา 4.56 4.57 +0.01 
         (2.3) ออมบุญวันวิสาขบูชา 4.58 4.56 -0.02 
         (2.4) ออมบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 4.58 4.54 -0.04 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 2-8 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ตารางที่ 2-2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการด าเนินการกิจกรรม/โครงการ จากการส ารวจย่อยรายกิจกรรม/  
                 โครงการ ปี 2560-2561 (ต่อป 

กิจกรรม/โครงการ ปี 2560 ปี 2561 ผลการเปรียบเทียบ 
   (3)   สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ธพส.กับผู้เช่าพ้ืนท่ีพาณิชย ์ 4.23 4.34 +0.11 
   (4)   สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ธพส.กับหน่วยงานราชการ 
         (Thankyou Party) 

4.72 4.56 -0.16 

   (5)   สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ธพส.กับผู้มีส่วนได้เสียต่อ 
         ศูนย์ราชการเฉลมิพระเกยีรติฯ 

- 4.52 - 

         (5.1) วันสิ่งแวดล้อมโลก 2561 รวมพลังชุมชน ร่วมดูแล 
                สิ่งแวดล้อม 

- 4.55 - 

         (5.2) งานวันมอบของรางวัลการประกวดเพ้นท์ป้ายรณรงค์ 
               ไม่ทิ้งขยะในชุมชนหลักสี ่

- 4.48 - 

   (6)   สนับสนุนด้านกีฬา ลู่วิ่งตดิแอร์ลอยฟ้า (Sky Running) - 4.66 - 
   (7)   การพัฒนาชุมชน 4.84  4.33 -0.51 
   (8)   Kids Day Camp 4.81 4.72 -0.09 
   (9)   ภายนอกอาคาร  - 4.60 - 
         (9.1) งานสงกรานต์ ประจ าปี 2561 “เบิกบานผ้าขาวม้าไทย” - 4.47 - 
         (9.2) งานลอยกระทง ประจ าปี 2561 “สุนทรีคืนเดือนเพ็ญ” - 4.73 - 
   (10) ซ้อมอพยพหนีไฟ 4.72 4.73 +0.01 
2) โครงการ 
   (1)   การปรังปรุงผิวถนนรอบอาคาร 

 
- 

 
4.33 

 
- 

   (2)   การปรับปรุงกล้องวงจรปดิ (CCTV) - 4.50 - 
   (3)   การปรับปรุงเสยีงตามสาย - 4.53 - 
   (4)   การรณรงค์ก าจดัสตัว์และแมลงรบกวน - 4.49 - 
   (5)   การปรับปรุงป้ายช่ือหน่วยงาน บริเวณ Core Lift - 4.23 - 
   (6)   การปรับปรุงป้ายบอกทางสัญญาณในอาคารจอดรถ - 4.37 - 
   (7)   การปรับปรุงทาสลีูกระนาด ติดไฟทับทิม ถนนภายใน 
          ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกยีรติฯ 

- 4.40 - 

   (8)   การบริหารศูนย์อาหาร (การปรับปรุงสัญญา (ระเบียบ) ของ 
          ผู้ประกอบการศูนย์อาหาร) 

- 4.23 - 

3) การส ารวจรายไตรมาส 
   (1)   การตักบาตรเช้าประจ าสปัดาห์  

 
4.52 

 
4.49 

 
-0.03 

   (2)   การบริจาคโลหิต 4.54 4.52 -0.02 
   (3)   การให้บริการเจ้าหน้าท่ี ธพส. (Relation Marketing) 4.87 4.80 -0.07 
   (4)   การให้บริการเจ้าหน้าท่ีพื้นที่พาณิชย์ 4.58 4.57 -0.01 
   (5)   การให้บริการเจ้าหน้าท่ีการเงิน 4.79 4.69 -0.10 
   (6)   การให้บริการเจ้าหน้าท่ีลูกค้าสัมพันธ์ 4.77 4.65 -0.12 
   (7)   การปรับปรุงห้องน้ าส่วนกลาง 4.68 4.67 -0.01 
   (8)   การให้บริการรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า 4.44 4.44 - 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 2-9 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ตารางที่ 2-2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการด าเนินการกิจกรรม/โครงการ จากการส ารวจย่อยรายกิจกรรม/  
                 โครงการ ปี 2560-2561 (ต่อ) 

กิจกรรม/โครงการ ปี 2560 ปี 2561 ผลการเปรียบเทียบ 
   (9)   การปรับปรุงคุณภาพอากาศโดยเครื่องผลิตโอโซน 4.40 4.41 +0.01 
   (10) การให้บริการเจา้หน้าท่ีรักษาความสะอาด - 4.41 - 
   (11) การให้บริการ ตู้ Digital Signage 4.47 4.49 +0.02 
   (12) การประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการบรหิาร 
         จัดการศูนย์ราชการฯ (ชุดย่อย) 

4.50 4.52 +0.02 

   (13) การประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการบรหิาร 
         จัดการศูนย์ราชการฯ (ชุดใหญ่) 

4.51 4.53 +0.02 

ภาพรวมท้ังหมด 4.66 4.55 -0.11 

2. วิธีการศึกษา 

2.1 แนวทางส ารวจ 
ในการส ารวจและศึกษาความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการ 

เฉลิมพระเกียรติฯ ประจ าปี 2562 ตามขอบเขตการศึกษานั้น ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ก าหนด 
และมีวิธีการค านวณที่ถูกต้องตามหลักสถิติ โดยการด าเนินการส ารวจดังนี้ 

2.1.1 การส ารวจใหญ่ประจ าปีๆ ละ 1 ครั้ง ก าหนดให้มีแบบสอบถามจ านวน 1,500 ตัวอย่าง จากการ
ส ารวจพบว่า สามารถรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวนทั้งสิ้น 1,502 ตัวอย่าง 

2.1.2 การส ารวจย่อยไม่น้อยกว่า 25 ครั้งต่อปี และไม่เกิน 35 ครั้งต่อปี ก าหนดให้มีแบบสอบถาม
จ านวน 3,000 ตัวอย่าง จากการส ารวจพบว่า สามารถรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวนทั้งสิ้น 3,035 ตัวอย่าง 

ทั้งนี้เป็นไปตามที่ ธพส. ก าหนด โดยใช้แบบสอบถาม และ/หรือวิธีการสัมภาษณ์แบบ Face-to-
face Interview 

2.2 การก าหนดตัวอย่าง และขนาดหน่วยตัวอย่าง 

2.2.1 การส ารวจใหญ่ประจ าปี 2562 

        การก าหนดขนาดหน่วยตัวอย่างที่จะด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการ 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ประจ าปี 2562 ด าเนินการโดยก าหนดเกณฑ์ดังนี้ 

1) จ านวนตัวอย่างที่ส ารวจ ไม่น้อยกว่า 1,500 ตัวอย่าง 
2) กระจายจ านวนตัวอย่างแต่ละกลุ่มตามเกณฑ์ที่ ธพส. ก าหนด ได้แก่ 

- กลุ่มหน่วยงานราชการผู้ใช้ประโยชน์ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ประมาณ 40 % 
- กลุ่มผู้ประกอบการที่มาเช่าพ้ืนที่ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ประมาณ 25 % 
- กลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ประมาณ 35 % 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 2-10 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

2.2.2 การส ารวจย่อยรายกิจกรรม/โครงการ 

1) จ านวนตัวอย่างที่ส ารวจทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 3,000 ตัวอย่าง 
2) จ านวนตัวอย่างที่ส ารวจในแต่ละกิจกรรม/โครงการ ไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง 

2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการส ารวจและศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้ง 3 กลุ่มตามที่กล่าวในข้อ 2.2 จะใช้

เทคนิคการสัมภาษณ์แบบ Face-to-Face Interview โดยใช้แบบสอบถามที่ผ่านการอนุมัติจาก ธพส . และ
เห็นชอบจากบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (ทริส) ทั้งนี้ข้อมูลที่รวบรวมจะประกอบด้วยข้อมูลทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้การสัมภาษณ์จะด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ส ารวจข้อมูลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ี 
ธพส. ก าหนด และปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ส ารวจข้อมูล เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สอดคล้อง
กับความเป็นจริงมากท่ีสุด 

2.4 การกระจายพ้ืนที่ส ารวจข้อมูล 

2.4.1 การส ารวจใหญ่ประจ าปี 2562 
        การส ารวจความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

ประจ าปี 2562 แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มหน่วยงานราชการผู้ใช้ประโยชน์ กลุ่มผู้ประกอบการ
ที่เช่าพ้ืนที่ และกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการ โดยแต่ละกลุ่มจะด าเนินการส ารวจในพ้ืนที่ที่ ธพส. ก าหนด ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

1) กลุ่มหน่วยงานราชการผู้ใช้ประโยชน์ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

    ด าเนินการส ารวจหน่วยงานราชการ ทั้งที่อยู่ในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) 
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) และอาคารจอดรถ (อาคาร BC) ให้ครบทุกหน่วยงานที่เข้าใช้พ้ืนที่ใน 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ปัจจุบัน  

2) กลุ่มผู้ประกอบการที่มาเช่าพ้ืนที่ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

    ด าเนินการส ารวจกลุ่มผู้ประกอบการที่มาเช่าพ้ืนที่ในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) 
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) และอาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์  

3) กลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

    ด าเนินการส ารวจกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการตามสัดส่วนในพ้ืนที่อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 
(อาคาร A) อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) อาคารจอดรถ (อาคาร BC) และอาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์  

2.4.2 การส ารวจย่อยรายกิจกรรม/โครงการ 

ด าเนินการส ารวจในพ้ืนที่ที่จัดกิจกรรม/โครงการ นั้นๆ 

2.5 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้รับจ้างจะสร้างหรือปรับปรุงแบบสอบถามร่วมกันกับผู้บริหารหรือฝ่ายหรือส่วนหรือเจ้าหน้าที่ 

ที่เกี่ยวข้องของ ธพส. เพ่ือความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (ทริส) ก าหนด และมี
ความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยทาง ธพส. จะเป็นผู้น าส่งแบบสอบถามไปให้หน่วยงานราชการผู้ใช้



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
การส ารวจความพึงพอใจ และความไมพ่ึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการเฉลมิพระเกียรติฯ ประจ าป ี2562 
บริษัท ธนารกัษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
 

ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 2-11 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ประโยชน์ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (ทริส) และ (สคร.) ร่วมพิจารณาแบบสอบถาม และปรับปรุง
แบบสอบถามตามความเหมาะสม 

2.5.1 แบบสอบถามชุดส ารวจใหญ่ ประจ าปี 2562 
        แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน รายละเอียดดังนี้ 
        ตอนที่ 1 แบบส ารวจรายการ (Check List) เป็นแบบส ารวจสภาพทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบ

แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา และต าแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน ประเภทของ 
สถานประกอบการ หน่วยงานที่มาติดต่อ เป็นต้น 

        ตอนที่ 2 แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เป็นแบบส ารวจด้านทัศนคติ
เกี่ยวกบัความพึงพอใจต่อการให้บริการของ ธพส. ซึ่งครอบคลุม 8 ประเด็น คือ 

         ประเด็นที่ 1 ระบบการจราจรของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
           ประเด็นที่ 2  การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  
          ประเด็นที่ 3 การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
          ประเด็นที่ 4 การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
          ประเด็นที่ 5 ระบบรักษาความปลอดภัย 
          ประเด็นที่ 6 ระบบรักษาความสะอาด 
          ประเด็นที่ 7 ลูกค้าสัมพันธ์ (call center) 

         ประเด็นที 8 ประเด็นอ่ืนๆ ที่ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(สคร.) และบริษัท ทริส คอร์เปเรชั่น จ ากัด พิจารณาเพ่ิมเติม 

ทั้งนี้ ได้ใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) เป็นมาตรวัดทัศนคติ (Attitude Scale)  
แบ่งออกเป็น 5 ล าดับ โดยก าหนดให้การแสดงทัศนคติเป็นเชิงบวกและเกณฑ์การประเมินค่าความพึงพอใจเป็น
คะแนน 

ตอนที่ 3 แบบปลายเปิด (Open End) เป็นแบบส ารวจเพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
สามารถแสดงความคิดได้อย่างอิสระ 

2.5.2 แบบสอบถามชุดส ารวจย่อยรายกิจกรรม/โครงการ 
       แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

       ส่วนที่ 1 แบบส ารวจรายการ (Check List) เป็นแบบส ารวจสภาพทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ เป็นต้น 

       ส่วนที่ 2 แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เป็นแบบส ารวจด้านทัศนคติ
เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการของ ธพส. ซึ่งในแต่ละกิจกรรม/โครงการ จะมีประเด็นที่ประเมิน
แตกต่างกันตามรูปแบบกิจกรรม/โครงการ 

       ส่วนที่ 3 แบบปลายเปิด (Open End) เป็นแบบส ารวจเพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถ
แสดงความคิดได้อย่างอิสระ 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 2-12 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม 

การสร้างแบบสอบถามเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้ 

1) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผล เพ่ือใช้ประกอบการสร้างแบบสอบถาม 

2)  ก าหนดประเด็นค าถามในแบบสอบถามให้ครอบคลุมประเด็นการประเมินที่ ธพส. ก าหนด  
และประเด็นการประเมินผล/การประเมินตัวชี้วัดหน่วยงานของทริสฯ ตลอดจนค าถามเกี่ยวกับคุณภาพ 
การให้บริการ ปัญหาอุปสรรคท่ีมีต่อการให้บริการรวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพและ
ปรับปรุงการให้บริการของ ธพส. เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในอนาคต 

3)  แบบสอบถามออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 
3.1) แบบส ารวจรายการ (Check List) เป็นแบบส ารวจเพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู้มาใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
3.2) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เป็นแบบส ารวจเพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลด้านทัศนคติเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
3.3) แบบปลายเปิด (Open End) เป็นแบบส ารวจเพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความ

คิดเห็นของผู้รับบริการ 

4)  น าร่างแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปหารือกับผู้บริหารหรือฝ่ายหรือส่วนหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ของ ธพส. เพ่ือความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ก าหนด และมีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน โดยทาง ธพส. จะเป็นผู้น าส่งแบบสอบถามไปให้หน่วยงานราชการผู้ใช้ประโยชน์ภายใน 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมพิจารณาแบบสอบถาม และปรับปรุงแบบสอบถามตามความเหมาะสม 

5)  ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อแนะน าของ ธพส . หน่วยงานราชการผู้ ใช้ประโยชน์ภายใน  
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

6)  น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงไปทดลองสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย พร้อมทั้งน าข้อเท็จจริง
และความคิดเห็นมาปรับปรุงแบบสอบถามอีกครั้ง ก่อนน าไปใช้สัมภาษณ์จริง 

2.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามจะใช้วิธีการสถิติช่วยในการวิเคราะห์ ดังนี้ 

1)  การวิเคราะห์ข้อมูลในตอนที่ 1 ของแบบสอบถามใช้การแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ และ
น าเสนอข้อมูลในรูปตารางประกอบการอธิบายโดยเป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณา 

2)  การวิเคราะห์ข้อมูลในตอนที่ 2 ของแบบสอบถาม จะหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ของคะแนนระดับความพึงพอใจเป็นรายประเด็นและภาพรวม โดยเกณฑ์การแปล 
ผลคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการจะแบ่งออกเป็น 5 ช่วง (ตั้งแต่ 1 - 5) และค านวณตามสูตรการหา 
ความกว้างของอันตรภาคชั้น (Interval) ดังนี้ 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 2-13 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

 อันตรภาคชั้น  =      พิสัย 
        จ านวนชั้น 

   = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 
         จ านวนชั้น 
   =   5 – 1 
          5 
   =    0.8 

คะแนนเฉลี่ย ความหมาย 
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 

 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1) ค่าร้อยละ มีสูตร ดังนี้ 

      ค่าร้อยละ  =   จ านวนที่วิเคราะห์ x 100 

     จ านวนทั้งหมด 

2)    ค่าเฉลี่ย มีสูตร ดังนี้  

X       =    X

N

  

โดยที่ 

X     แทน ค่าเฉลี่ย   

X    แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

 N      แทน จ านวนทั้งหมด 

 

3)   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Variation) มีสูตรดังนี้  
 

. .S D    =   
2( )X X

N

  

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
การส ารวจความพึงพอใจ และความไมพ่ึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการเฉลมิพระเกียรติฯ ประจ าป ี2562 
บริษัท ธนารกัษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
 

ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 2-14 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

โดยที่      
. .S D  แทน    ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  แทน ผลบวกหรือผลรวม 

X   แทน คะแนนของแต่ละคน 

X    แทน คะแนนเฉลี่ย 

N  แทน จ านวนทั้งหมด 

2.7 จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) 

นอกเหนือจากการส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มหน่วยงาน
ราชการผู้ใช้ประโยชน์ กลุ่มผู้ประกอบการที่มาเช่าพ้ืนที่ และกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการภายในศูนย์ราชการ 
เฉลิมพระเกียรติฯ เพ่ือประโยชน์ในเชิงการวิเคราะห์ และทราบถึงปัญหาต่างๆ ในเชิงลึก จึงก าหนดให้จัด
ประชุมกลุ่มย่อย จ านวน 6 ครั้ง ครั้งละครึ่งวัน แต่ละครั้งประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานราชการผู้ใช้
ประโยชน์ และตัวแทนจากผู้ประกอบการที่มาเช่าพ้ืนที่ ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เพ่ือรับฟัง
ข้อเสนอแนะต่างๆ และเรื่องร้องเรียน เพ่ือน ามาจัดท าแผนปรับปรุงการด าเนินงานในปีถัดไป ตามประเด็น 
การประเมินทั้ง 7 ประเด็น ซึ่งก าหนดในบทที่ 1 ข้อ 3 ขอบเขตงาน 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  3 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 3 
ผลส ำรวจควำมพึงพอใจ และควำมไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริกำร  

ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติฯ 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-1 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

บทที่ 3 
ผลการส ารวจความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจของผู้ใชบ้ริการ 

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  
 

การส ารวจความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
ประจ าปี 2562 โดยด าเนินการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างหน่วยงาน
ราชการผู้ใช้ประโยชน์ กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการที่มาเช่าพ้ืนที่ และกลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่มาใช้บริการของ 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

จากการส ารวจพบว่า สามารถรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวนทั้งสิ้น 1,502 ราย ประกอบด้วย 
กลุ่มตัวอย่างหน่วยงานราชการผู้ใช้ประโยชน์ จ านวน 602 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.0 กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการ
ที่มาเช่าพ้ืนที่ จ านวน 375 ราย และกลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่มาใช้บริการ จ านวน 525 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 
25.0 และ 35.0 ตามล าดับ (แผนภูมทิี่ 3-1) 

แผนภูมิที่ 3-1 กลุ่มตัวอย่างท่ีท าการส ารวจ 

 
 

การน าเสนอผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ในภาพรวม 
ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 

(1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
(2) ความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
(3) การใช้บริการพ้ืนที่ในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
(4) ความภักดีต่อการใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
 

กลุ่มหน่วยงานราชการผู้ใช้ประโยชน์, 
40.0%

กลุ่มผู้ประกอบการที่มาเช่าพ้ืนท่ี, 25.0%

กลุ่มลูกค้าท่ีมาใช้บริการ, 35.0%
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-2 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาในครั้งนี้ ประกอบด้วย เพศ อายุ และระดับการศึกษา 
รายละเอียดมีดังนี้ 

 
1.1 กลุ่มตัวอย่างหน่วยงานราชการผู้ใช้ประโยชน์ 

กลุ่มตัวอย่างหน่วยงานราชการผู้ใช้ประโยชน์ จ านวน 602 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 65.8) 
มีอายุระหว่าง 21-40 ปี มากที่สุด (ร้อยละ 63.8) และส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
(ร้อยละ 65.1) (แผนภูมทิี่ 3-2) 

แผนภูมิที่ 3-2 ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่างหน่วยงานราชการผู้ใช้ประโยชน์ 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-3 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

1.2 กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการที่มาเช่าพื้นที ่

กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการที่มาเช่าพ้ืนที่ จ านวน 375 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 66.7) 
มีอายุระหว่าง 21–40 ปี มากที่สุด (ร้อยละ 51.5) และส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
(ร้อยละ 61.4) (แผนภูมทิี่ 3-3) 

แผนภูมิที่ 3-3 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการที่มาเช่าพ้ืนที่ 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-4 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

1.3 กลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่มาใช้บริการ 

กลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่มาใช้บริการ จ านวน 525 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 64.4) มีอายุระหว่าง 
21–40 ปี มากที่สุด (ร้อยละ 66.3) และส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ร้อยละ 54.5) 
(แผนภูมทิี่ 3-4) 
 
แผนภูมิที่ 3-4 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างลูกค้าท่ีมาใช้บริการ 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-5 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ตารางท่ี 3-1 จ านวนตัวอย่างที่ส ารวจ จ าแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา ในแต่ละกลุ่มตัวอย่าง 
หน่วย : ราย  

ข้อมูลทั่วไป รวม หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการ ลูกค้าที่มาใช้บริการ 

รวม 1,502 602 375 525 
เพศ 
- ชาย 518 206 125 187 
- หญิง 984 396 250 338 
อาย ุ
- ต่ ากว่า 20 ป ี 0 0 0 0 
- 21 – 40 ปี 925 384 193 348 
- 41 – 60 ปี 550 218 162 170 
- 61 ปีขึ้นไป 27 0 20 7 
ระดับการศึกษา     
- ต่ ากว่าปริญญาตรี 364 63 116 185 
- ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 908 392 230 286 
- ปริญญาโท 228 147 29 52 
- ปริญญาเอก 2 0 0 2 

 
 

2. ความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

2.1 ความพึงพอใจในภาพรวมของผูใ้ช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  

การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แบ่งการส ารวจออกเป็น 
2 ลักษณะ คือ การส ารวจใหญ่ประจ าปี และการส ารวจย่อยรายกิจกรรม/โครงการ โดยผลการประเมินความ
พึงพอใจในภาพรวม จะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ผลการประเมินความพึงพอใจจากการส ารวจใหญ่ประจ าปี 
ร้อยละ 60 รวมกับผลการประเมินความพึงพอใจจากการส ารวจย่อยรายกิจกรรม/โครงการ ร้อยละ 40 ซึ่งผล
การประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อยู่ที่ระดับพึงพอใจ 
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.44) (แผนภูมิที่ 3-5) ทั้งนี้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการ 
เฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 มีความพึงพอใจเพ่ิมขึ้น (+0.11) (ตารางที่ 3-2) 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-6 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

แผนภูมิที่ 3-5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ในภาพรวม จ าแนกตาม
ลักษณะการส ารวจ 

 
 

ตารางท่ี 3-2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ในภาพรวม ปี 2561-2562 
จ าแนกตามประเด็นการประเมิน และลักษณะการส ารวจ 

ประเด็นการประเมิน 
ปี  

2561 
ปี  

2562 
ผลการ

เปรียบเทียบ 
การส ารวจใหญ่

ประจ าปี 
การส ารวจย่อย 

รายกิจกรรม/โครงการ 

1. ด้านระบบการจราจรของศูนยร์าชการ
เฉลิมพระเกียรตฯิ 

4.25 4.20 -0.05 3.96 4.54 

2. ด้านการบริหารจดัการสิ่งแวดล้อม
ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

4.23 4.39 +0.16 4.39 - 

3. ด้านการบริหารจดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศ   

4.21 4.01 -0.20 4.01 - 

4. ด้านการบริหารจดัการระบบ
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

4.28 4.44 +0.16 4.35 4.58 

5. ด้านระบบรักษาความปลอดภัย 4.33 4.56 +0.23 4.45 4.73 

6. ด้านระบบรักษาความสะอาด 4.31 4.54 +0.23 4.47 4.64 

7. ด้านลูกค้าสัมพันธ์  4.37 4.58 +0.21 4.50 4.69 

8. ด้านเจ้าหน้าที่ (ด้านการเงิน) 4.69 4.78 +0.09 - 4.78 

9. ด้านการจัดกิจกรรมต่างๆ  
เพื่อความสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม 

4.54 4.62 +0.08 - 4.62 

ภาพรวม 4.33 4.44 +0.11 4.30 4.65 

0.00 2.50 5.00

ความพึงพอใจจากการส ารวจย่อย                   
รายกิจกรรม/โครงการ

ความพึงพอใจจากการส ารวจใหญ่ประจ าปี

ภาพรวมความพึงพอใจ

4.65

4.30

4.44
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-7 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

2.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ จากการส ารวจใหญ่ประจ าปี 

2.2.1 ความพึงพอใจในภาพรวม 

ในภาพรวมการให้บริการของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.30) จาก 7 ประเด็นที่ประเมิน มี 5 ประเด็นที่ได้รับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดย
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านลูกค้าสัมพันธ์ (ค่าเฉลี่ย 4.50) รองลงมา ได้แก่ ด้านระบบรักษาความสะอาด 
(ค่าเฉลี่ย 4.47) ด้านระบบรักษาความปลอดภัย (ค่าเฉลี่ย 4.45) ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายใน 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (ค่าเฉลี่ย 4.39) และด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ (ค่าเฉลี่ย 4.35) ตามล าดับ โดยกลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่มาใช้บริการ และกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการ 
ที่มาเช่าพ้ืนที่มีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.53 และ 4.37 
ตามล าดับ) ซึ่งเกือบทุกประเด็นที่ประเมินทั้งกลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่มาใช้บริการ และกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการ
ที่มาเช่าพ้ืนที่ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ยกเว้นด้านระบบการจราจรของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
และด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่อยู่ในระดับมาก ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างหน่วยงานราชการ
ผู้ใช้ประโยชน์มีความพีงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.01) และทุกประเด็นที่ประเมินมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ จากการส ารวจใหญ่ 
ประจ าปี 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 พบว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเพ่ิมขึ้น (+0.12) ทั้งนี้ประเด็นที่มี
การเปลี่ยนแปลงลดลงมี 2 ประเด็น คือ ด้านระบบการจราจรของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ และด้านการ
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (-0.19 และ -0.20 ตามล าดับ) (ตารางท่ี 3-3) 

ตารางท่ี 3-3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ในแต่ละกลุ่มตัวอย่าง  
                 จากการส ารวจใหญ่ ปี 2561-2562 จ าแนกตามประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมิน ปี 
2561 

ปี 
2562 

ผลการ
เปรียบเทียบ 

หน่วยงาน
ราชการ 

ผู้ประกอบการ 
ลูกค้าที่มาใช้

บริการ 

1.  ด้านระบบการจราจรของศูนยร์าชการ 
    เฉลิมพระเกยีรตฯิ 

4.15 3.96 -0.19 3.83 4.04 4.01 

2.  ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
    ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

4.23 4.39 +0.16 4.01 4.45 4.70 

3.  ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลย ี
    สารสนเทศ   

4.21 4.01 -0.20 3.87 4.07 4.09 

4.  ด้านการบริหารจัดการระบบ 
     สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

4.15 4.35 +0.20 4.07 4.31 4.66 

5.  ด้านระบบรักษาความปลอดภัย 4.14 4.45 +0.31 4.08 4.55 4.72 
6.  ด้านระบบรักษาความสะอาด 4.17 4.47 +0.30 4.13 4.53 4.75 
7.  ด้านลูกค้าสัมพันธ์ 4.18 4.50 +0.32 4.10 4.63 4.77 

ภาพรวม 4.18 4.30 +0.12 4.01 4.37 4.53 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-8 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

2.2.2 ความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ ที่ประเมิน 

1) ด้านระบบการจราจรของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

ในภาพรวมด้านระบบการจราจรของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ได้รับความพึงพอใจ  
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.96) จาก 4 ประเด็นที่ประเมิน พบว่า ทุกประเด็นได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการ พบว่า ทุกกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมาก 
(แผนภูมิที่ 3-6) 

แผนภูมิที่ 3-6 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อด้านระบบการจราจรของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
         จ าแนกตามประเด็นที่ประเมิน 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-9 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

2) ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

ในภาพรวมด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ได้รับความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.39) จาก 4 ประเด็นที่ประเมิน พบว่าทุกประเด็นได้รับความพึงพอใจ 
ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่มาใช้บริการ และ 
กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการที่มาเช่าพ้ืนที่ มีความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.70 และ 4.45 
ตามล าดับ) ส่วนกลุ่มตัวอย่างหน่วยงานราชการผู้ใช้ประโยชน์ มีความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.01) 
(แผนภูมิที่ 3-7) 

แผนภูมิที่ 3-7 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายใน 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ จ าแนกตามประเด็นที่ประเมิน 

 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
การส ารวจความพึงพอใจ และความไมพ่ึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการเฉลมิพระเกียรติฯ ประจ าป ี2562 
บริษัท ธนารกัษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
 

ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-10 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

3) ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในภาพรวมด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.01) จาก 4 ประเด็นที่ประเมินได้รับความพึงพอใจในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการ พบว่า ทุกกลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมาก (แผนภูมิ
ที่ 3-8) 

แผนภูมิที่ 3-8 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                    จ าแนกตามประเด็นที่ประเมิน 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-11 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

4) ด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ในภาพรวมด้านระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.35) จาก 2 ประเด็นที่ประเมิน พบว่าทุกประเด็นได้รับความ 
พึงพอใจในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่มาใช้บริการ 
และกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการที่มาเช่าพ้ืนที่ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.66 และ 4.31 
ตามล าดับ) ส าหรับกลุ่มตัวอย่างหน่วยงานราชการผู้ใช้ประโยชน์ มีความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.07) 
(แผนภูมิที่ 3-9) 

แผนภูมิที่ 3-9 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและ 
                     สาธารณูปการ จ าแนกตามประเด็นที่ประเมิน 
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2.ด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณปูการ

1.ด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณปูโภค (พื้นที่
พาณิชย)์

ภาพรวม

ด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ภาพรวม หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการ ลูกค้าท่ีมาใช้บริการ

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

4.37 

4.25 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-12 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

4.1) ด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค (พื้นที่พาณิชย์) 

ในภาพรวมด้านระบบสาธารณูปโภค (พ้ืนที่พาณิชย์) ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.41) จาก 5 ประเด็นที่ประเมิน พบว่า ทุกประเด็นได้รับ
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่มาใช้
บริการ และกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการที่มาเช่าพ้ืนที่ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.73 และ 
4.37 ตามล าดับ) ส าหรับกลุ่มตัวอย่างหน่วยงานราชการผู้ใช้ประโยชน์ มีความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
4.13) (แผนภูมิที่ 3-10) 

แผนภูมิที่ 3-10 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค (พ้ืนที่ 
                     พาณิชย์) จ าแนกตามประเด็นที่ประเมิน 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-13 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

4.2) ด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปการ 

ในภาพรวมด้านระบบสาธารณูปการ ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ได้รับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.28) จาก 5 ประเด็นที่ประเมิน พบว่า มี 3 ประเด็นที่ได้รับความ
พึงพอใจในระดับมากที่สุด ส าหรับอีก 2 ประเด็น ได้รับความพึงพอใจในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ใช้บริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่มาใช้บริการ และกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการที่มาเช่าพ้ืนที่ 
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.59 และ 4.25 ตามล าดับ) ส าหรับกลุ่มตัวอย่างหน่วยงานราชการ
ผู้ใช้ประโยชน์ มีความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.00) (แผนภูมิที ่3-11) 

แผนภูมิที่ 3-11 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปการ จ าแนก 
                    ตามประเด็นที่ประเมิน 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-14 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

5) ด้านระบบรักษาความปลอดภัย 

ในภาพรวมด้านระบบรักษาความปลอดภัยภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ได้รับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.45) จาก 3 ประเด็นที่ประเมิน พบว่า ทุกประเด็นได้รับความ 
พึงพอใจในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่มาใช้
บริการ และกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการที่มาเช่าพ้ืนที่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.72 และ 4.55 
ตามล าดับ) ส าหรับกลุ่มตัวอย่างหน่วยงานราชการผู้ใช้ประโยชน์ มีความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.08) 
(แผนภูมิที่ 3-12)  

แผนภูมิที่ 3-12 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อด้านระบบรักษาความปลอดภัย จ าแนกตาม 
                     ประเด็นที่ประเมิน 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-15 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

6) ด้านระบบรักษาความสะอาด 

ในภาพรวมด้านระบบรักษาความสะอาดภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ได้รับความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.47) จาก 3 ประเด็นที่ประเมิน พบว่า ทุกประเด็นได้รับความพึงพอใจ
ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่มาใช้บริการ และ
กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการที่มาเช่าพ้ืนที่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  (ค่าเฉลี่ย 4.75 และ 4.53 
ตามล าดับ) ส าหรับกลุ่มตัวอย่างหน่วยงานราชการผู้ใช้ประโยชน์ มีความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.13) 
(แผนภูมิที่ 3-13)  

แผนภูมิที่ 3-13 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อด้านระบบรักษาความสะอาด จ าแนกตามประเด็น 
                    ที่ประเมิน 
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3. การให้บริการของเจ้าหน้าท่ีรักษาความสะอาด 

2.  การรักษาความสะอาดภายนอกอาคาร

1. การรักษาความสะอาดภายในอาคาร

ภาพรวม

ด้านระบบรักษาความสะอาด

ภาพรวม หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการ ลูกค้าที่มาใช้บริการ

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
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-16 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

7) ด้านลูกค้าสัมพันธ์  

ในภาพรวมด้านลูกค้าสัมพันธ์ ในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ได้รับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.50) จาก 3 ประเด็นที่ประเมิน พบว่า ทุกประเด็นได้รับความพึงพอใจในระดับ 
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่มาใช้บริการ และกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ประกอบการที่มาเช่าพ้ืนที่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.77 และ 4.63 ตามล าดับ) 
ส าหรับกลุ่มตัวอย่างหน่วยงานราชการผู้ใช้ประโยชน์ มีความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.10) (แผนภูมิที่ 
3-14) 

แผนภูมิที่ 3-14 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อด้านลูกค้าสัมพันธ์ จ าแนกตามประเด็นที่ประเมิน 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-17 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

2.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ จากการส ารวจย่อยรายกิจกรรม/โครงการ 

 ในปี 2562 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ได้ด าเนินกิจกรรม/โครงการ จ านวน 27 กิจกรรม/
โครงการ เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์ขององค์กร ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจจากการ
ส ารวจย่อยรายกิจกรรม/โครงการ ที่ด าเนินการในปี 2562 มีรายละเอียด ดังนี้ 

2.3.1 ผลการประเมินในภาพรวม 

         กิจกรรม/โครงการ ที่ด าเนินการในปี 2562 ในภาพรวมได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.65) และจาก 27 กิจกรรม/โครงการ ที่ประเมิน พบว่า ทุกกิจกรรม/โครงการ ได้รับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด (ตารางท่ี 3-4) แสดงถึงความประทับใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ  

ตารางที่ 3-4 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อกิจกรรม/โครงการ ในภาพรวมที่ด าเนินการ ในปี 2562 จ าแนกตาม 
                 กิจกรรม/โครงการ 

กิจกรรม/โครงการ 
จ านวนผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม (คน) 

จ านวนตัวอย่าง 
ที่ส ารวจ (คน) 

ค่าเฉลี่ย
ภาพรวม 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1) กิจกรรม 
   (1)   วันเด็ก (ศูนย์ราชการเฉลมิพระเกียรติฯ) 

 
7,000 

 
80 4.64 

 
มากที่สุด 

   (2)   วันเด็ก (ชุมชน)  250 40 4.50 มากที่สุด 
   (3)   ออมบุญ 2,150 320 4.57 มากที่สุด 
         (3.1) ออมบุญวันปีใหม่ 590 80 4.56 มากที่สุด 
         (3.2) ออมบุญวันมาฆบูชา 500 80 4.55 มากที่สุด 
         (3.3) ออมบุญวันวิสาขบูชา 560 80 4.51 มากที่สุด 
          (3.4) ออมบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 500 80 4.64 มากที่สุด 
   (4)   สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ธพส.กับ 
         หน่วยงานราชการ (Thankyou Party) 

98 50 4.66 มากที่สุด 

   (5)   สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ธพส.กับ 
         ผู้มีส่วนไดเ้สยีต่อศูนยร์าชการเฉลมิพระเกียรติฯ 

- 60 4.70 มากที่สุด 

   (6)   สร้างความสัมพันธ์และสรา้งการรับรู้ความเข้าใจ 
         กับผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

- 30 4.73 มากที่สุด 

   (7)   Kids Day Camp 120 70 4.74 มากที่สุด 
   (8)   ส่งเสริมอาชีพ 100 40 4.67 มากที่สุด 
   (9)   ภายนอกอาคาร  - 120 4.55 มากที่สุด 
         (9.1) วันสงกรานต์  - 60 4.42 มากที่สุด 
         (9.2) วันลอยกระทง  - 60 4.68 มากที่สุด 
   (10) ซ้อมอพยพหนีไฟ - 70 4.73 มากที่สุด 
2) โครงการ 
   (1)   การให้บริการ ตู้ Digital Signage 

 
- 

 
33 

 
4.42 

 
มากที่สุด 

   (2)   การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ภายในลิฟตโ์ดยสาร  - 32 4.41 มากที่สุด 
   (3)   การปรับปรุงสนามฟุตบอล พร้อมอุปกรณ์กีฬา - 30 4.40 มากที่สุด 
   (4)   การรณรงค์การลดใช้พลาสติก - 30 4.73 มากที่สุด 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-18 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ตารางที่ 3-4 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อกิจกรรม/โครงการ ในภาพรวมที่ด าเนินการ ในปี 2562 จ าแนกตาม 
                 กิจกรรม/โครงการ (ต่อ) 

กิจกรรม/โครงการ 
จ านวนผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม (คน) 

จ านวนตัวอย่าง 
ที่ส ารวจ (คน) 

ค่าเฉลี่ย
ภาพรวม 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

3) การส ารวจรายไตรมาส 
   (1)   การตักบาตรเช้าประจ าสปัดาห ์

 
- 

 
160 4.58 

 
มากที่สุด 

   (2)   การบริจาคโลหิต - 160 4.57 มากที่สุด 
   (3)   การพัฒนาชุมชน - 123 4.59 มากที่สุด 
   (4)   การให้บริการเจ้าหนา้ที่ ธพส. (Relation Marketing) - 160 4.84 มากที่สุด 
   (5)   การให้บริการเจ้าหน้าท่ีพื้นที่พาณิชย์ - 160 4.63 มากที่สุด 
   (6)   การให้บริการเจ้าหน้าท่ีการเงิน - 170 4.78 มากที่สุด 
   (7)   การให้บริการเจ้าหน้าท่ีลูกค้าสัมพันธ์ - 160 4.69 มากที่สุด 
   (8)   การปรับปรุงห้องน้ าส่วนกลาง - 160 4.74 มากที่สุด 
   (9)   การให้บริการรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าภายใน 
         ศูนย์ราชการเฉลมิพระเกยีรติฯฯ 

- 170 4.54 มากที่สุด 

   (10) การให้บริการเจา้หน้าท่ีรักษาความสะอาด 
         ภายในห้องน้ าส่วนกลาง 

- 170 4.53 มากที่สุด 

   (11) การประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการ 
         บริหารจัดการศูนย์ราชการฯ (ชุดย่อย) 

- 120 4.52 มากที่สุด 

   (12) การประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการ 
         บริหารจัดการศูนย์ราชการฯ (ชุดใหญ่) 

- 147 4.60 มากที่สุด 

   (13) Sky Running - 170 4.73 มากที่สุด 
ภาพรวมท้ังหมด - 3,035 4.65 มากที่สุด 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-19 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

2.3.2 ผลการประเมินในแต่ละกิจกรรม/โครงการ 

          1) ผลการประเมินรายกิจกรรม 

1.1) กิจกรรมวันเด็ก (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ) 

กิจกรรมวันเด็ก (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ) จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 
2562 ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 2 ภายในอาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ และ
ผู้ประกอบการภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ให้การสนับสนุนของรางวัล จ านวน 23 หน่วยงาน 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 7,000 คน กิจกรรมบนเวที มีการจัดกิจกรรมเล่นเกมส์ แจกของรางวัลมากมาย 
รวมทั้งบริการอาหาร/เครื่องดื่ม ฟรีตลอดทั้งงาน ในภาพรวมได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
4.64) และจาก 7 ประเด็นที่ประเมิน พบว่า ทุกประเด็นได้รับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดมี 3 ประเด็น คือ สถานที่จัดกิจกรรม รูปแบบการจัดกิจกรรม และเจ้าหน้าที่ที่จัดกิจกรรม 
(ค่าเฉลี่ย 4.64 เท่ากัน) รองลงมา ได้แก่ ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม การมีส่วนร่วมในกิจกรรม สิ่งอ านวยความ
สะดวกภายในกิจกรรม และอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าเฉลี่ย 4.63 เท่ากัน) ตามล าดับ (แผนภูมิที่ 3-15)  

แผนภูมิที่ 3-15 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อกิจกรรมวันเด็ก (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ) 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-20 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

กิจกรรมวันเด็ก (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ) 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-21 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

1.2) กิจกรรมวันเด็ก (ชุมชน) 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ร่วมกับ คณะกรรมการกลางชุมชนเคหะ 
หลักสี่ จัดกิจกรรมวันเด็ก (ชุมชน) ประจ าปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ณ เคหะชุมชนหลักสี่ โดยมี
กิจกรรมบนเวที ให้ร่วมสนุก รับของรางวัล อาทิ ตุ๊กตา จักรยาน อุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษา จ านวน 
3,000 บาท ในภาพรวมได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.50) จาก 7 ประเด็นที่ประเมิน 
พบว่าทุกประเด็นได้รับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดมี 2 ประเด็น คือ 
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 4.53 เท่ากัน) รองลงมา ได้แก่ รูปแบบ
การจัดกิจกรรม เจ้าหน้าที่ที่จัดกิจกรรม และอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าเฉลี่ย 4.50) สิ่งอ านวยความสะดวก
ภายในกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 4.48) และ สถานที่จัดกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 4.45) ตามล าดับ (แผนภูมิที่ 3-16)  

แผนภูมิที่ 3-16 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อกิจกรรมวันเด็ก (ชุมชน)  
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-22 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

กิจกรรมวันเด็ก (ชุมชน) 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-23 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

1.3) กิจกรรมออมบุญ 

        กิจกรรมออมบุญ จัดขึ้น 4 ครั้ง ได้แก่ 1) ออมบุญวันปีใหม่ วันที่ 8 และ 11 มกราคม 
2562 2) ออมบุญวันมาฆบูชา วันที่ 13 และ 15 กุมภาพันธ์ 2562 3) ออมบุญวันวิสาขบูชา วันที่ 8 แล ะ 
14 พฤษภาคม 2562 และ 4) ออมบุญวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา วันที่ 2 และ 4 กรกฎาคม 2562 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 2,150 คนในภาพรวมได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.57) 
โดยทั้ง 4 กิจกรรม ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.56, 4.55, 4.51 และ 4.64 ตามล าดับ) 
(แผนภูมิที่ 3-17)  

แผนภูมิที่ 3-17 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อกิจกรรมออมบุญ  
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-24 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

(1) กิจกรรมออมบุญวันปีใหม่ 

กิจกรรมออมบุญวันปีใหม่ จัดขึ้น 2 วัน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 590 คน คือ 
วันที่ 8 มกราคม 2562 ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) เวลา 08.00-09.30 น. โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ 
จากวัดไทรงามธรรมธราราม ศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐาน จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 9 รูป มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 170 คน และวันที่ 11 มกราคม 2562 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) เวลา 08.00-09.30 น. 
โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ จากวัดไทรงามธรรมธราราม ศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐาน จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 9 รูป  
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 420 คน ซึ่งทั้ง 2 วัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมท าบุญ ถวายสังฆทาน ตักบาตร
ข้าวสาร อาหารแห้ง รวมถึงปัจจัยตามจิตศรัทธา ถวายแด่พระสงฆ์ ในภาพรวมได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
พึงพอใจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.56) จาก 5 ประเด็นที่ประเมิน พบว่า ทุกประเด็นได้รับความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การมีส่วนร่วมในกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 4.58) รองลงมา ได้แก่ รูปแบบ
การจัดกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 4.56) การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ที่จัดกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 4.55) 
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม และสถานที่จัดกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 4.54 เท่ากัน) ตามล าดับ (แผนภูมิที่ 3-18) 

แผนภูมิที่ 3-18 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อกิจกรรมออมบุญวันปีใหม่ 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-25 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

(2) กิจกรรมออมบุญวันมาฆบูชา 

กิจกรรมออมบุญวันมาฆบูชา จัดขึ้น 2 วัน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 500 คน 
คือ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) เวลา 08.00-09.30 น. โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ 
จากวัดคลองบ้านใหม่ กรุงเทพฯ จ านวน 9 รูป มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 140 คน และ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
2562 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) เวลา 08.00-09.30 น. โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ จากวัดคลอง 
บ้านใหม่ กรุงเทพฯ จ านวน 9 รูป มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 360 คน ซึ่งทั้ง 2 วัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วม
ท าบุญ ถวายสังฆทาน ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง รวมถึงปัจจัยตามจิตศรัทธา ถวายแด่พระสงฆ์ ในภาพรวม
ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.55) จาก 5 ประเด็นที่ประเมิน พบว่า ทุกประเด็นได้รับ
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การมีส่วนร่วมในกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 4.55) 
รองลงมา ได้แก่ รูปแบบการจัดกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 4.53)  ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม สถานที่จัดกิจกรรม 
และ การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ท่ีจัดกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 4.51 เท่ากัน) ตามล าดับ (แผนภูมิที่ 3-19) 

แผนภูมิที ่3-19 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อกิจกรรมออมบุญวันมาฆบูชา 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-26 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

(3) กิจกรรมออมบุญวันวิสาขบูชา 

กิจกรรมออมบุญวันวิสาขบูชา จัดขึ้น 2 วัน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 560 คน 
คือวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) เวลา 08.00-09.30 น. โดยได้นิมนต์
พระสงฆ์ จากวัดสะพานสูง จังหวัดนนทบุรี จ านวน 9 รูป มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 400 คน และ วันที่  
14 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) เวลา 08.00-09.30 น. โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ 
จากวัดสะพานสูง จังหวัดนนทบุรี จ านวน 9 รูป มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 160 คน ซึ่งทั้ง 2 วัน ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้ร่วมท าบุญ ถวายสังฆทาน ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง รวมถึงปัจจัยตามจิตศรัทธา ถวายแด่
พระสงฆ์ ในภาพรวมได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.51) จาก 5 ประเด็นที่ประเมิน พบว่า  
ทุกประเด็นได้รับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
(ค่าเฉลี่ย 4.51) รองลงมา ได้แก่ ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม และสถานที่จัดกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 4.50 เท่ากัน) 
รูปแบบการจัดกิจกรรม และการอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ที่จัดกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 4.48 เท่ากัน) 
ตามล าดับ (แผนภูมิที่ 3-20) 

แผนภูมิที ่3-20 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อกิจกรรมออมบุญวันวิสาขบูชา 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-27 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

(4) กิจกรรมออมบุญวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 

กิจกรรมออมบุญวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา จัดขึ้น 2 วัน มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจ านวน 500 คน คือวันที่  2 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) เวลา  
08.00-09.30 น. โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ จากวัดจันทรสุข (ศูนย์ปฏิบัติธรรมนาลันทารังสิต) จังหวัดปทุมธานี 
จ านวน 9 รูป มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 150 คน และ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี 
(อาคารบี) เวลา 08.00-09.30 น. โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ จากวัดจันทรสุข (ศูนย์ปฏิบัติธรรมนาลันทารังสิต) 
จังหวัดปทุมธานี จ านวน 9 รูป มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 350 คน ซึ่งทั้ง 2 วัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วม 
ท าบุญ ถวายสังฆทาน ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง รวมถึงปัจจัยตามจิตศรัทธา ถวายแด่พระสงฆ์ ในภาพรวม 
ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.64) จาก 5 ประเด็นที่ประเมิน พบว่า ทุกประเด็นได้รับความ 
พึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การมีส่วนร่วมในกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 4.64) 
รองลงมา ได้แก่ รูปแบบการจัดกิจกรรม และการอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ที่จัดกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 
4.63 เท่ากัน) สถานที่จัดกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 4.61) และระยะเวลาในการจัดกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 4.59) ตามล าดับ 
(แผนภูมิที่ 3-21) 

แผนภูมิที ่3-21 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อกิจกรรมออมบุญวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 

 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
การส ารวจความพึงพอใจ และความไมพ่ึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการเฉลมิพระเกียรติฯ ประจ าป ี2562 
บริษัท ธนารกัษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
 

ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-28 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

กิจกรรมออมบุญ 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-29 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

1.4) กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ธพส. กับหน่วยงานราชการ (Thank you Party) 

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการ (Thank you Party) จัดขึ้นในวันที่  
17 มิถุนายน 2562 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารศูนย์ประชุมทรงกลม โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา 
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวนทั้งสิ้น 98 คน แบ่งเป็นผู้แทน
จากหน่วยงานราชการ 40 หน่วยงาน จ านวน 68 คน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ธพส. จ านวน 30 คน  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ให้มีความสามัคคีและ  
แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และเพ่ือแสดงความขอบคุณในการให้ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ แก่ ธพส.  
ในการบริหารจัดการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ในภาพรวมได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.66) จาก 6 ประเด็นที่ประเมิน พบว่า ทุกประเด็นได้รับความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมากที่สุด 
โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ที่จัดกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 4.68) 
รองลงมา ได้แก่ สถานที่จัดกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 4.58) อาหารและเครื่องดื่ม (ค่าเฉลี่ย 4.56) วันที่จัดกิจกรรม 
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม และ รูปแบบการจัดกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 4.50 เท่ากัน) ตามล าดับ (แผนภูมิที่ 3-22)  

แผนภูมิที่ 3-22 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการ  
                    (Thank you Party) 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-30 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ธพส. กับหน่วยงานราชการ (Thank you Party) 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-31 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

1.5) กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ธพส.กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อศูนย์ราชการ 
เฉลิมพระเกียรติฯ 

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ธพส. กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อศูนย์ราชการเฉลิม
พระเกียรติฯ จัดขึ้นทุกวันพฤหัสบดี เวลา 12.00-13.00 น. โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ในรูปแบบ
การร่วมฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ฝึกบ าเพ็ญเพียร ปฏิบัติตนเพ่ือให้จิตใจสงบ และใช้สติปัญญาเป็นหลัก 
ในการด าเนินชีวิต โดยพระครูธรรมธรสัมพันธ์ ถิรธมโม เจ้าอาวาสวัดจันทรสุข พระวิปัสสนาจารย์วัดมหาธาตุ 
กรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมส่วนกลางทิศตะวันออก ชั้น 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการ 
เฉลิมพระเกียรติฯ ในภาพรวมได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.70) จาก 4 ประเด็นที่
ประเมิน พบว่า ทุกประเด็นได้รับความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมากที่สุด โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
รูปแบบการจัดกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 4.70) รองลงมา ได้แก่ การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ที่จัดกิจกรรม 
(ค่าเฉลี่ย 4.68) สถานที่จัดกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 4.65) และระยะเวลาในการจัดกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 4.60) 
ตามล าดับ (แผนภูมิที่ 3-23)  

แผนภูมิที่ 3-23 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ธพส.กับผู้ม ี
                     ส่วนไดส้่วนเสียต่อศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-32 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ธพส.กับผู้มีส่วนไดเ้สียต่อศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-33 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

1.6) กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

               กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดใน
รูปแบบการแข่งขันฟุตบอลกระชับความสัมพันธ์ ระหว่าง ธพส. และชุมชมใกล้เคียง เพ่ือเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีและเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งบริการอาหารว่าง โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ สนามฟุตบอลเคหะหลักสี่ ซอยแจ้งวัฒนะ 5 
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.73) จาก 4 
ประเด็นที่ประเมิน พบว่า ทุกประเด็นได้รับความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมากที่สุด ดังนี้ ระยะเวลาในการจัด
กิจกรรม สถานที่จัดกิจกรรม รูปแบบการจัดกิจกรรม และการอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ที่จัดกิจกรรม 
(ค่าเฉลี่ย 4.73 เท่ากัน) (แผนภูมิที่ 3-24) 

แผนภูมิที่ 3-24 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ 
                     ส่วนเสีย 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-34 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-35 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

1.7) กิจกรรม Kids Day Camp 

                    กิจกรรม Kids Day Camp จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 ตุลาคม 2562 และ วันที่ 15-18 
ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ฝั่งทิศเหนือ อาคารรัฐประศาสนภักดี 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 120 คน โดยมีคุณสมบัติเป็นเด็กที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 
2549-2554 เป็นบุตรของข้าราชการ ผู้ประกอบการภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ข้าราชการรอบๆ 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ และชุมชนภายในเขตหลักสี่ กิจกรรมที่จัดขึ้นในแต่ละวัน จะสับเปลี่ยนให้น้องๆ 
ได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน และได้รับความรู้อย่างเต็มที่และแจกของรางวัล ของที่ระลึก
ให้แก่เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดกิจกรรม ในภาพรวมได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.74) จาก 7 ประเด็นที่ประเมิน พบว่า ทุกประเด็นมึความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ 
มากที่สุด โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ รูปแบบการจัดกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 4.76) รองลงมาได้แก่ การอ านวย
ความสะดวกของเจ้าหน้าที่ที่จัดกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 4.73) วันที่จัดกิจกรรม ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม สถานที่
จัดกิจกรรม และความเหมาะสมของกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 4.70 เท่ากัน) และอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าเฉลี่ย 4.61) 
ตามล าดับ (แผนภูมิที่ 3-25)  

แผนภูมิที่ 3-25 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อกิจกรรม Kids Day Camp 

 
 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
การส ารวจความพึงพอใจ และความไมพ่ึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการเฉลมิพระเกียรติฯ ประจ าป ี2562 
บริษัท ธนารกัษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
 

ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-36 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

กิจกรรม Kids Day Camp 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-37 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

1.8) กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 
                   กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจสามารถน าไปประกอบวิชาชีพ  

สร้างรายได้ลดค่าใช้จ่าย และสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดี แก่ชุมชนเคหะหลักสี่และชุมชนอ่ืนโดยรอบ 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ณ เคหะชุมชนหลักสี่ ซอยแจ้งวัฒนะ 5 ซึ่งกิจกรรมต่างๆ จัดขึ้น ทุกวันอาทิตย์
ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน 2562 ในภาพรวมได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
4.67) จาก 5 ประเด็นที่ประเมิน พบว่า ทุกประเด็นได้รับความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมากที่สุด โดยประเด็น
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มี 4 ประเด็น คือ สถานที่จัดกิจกรรม สิ่งอ านวยความสะดวกภายในการจัดกิจกรรม การให้
ค าแนะน า/อธิบาย ของวิทยากร ความรู้ที่ได้รับน ามาประกอบอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ (ค่าเฉลี่ย 4.67 เท่ากัน) 
รองลงมา ได้แก่ ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 4.63) ตามล าดับ (แผนภูมิที่ 3-26)  

แผนภูมิที่ 3-26 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-38 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-39 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

1.9) กิจกรรมภายนอกอาคาร 

                     กิจกรรมภายนอกอาคาร จัดขึ้น 2 รูปแบบ ณ บริเวณลานหน้าอาคารรัฐประศาสน
ภักดี (อาคารบี) ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ คือ 1) กิจกรรมวันสงกรานต์ วันที่ 4 เมษายน 2562 
และ 2) กิจกรรมวันลอยกระทง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ในภาพรวมได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.55) โดยทั้ง 2 กิจกรรม ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.42 และ 4.68 
ตามล าดับ) (แผนภูมิที่ 3-27)  

แผนภูมิที่ 3-27 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อกิจกรรมภายนอกอาคาร 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-40 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

(1) กิจกรรมวันสงกรานต์  

                         กิจกรรมวันสงกรานต์ จัดขึ้นวันที่ 4 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 17.00-23.00 น. 
ภายในงานร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สรงน้ าพระ ประกวดก่อเจดีย์ทราย และมีการแสดงดนตรีของวง  
The Palace พร้อมด้วยศิลปินรับเชิญ “อัญชลี จงคดีกิจ” ในภาพรวมได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.42) จาก 5 ประเด็นที่ประเมิน พบว่า ทุกประเด็นได้รับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ที่จัดกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 4.43) 
รองลงมา ได้แก่ ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม สถานที่จัดกิจกรรม และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในกิจกรรม 
(ค่าเฉลี่ย 4.42 เท่ากัน) และรูปแบบการจัดกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 4.38) ตามล าดับ (แผนภูมิที่ 3-28) 

แผนภูมิที่ 3-28 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อกิจกรรมวันสงกรานต์ 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-41 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

(2) กิจกรรมวันลอยกระทง  

                         กิจกรรมวันลอยกระทง จัดขึ้นวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 17.00-
22.00 น. ภายในงานร่วมลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรมไทย เพลิดเพลินไปกับเสียงดนตรี การแสดงแสงสีเสียง 
และร้านอาหารต่างๆ ในภาพรวมได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.68) จาก 5 ประเด็นที่
ประเมิน พบว่า ทุกประเด็นได้รับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มี 2 ประเด็น คือ 
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม และการอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ที่จัดกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 4.68 เท่ากัน) 
รองลงมาได้แก่ สถานที่จัดกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 4.67) รูปแบบการจัดกิจกรรม และสิ่งอ านวยความสะดวกภายใน
กิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 4.63 เท่ากัน) ตามล าดับ (แผนภูมิที่ 3-29) 

แผนภูมิที ่3-29 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อกิจกรรมวันลอยกระทง  
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-42 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

กิจกรรมภายนอกอาคาร 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-43 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

1.10) กิจกรรมการซ้อมอพยพหนีไฟ 

                               กิจกรรมการซ้อมอพยพหนีไฟ โดยส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด าเนินการ
ซ้อมอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว ประจ าปี 2562 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 
และวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นจ านวนมาก  
ในภาพรวมได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.73) จาก 6 ประเด็นที่ประเมิน พบว่า ทุก
ประเด็นได้รับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดมี 3 ประเด็น คือ รูปแบบการจัด
กิจกรรม เจ้าหน้าที่ที่จัดกิจกรรม และ ประโยชน์ที่ได้รับ (ค่าเฉลี่ย 4.73 เท่ากัน) รองลงมา ได้แก่ สถานที่จัด
กิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 4.71) วันที่จัดกิจกรรม และ ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 4.69 เท่ากัน) ตามล าดับ 
(แผนภูมิที่ 3-30)  

แผนภูมิที่ 3-30 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อกิจกรรมการซ้อมอพยพหนีไฟ 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-44 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

กิจกรรมการซ้อมอพยพหนีไฟ 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-45 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

2) ผลการประเมินรายโครงการ 

2.1) โครงการให้บริการ ตู้ Digital Signage 

                   โครงการให้บริการ ตู้ Digital Signage เป็นโครงการระบบสารสนเทศ ติดตั้งอยู่
ภายในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (เอ) อาคารรัฐประศาสนภักดี (บี) และอาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ทรงเหลี่ยม 
โดยอ านวยความสะดวกแผนผังบอกทิศทางหน่วยงานราชการ และร้านค้า ภายในอาคารศูนย์ราชการ  
เฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งจะท าให้ลูกค้าที่มาใช้บริการภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ทราบถึงต าแหน่ง 
และทิศทาง จุดหมายปลายทางได้อย่างสะดวก ในภาพรวมได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
4.42) จาก 4 ประเด็นที่ประเมิน พบว่า ทุกประเด็นได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด โดย
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความง่ายต่อการใช้งาน (ค่าเฉลี่ย 4.45) รองลงมา ได้แก่ ความเข้าใจ และ
ประโยชน์ที่ได้รับ (ค่าเฉลี่ย 4.42 เท่ากัน) และ การอ านวยความสะดวก (ค่าเฉลี่ย 4.39) ตามล าดับ (แผนภูมิที่ 
3-31)  

แผนภูมิที่ 3-31 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อโครงการให้บริการ ตู้ Digital Signage 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-46 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

โครงการให้บริการ ตู้ Digital Signage 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-47 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

2.2) โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ภายในลิฟต์โดยสาร 

                   โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ภายในลิฟต์โดยสาร โดยบริษัท ธนารักษ์พัฒนา
สินทรัพย์ จ ากัด เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานหรือองค์กร เท่านั้น สงวนสิทธิ์การประกาศโฆษณา
ธุรกิจเครือข่าย ธุรกิจขายตรงแบบหลายชั้น (MLM) ข้อมูลข่าวสารที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง วัฒนธรรม ศาสนา รวมถึงสิ่งที่ผิดกฎหมายและจริยธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ป้าย
ประชาสัมพันธ์มีขนาดเพียงพอต่อการใช้งานของผู้ใช้อาคาร เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้ อยในการติด 
สื่อประชาสัมพันธ์ภายในลิฟท์โดยสาร และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ   
ในภาพรวมได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.41) จาก 3 ประเด็นที่ประเมิน พบว่า  
ทุกประเด็นได้รับความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมากที่สุด โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มี 2 ประเด็น คือ  
การอ านวยความสะดวก และประโยชน์ที่ได้รับ (ค่าเฉลี่ย 4.41 เท่ากัน) และข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์ (ค่าเฉลี่ย 
4.38) ตามล าดับ (แผนภูมิที่ 3-32)  

แผนภูมิที่ 3-32 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อโครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ภายใน 
                      ลิฟตโ์ดยสาร 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-48 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ภายในลิฟต์โดยสาร 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-49 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

2.3) โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล พร้อมอุปกรณ์กีฬา 

                    โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล พร้อมอุปกรณ์กีฬา โดยปรับหน้าดินให้เท่ากันและ
ปลูกหญ้าสนามฟุตบอล เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี และสนับสนุนการออกก าลังกาย ให้มีสุขภาพที่ดี แก่ผู้พัก
อาศัยภายในชุมชน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ ชุมชนเคหะหลักสี่ ซอยแจ้งวัฒนะ 5 กรุงเทพฯ ในภาพรวม
ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.40) จาก 4 ประเด็นที่ประเมิน พบว่า ทุกประเด็นได้รับ
ความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมากที่สุด โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มี 2 ประเด็น คือ คุณภาพและ
มาตรฐานของสนามฟุตบอลที่ด าเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ และประโยชน์ที่ได้รับ (ค่าเฉลี่ย 4.40 เท่ากัน) 
รองลงมา ได้แก่ ความปลอดภัยของสนามฟุตบอลที่ด าเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ และความเหมาะสมของ
อุปกรณ์กีฬาที่ด าเนินการส่งมอบ (ค่าเฉลี่ย 4.37 เท่ากัน) ตามล าดับ (แผนภูมิที่ 3-33)  

แผนภูมิที่ 3-33 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล พร้อมอุปกรณ์กีฬา 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-50 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล พร้อมอุปกรณ์กีฬา  
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-51 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

2.4) โครงการรณรงค์การลดใช้พลาสติก 

                    โครงการรณรงค์การลดการใช้พลาสติก เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 โดย
ความร่วมมือระหว่าง บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด และหน่วยงานภายใน หน่วยงานใกล้เคียง รวมถึง 
ร้านค้าภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ภายใต้แนวคิดของการลดการใช้พลาสติกทุกรูปแบบ 
ไม่ว่าจะเป็นกล่องโฟม กล่องพลาสติก แก้วพลาสติก มุ่งหวังให้เกิดการด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง และเป็น
ส่วนหนึ่งในการช่วยลดโลกร้อน โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมความส าคัญกับการลดใช้แก้วพลาสติก หรือ
ปรับกิจวัตรประจ าวันให้เอ้ือต่อการลดภาวะโลกร้อน และสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างข้าราชการ 
ผู้ปฏิบัติงาน ร้านค้า และประชาชนทั่วไปภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ในภาพรวมได้รับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.73) จาก 5 ประเด็นที่ประเมิน พบว่า ทุกประเด็นได้รับความ 
พึงพอใจในระดับพึงพอใจมากที่สุด โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มี 3 ประเด็น คือ ช่วยลดปัญหาโลกร้อน  
ลดปริมาณขยะมูลฝอย ไม่ท าให้เกิดก๊าซเรือนกระจก และประโยชน์ที่ได้รับ (ค่าเฉลี่ย 4.73 เท่ากัน) รองลงมา 
ได้แก่ ความสม่ าเสมอในการประชาสัมพันธ์/รณรงค์ และลดการเผาพลาญเชื้อเพลิงและลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด ์(ค่าเฉลี่ย 4.70 เท่ากัน) ตามล าดับ (แผนภูมิที่ 3-34)  

แผนภูมิที่ 3-34 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อโครงการรณรงค์การลดใช้พลาสติก 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-52 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

โครงการรณรงค์การลดใช้พลาสติก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
การส ารวจความพึงพอใจ และความไมพ่ึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการเฉลมิพระเกียรติฯ ประจ าป ี2562 
บริษัท ธนารกัษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
 

ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-53 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

3) ผลการประเมินรายไตรมาส 

                     3.1) กิจกรรมตักบาตรเช้าประจ าสัปดาห์ 

กิจกรรมตักบาตรเช้าประจ าสัปดาห์ ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 07.00-
09.00 น. ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) และอาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี)  ในภาพรวมได้รับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.58) และจาก 4 ประเด็นที่ประเมินพบว่า ทุกประเด็นได้รับ
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด นอกจากนี้ทั้ง 4 ไตรมาส ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เช่นกัน  
โดยระดับความพึงพอใจมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ถึงไตรมาสที่ 4 (แผนภูมิที่ 3-35) 

แผนภูมิที่ 3-35 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อกิจกรรมการตักบาตรเช้าประจ าสัปดาห์ (รายไตรมาส) 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-54 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

กิจกรรมการตักบาตรเช้าประจ าสัปดาห์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
การส ารวจความพึงพอใจ และความไมพ่ึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการเฉลมิพระเกียรติฯ ประจ าป ี2562 
บริษัท ธนารกัษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
 

ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-55 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

3.2) กิจกรรมบริจาคโลหิต 

                         กิจกรรมบริจาคโลหิต มีหน่วยงานราชการภายในและรอบศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
รวมถึงลูกค้าที่มาใช้บริการภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกันบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า
ทุกไตรมาส ในภาพรวมได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.57) และจาก 5 ประเด็นที่ประเมิน 
พบว่า ทุกประเด็นได้รับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด นอกจากนี้ทั้ง 4 ไตรมาส ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด เช่นกัน โดยระดับความพึงพอใจมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ถึงไตรมาสที่ 4 (แผนภูมิที่ 3-36)  

แผนภูมิที่ 3-36 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อกิจกรรมการบริจาคโลหิต (รายไตรมาส) 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-56 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

กิจกรรมบริจาคโลหิต  
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-57 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

3.3) กิจกรรมพัฒนาชุมชน 

                       กิจกรรมพัฒนาชุมชน ในรูปแบบบริการตัดผม ให้กับประชาชนภายในชุมชนเคหะ
หลักสี่ ซอยแจ้งวัฒนะ 5 กรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในภาพรวมได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.59) และจาก 6 ประเด็น ที่ประเมิน พบว่า ทุกประเด็นได้รับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
นอกจากนี้ทั้ง 4 ไตรมาส ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เช่นกัน โดยระดับความพึงพอใจมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้น ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ถึงไตรมาสที่ 4 (แผนภูมิที่ 3-37)  

แผนภูมิที่ 3-37 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อกิจกรรมพัฒนาชุมชน (รายไตรมาส) 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-58 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

กิจกรรมพัฒนาชุมชน  
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-59 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

3.4) การให้บริการเจ้าหน้าที่ RM (Relation Marketing) 

                       การให้บริการเจ้าหน้าที่ RM (Relation Marketing) เป็นผู้ประสานงานพื้นที่หน่วยงาน
ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยดูแลและรับผิดชอบในพ้ืนที่ ที่ได้รับมอบหมาย สามารถให้บริการเชิงรุก
ในการดูแลครอบคลุมทุกพ้ืนที่ รวมทั้งประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ในภาพรวมได้รับ 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.84) และจาก 4 ประเด็น ที่ประเมิน พบว่า ทุกประเด็นได้รับ
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด นอกจากนี้ทั้ง 4 ไตรมาส ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เช่นกัน 
โดยระดับความพึงพอใจมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ถึงไตรมาสที่ 4 (แผนภูมิที่ 3-38)  

แผนภูมิที่  3-38 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อการให้บริการเจ้าหน้าที่  RM (Relation  
                        Marketing) (รายไตรมาส) 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-60 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

3.5) การให้บริการเจ้าหน้าที่พื้นที่พาณิชย์ 

                       การให้บริการเจ้าหน้าที่พ้ืนที่พาณิชย์ โดยจัดให้บริการพ้ืนที่พาณิชย์ของศูนย์ราชการ 
เฉลิมพระเกียรติฯ ในพ้ืนที่ที่ก าหนดตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย และการจัดหา/ติดต่อประสานงาน 
ในรายละเอียด/จัดท าสัญญาเช่าลูกค้าจนเสร็จสมบูรณ์ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงการให้บริการต่างๆ  
หลังการขาย/เช่า แก่ผู้เช่าพ้ืนที่/ผู้รับบริการ ในภาพรวมได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.63) 
และจาก 4 ประเด็นที่ประเมิน พบว่า ทุกประเด็นได้รับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด นอกจากนี้ทั้ง 4 ไตรมาส ได้รับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เช่นกัน โดยระดับความพึงพอใจมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ถึง
ไตรมาสที่ 4 (แผนภูมิที่ 3-39)  

แผนภูมิที่ 3-39 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อการให้บริการเจ้าหน้าที่พ้ืนที่พาณิชย์ (รายไตรมาส) 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-61 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

3.6) การให้บริการเจ้าหน้าที่การเงิน 

                       การให้บริการเจ้าหน้าที่การเงิน โดยการจัดการด้านเอกสารที่เกี่ยวกับลูกหนี้ รวมถึง 
การรับเงิน และจัดท าใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี ในภาพรวมได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
4.78) และจาก 4 ประเด็นที่ประเมิน พบว่า ทุกประเด็นได้รับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด นอกจากนี้ทั้ง 4 ไตรมาส 
ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เช่นกัน โดยระดับความพึงพอใจมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ถึง 
ไตรมาสที่ 4 (แผนภูมิที่ 3-40)  

แผนภูมิที่ 3-40 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อการให้บริการเจ้าหน้าที่การเงิน (รายไตรมาส) 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-62 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

3.7) การให้บริการเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ 

                        การให้บริการเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ โดยการประสานงานติดตามงาน จากระบบ 
แจ้งซ่อม แนะน าทาง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ และจัดกิจกรรม CSR ในภาพรวมได้รับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.69) และจาก 4 ประเด็นที่ประเมิน พบว่า ทุกประเด็นได้รับ 
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด นอกจากนี้ทั้ง 4 ไตรมาส ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เช่นกัน 
โดยระดับความพึงพอใจมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ถึงไตรมาสที่ 4 (แผนภูมิที่ 3-41)  

แผนภูมิที่ 3-41 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อการให้บริการเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (รายไตรมาส) 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-63 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

3.8) โครงการปรับปรุงห้องน้ าส่วนกลาง  

                         โครงการปรับปรุงห้องน้ าส่วนกลาง อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) และอาคาร 
รัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ในภาพรวมได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.74) จาก 4 ประเด็นที่ประเมิน พบว่า ทุกประเด็นได้รับความพึงพอใจในระดับ  
มากที่สุด นอกจากนี้ทั้ง 4 ไตรมาส ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เช่นกัน โดยระดับความพึงพอใจ 
มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ถึงไตรมาสที่ 4 (แผนภูมิที่ 3-42)  

แผนภูมิที่ 3-42 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อโครงการปรับปรุงห้องน้ าส่วนกลาง (รายไตรมาส) 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-64 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

โครงการปรับปรุงห้องน้ าส่วนกลาง 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-65 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

3.9) โครงการให้บริการรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

                      โครงการให้บริการรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
เพ่ืออ านวยความสะดวกสบายแก่หน่วยงานราชการ และลูกค้าที่มาใช้บริการภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
ในภาพรวมได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.54) และจาก 5 ประเด็นที่ประเมิน พบว่า  
ทุกประเด็นได้รับความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด นอกจากนี้ทั้ง 4 ไตรมาส ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด เช่นกัน โดยระดับความพึงพอใจมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ถึงไตรมาสที่ 4 (แผนภูมิที่ 3-43)  

แผนภูมิที่ 3-43 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อโครงการให้บริการรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า  
                     ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (รายไตรมาส) 
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โครงการให้บริการรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า  
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-67 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

3.10) โครงการให้บริการเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดภายในห้องน้ าส่วนกลาง 

                            โครงการให้บริการเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด โดยการให้บริการของเจ้าหน้าที่
รักษาความสะอาดภายในห้องน้ าส่วนกลาง อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และอาคารรัฐประศาสนภักดี  ในภาพรวม
ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.53) และจาก 3 ประเด็นที่ประเมิน พบว่า ทุกประเด็นได้รับ
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด นอกจากนี้ทั้ง 4 ไตรมาส ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เช่นกัน โดย
ระดับความพึงพอใจมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ถึงไตรมาสที่ 4 (แผนภูมิที่ 3-44)  

แผนภูมิที่ 3-44 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อโครงการให้บริการเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด 
                    ภายในห้องน้ าส่วนกลาง (รายไตรมาส) 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-68 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

3.11) การประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการบริหารจัดการศูนย์ราชการ 
เฉลิมพระเกียรติฯ (ชุดย่อย) 

การประชุมคณะกรรมการประสานงานฯ (ชุดย่อย) เป็นการประชุมของ
คณะกรรมการประสานงานชุดย่อย ประกอบด้วยผู้แทนของหน่วยงานราชการและหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงาน
ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เพ่ือเสนอแนะและสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประสานงาน
เพ่ือการบริหารจัดการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (ชุดใหญ่)  โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1) กลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประสานงาน 
เพ่ือการบริหารจัดการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

2) ประสานงาน ติดตามงาน และประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการต่างๆ 
ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการประสานงานเพ่ือการบริหารจัดการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

3) เสนอแนะโครงการต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานเ พ่ือการ
บริหารจัดการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

4) มีอ านาจในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่ เป็นการบริการพ้ืนฐานภายใน 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

5) เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการประสานงานเพ่ือการบริหารจัดการศูนย์ราชการ 
เฉลิมพระเกียรติฯ มอบหมาย 

ในภาพรวมได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.52) และจาก 
6 ประเด็นที่ประเมิน พบว่า ทุกประเด็นได้รับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด นอกจากนี้ทั้ง 4 ไตรมาส ได้รับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เช่นกัน โดยระดับความพึงพอใจมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ถึง 
ไตรมาสที่ 4 (แผนภูมิที่ 3-45)  

แผนภูมิที่ 3-45 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพ่ือการ 
                     บริหารจัดการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (ชุดย่อย) (รายไตรมาส) 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-69 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

3.12) การประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการบริหารจัดการศูนย์ราชการ 
เฉลิมพระเกียรติฯ (ชุดใหญ่) 

การประชุมคณะกรรมการประสานงานฯ (ชุดใหญ่) ประกอบด้วยผู้แทนของ
หน่วยงานราชการและหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เพ่ือร่วมกันในการ
บริหารจัดการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ในภาพรวมได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.60) 
และจาก 6 ประเด็นที่ประเมิน พบว่า ทุกประเด็นได้รับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด นอกจากนี้ทั้ง 4 ไตรมาส 
ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เช่นกัน โดยระดับความพึงพอใจมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ถึง
ไตรมาสที่ 4 (แผนภูมิที่ 3-46)  

แผนภูมิที่ 3-46 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพ่ือการ 
                     บริหารจัดการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (ชุดใหญ่) (รายไตรมาส) 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-70 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

3.13) โครงการ Sky Running 

                            โครงการ Sky Running ลู่วิ่งติดแอร์ลอยฟ้า ณ บริเวณชั้น 4 อาคารรัฐประศานภักดี 
เปิดให้บริการส าหรับข้าราชการ และประชาชนทั่วไป โดยมีความพิเศษตรงตัวพ้ืนที่ท าจากยางที่ใช้ส าหรับการ 
วิ่งในร่มโดยเฉพาะ (Indoor Running) ซึ่งเป็นวัสดุระดับเดียวกับที่ใช้ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
ระยะทางต่อรอบอยู่ที่ 412 เมตรเทียบเท่าลู่วิ่งมาตรฐาน แบ่งเป็นสามลู่ได้แก่ ลู่เดิน ลู่จ๊อกก้ิง และลู่ส าหรับผู้ที่
ต้องการท าความเร็ว โดยเว้นพ้ืนที่สีเขียวไว้เป็นทางเดินให้พนักงานในอาคาร มีล็อกเกอร์และห้องน้ าไว้ให้บริการ 
แต่ไม่มีห้องอาบน้ า นอกจากนั้น ลู่วิ่งแห่งนี้ยังทันสมัยด้วยระบบจับรอบส าหรับเก็บระยะทางด้วยบลูทูธ อาศัยการ
ท างานของแอปพลิเคชัน Sky Running ที่จะโชว์ระยะทางวิ่งบนหน้าจอทุกครั้งที่คุณวิ่งผ่านจุด Check Point 
หมดปัญหาเรื่องสัญญาณ GPS ที่ไม่เสถียร ในภาพรวมได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.73) 
และจาก 7 ประเด็นที่ประเมิน พบว่า ทุกประเด็นได้รับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด นอกจากนี้ทั้ง 4 ไตรมาส 
ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เช่นกัน โดยระดับความพึงพอใจมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ถึง
ไตรมาสที่ 4 (แผนภูมิที่ 3-47)  

แผนภูมิที่ 3-47 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อโครงการ Sky Running (รายไตรมาส) 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-71 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

โครงการ Sky Running  
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-72 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

3. การใช้บริการพื้นที่ในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

3.1 กลุ่มตัวอย่างหน่วยงานราชการผู้ใช้ประโยชน์ 
3.1.1 พฤติกรรมการใช้บริการศูนย์อาหาร 

        กลุ่มตัวอย่างหน่วยงานราชการผู้ใช้ประโยชน์เกือบทั้งหมด (ร้อยละ 97.8) ใช้บริการศูนย์อาหาร 
มีเพียงส่วนน้อยมาก (ร้อยละ 2.2) ที่ไม่ใช้บริการ ด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น น าอาหารมารับประทานเอง ไปหา
ร้านอาหารด้านนอกศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นต้น 

      ในด้านความถี่ในการใช้บริการศูนย์อาหาร พบว่า ใช้บริการศูนย์อาหารทุกวันท างานราชการ  
ในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 65.4) รองลงมา เดือนละ 16-20 วัน (ร้อยละ 16.0) เดือนละ 11-15 วัน (ร้อยละ 
8.5) เดือนละ 6-10 วัน (ร้อยละ 5.3) และเดือนละ 1-5 วัน (ร้อยละ 4.8) โดยใช้บริการ จ านวน 2 มื้อ/วัน  
ในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 54.0) รองลงมา จ านวน 1 และ 3 มื้อ/วัน (ร้อยละ 42.1 และ ร้อยละ 3.9 
ตามล าดับ) (แผนภูมิที่ 3-48)         

        ทั้งนีก้ลุ่มหน่วยงานราชการที่มาใช้บริการส่วนใหญ่ เห็นว่า จ านวนที่นั่งในศูนย์อาหาร และราคา
ค่าอาหารมีความเหมาะสม (ร้อยละ 64.9 และร้อยละ 69.6 ตามล าดับ) (ตารางท่ี 3-5) 

แผนภูมิที่ 3-48 พฤติกรรมการใช้บริการศูนย์อาหาร ของกลุ่มตัวอย่างหน่วยงานราชการผู้ใช้ประโยชน์ 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-73 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ตารางที่ 3-5 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างหน่วยงานราชการผู้ใช้ประโยชน์ จ าแนกตามพฤติกรรม 
 การใช้บริการศูนย์อาหาร 

การใช้บริการศูนย์อาหาร จ านวน (คน) ร้อยละ 
1) ใช้บริการ 589 97.8 
2) ไมไ่ด้ใช้บริการ เนื่องจาก  
- น าอาหารมารับประทานเอง 
- ไปหาร้านอาหารด้านนอกศูนย์ราชการเฉลมิพระเกยีรติฯ 

13 2.2 

รวม 602 100.0 
ความถี่ในการใช้บริการศูนย์อาหาร  
1) ทุกวันท างานราชการ      386 65.4 
2) เดือนละ 16 – 20 วัน    94 16.0 
3) เดือนละ 11 – 15 วัน 50 8.5 
4) เดือนละ 6 – 10 วัน 31 5.3 
5) เดือนละ 1 – 5 วัน 28 4.8 

รวม 589 100.0 
จ านวนมื้อโดยเฉลี่ยที่ใช้บริการในศูนย์อาหาร  
1) จ านวน 1 มื้อ/วัน      248 42.1 
2) จ านวน 2 มื้อ/วัน    318 54.0 
3) จ านวน 3 มื้อ/วัน 23 3.9 

รวม 589 100.0 
ความเพียงพอของจ านวนที่นั่งในศูนย์อาหาร  
เหมาะสม 382 64.9 
ไม่เหมาะสม 207 35.1 

รวม 589 100.0 
ราคาค่าอาหาร  
เหมาะสม 410 69.6 
ไม่เหมาะสม 179 30.4 

รวม 589 100.0 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-74 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

3.1.2 การใช้บริการร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ภายนอกศูนย์อาหาร  

       1) พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ภายนอกศูนย์อาหาร  

      กลุ่มตัวอย่างหน่วยงานราชการผู้ใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 82.4) ใช้บริการร้านอาหาร/
เครื่องดื่ม ภายนอกศูนย์อาหาร มีเพียงบางส่วน (ร้อยละ 17.6) ที่ไม่ใช้บริการ เนื่องจากอาหาร/เครื่องดื่ม 
มีราคาแพงกว่าศูนย์อาหาร 

      ในด้านความถี่ในการใช้บริการร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ภายนอกศูนย์อาหาร พบว่า ใช้บริการ
เดือนละ 1-5 วัน ในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 37.0) รองลงมา ทุกวันท างานราชการ (ร้อยละ 26.4) เดือนละ 
16-20 วัน (ร้อยละ 16.7) เดือนละ 6-10 วัน (ร้อยละ 13.9) และเดือนละ 11-15 วัน (ร้อยละ 6.0) โดยใช้
บริการร้านอาหาร/เครื่องดื่ม จ านวน 1 ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/วัน ในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 49.3) รองลงมา 
จ านวน 2 และ 3 ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/วัน (ร้อยละ 31.0 และ ร้อยละ 10.7 ตามล าดับ) (แผนภูมิที่ 3-49)  

          ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างหน่วยงานราชการผู้ใช้ประโยชน์ที่มาใช้บริการส่วนใหญ่ (ร้อยละ 81.0) 
เห็นว่า ราคาค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ภายนอกศูนย์อาหาร มีความเหมาะสม (ตารางท่ี 3-6) 

แผนภูมิที่ 3-49 พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ภายนอกศูนย์อาหาร ของกลุ่มตัวอย่าง 
                      หน่วยงานราชการผู้ใช้ประโยชน์ 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-75 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ตารางที่ 3-6 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างหน่วยงานราชการผู้ใช้ประโยชน์ จ าแนกตามพฤติกรรมการใช้ 
บริการร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ภายนอกศูนย์อาหาร 

การใช้บริการร้านอาหาร/เคร่ืองด่ืม ภายนอกศูนย์อาหาร จ านวน (คน) ร้อยละ 
1) ใช้บริการ 496 82.4 
2) ไมไ่ด้ใช้บริการ เนื่องจาก อาหาร/เครื่องดื่ม มรีาคาแพงกว่าศูนย์อาหาร 106 17.6 

รวม 602 100.0 
ความถี่ในการใช้บริการร้านอาหาร/เคร่ืองด่ืม ภายนอกศูนย์อาหาร  
1) ทุกวันท างานราชการ      131 26.4 
2) เดือนละ 16 – 20 วัน    83 16.7 
3) เดือนละ 11 – 15 วัน 30 6.0 
4) เดือนละ 6 – 10 วัน 69 13.9 
5) เดือนละ 1 – 5 วัน 183 37.0 

รวม 496 100.0 
จ านวนร้านอาหาร/เคร่ืองด่ืม ภายนอกศูนย์อาหาร โดยเฉลี่ยที่ใช้บริการ  
1) จ านวน 1 ร้านอาหาร/เครื่องดืม่ ต่อวัน      244 49.3 
2) จ านวน 2 ร้านอาหาร/เครื่องดืม่ ต่อวัน    154 31.0 
3) จ านวน 3 ร้านอาหาร/เครื่องดืม่ ต่อวัน    53 10.7 
4) จ านวน 4 ร้านอาหาร/เครื่องดืม่ ต่อวัน 29 5.8 
5) จ านวน 5 ร้านอาหาร/เครื่องดืม่ ต่อวัน 11 2.2 
6) จ านวนมากกว่า 5 ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ต่อวัน 5 1.0 

รวม 496 100.0 
ราคาค่าอาหาร/เคร่ืองด่ืม ภายนอกศูนย์อาหาร   
เหมาะสม      402 81.0 
ไม่เหมาะสม    94 19.0 

รวม 496 100.0 
 

2) ประเภทร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ภายนอกศูนย์อาหาร ทีต่้องการเพิ่ม 

               กลุ่มตัวอย่างหน่วยงานราชการผู้ใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 55.4) ต้องการให้มีร้านอาหาร/
เครื่องดื่ม เพ่ิมขึ้นจากเดิม เช่น สตาร์บัค MK KFC อาหารเพ่ือสุขภาพ อาหารอีสาน อาหารญี่ปุ่น อาหารฮาลาล 
เป็นต้น (ตารางที่ 3-7) 

ตารางที่ 3-7 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างหน่วยงานราชการผู้ใช้ประโยชน์ จ าแนกตามความต้องการ
ประเภทร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ภายนอกศูนย์อาหาร เพ่ิมขึ้นจากเดิม 

ความต้องการให้มร้ีานอาหาร/เคร่ืองด่ืม ภายนอกศูนย์อาหาร เพ่ิมขึ้นจากเดิม จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต้องการให้มีร้านอาหาร/เครื่องดืม่เพิ่มขึ้น เช่น สตารบ์ัค MK KFC อาหารเพื่อ
สุขภาพ อาหารอสีาน อาหารญี่ปุน่ อาหารฮาลาล เป็นต้น 

275 55.4 

ไม่ต้องการ 221 44.6 
รวม 496 100.0 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-76 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

3.1.3 พฤติกรรมการใช้บริการร้านขายสินค้าและธนาคาร 

   กลุ่มตัวอย่างหน่วยงานราชการผู้ใช้ประโยชน์เกือบทั้งหมด (ร้อยละ 97.0) ใช้บริการร้านขาย
สินค้าและธนาคาร มีเพียงส่วนน้อยมาก (ร้อยละ 3.0) ที่ไม่ใช้บริการ เนื่องจากสินค้าท่ีน่าสนใจมีน้อย  

    ในด้านความถี่ในการใช้บริการร้านขายสินค้าและธนาคาร พบว่า ใช้บริการเดือนละ 1-5 วัน 
ในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 34.9) รองลงมา ทุกวันท างานราชการ (ร้อยละ 23.6) เดือนละ 6-10 วัน (ร้อยละ 
16.8) เดือนละ 16-20 วัน (ร้อยละ 13.9) และเดือนละ 11-15 วัน (ร้อยละ 10.8) โดยส่วนใหญ่ใช้บริการ จ านวน 
1 ร้านขายสินค้าและธนาคาร/วัน (ร้อยละ 46.5) รองลงมา จ านวน 2 และ 3 ร้านขายสินค้าและธนาคาร/วัน 
(ร้อยละ 26.0 และ ร้อยละ 15.1 ตามล าดับ) (แผนภูมิที่ 3-50) ส าหรับประเภทร้านขายสินค้าและธนาคาร  
ที่ใช้บริการ มากที่สุด คือร้านสะดวกซื้อ (ร้อยละ 88.4) รองลงมา ธนาคาร (ร้อยละ 69.7) และร้านขายผลไม้ 
(ร้อยละ 45.2) ตามล าดับ (ตารางที่ 3-8) 

แผนภูมิที่ 3-50 พฤติกรรมการใช้บริการร้านขายสินค้าและธนาคาร ของกลุ่มตัวอย่างหน่วยงานราชการ 
                      ผู้ใช้ประโยชน์ 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-77 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ตารางที่ 3-8 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างหน่วยงานราชการผู้ใช้ประโยชน์ จ าแนกตามพฤติกรรม 
 การใช้บริการร้านขายสินค้าและธนาคาร 

การใช้บริการร้านขายสินค้าและธนาคาร จ านวน (คน) ร้อยละ 
1) ใช้บริการ 584 97.0 
2) ไมไ่ด้ใช้บริการ เนื่องจาก สินค้าที่น่าสนใจมีน้อย  18 3.0 

รวม 602 100.0 
ความถี่ในการใช้บริการร้านขายสินค้าและธนาคาร  
1) ทุกวันท างานราชการ      138 23.6 
2) เดือนละ 16 – 20 วัน    81 13.9 
3) เดือนละ 11 – 15 วัน 63 10.8 
4) เดือนละ 6 – 10 วัน 98 16.8 
5) เดือนละ 1 – 5 วัน 204 34.9 

รวม 584 100.0 
จ านวนร้านขายสินค้าและธนาคารโดยเฉลี่ยที่ใช้บริการ  
1) จ านวน 1 ร้านขายสินค้าและธนาคาร ต่อวัน      272 46.5 
2) จ านวน 2 ร้านขายสินค้าและธนาคาร ต่อวัน    152 26.0 
3) จ านวน 3 ร้านขายสินค้าและธนาคาร ต่อวัน    88 15.1 
4) จ านวน 4 ร้านขายสินค้าและธนาคาร ต่อวัน 36 6.2 
5) จ านวน 5 ร้านขายสินค้าและธนาคาร ต่อวัน 15 2.6 
6) จ านวนมากกว่า 5 ร้านขายสินค้าและธนาคาร ต่อวัน 21 3.6 

รวม 584 100.0 
ประเภทร้านขายสินค้าและธนาคาร ที่ใช้บริการเป็นประจ า   
ร้านสะดวกซื้อ       516 88.4 
ธนาคาร     407 69.7 
ร้านขายผลไม ้         264 45.2 
ร้านขายของเบ็ดเตลด็         194 33.2 
ร้านขายเสื้อผ้า          136 23.3 
ร้านขายเครื่องส าอาง    37 6.3 
ร้านขายรองเท้า  34 5.8 
ร้านถ่ายเอกสาร 22 3.8 
ประกันภัย              15 2.6 
อื่น ๆ  (เช่น ร้านกาแฟ ร้านขายดอกไม ้ร้านถ่ายรูป ร้านท าผม 
ร้านโทรศัพท์ ร้านเครื่องดืม่ เป็นตน้ ) 

16 2.7 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-78 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

3.1.4 พฤติกรรมการใช้บริการบูธแสดงสินค้า (บริเวณชั้น 1) 

กลุ่มตัวอย่างหน่วยงานราชการผู้ใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 87.9) ใช้บริการบูธแสดงสินค้า 
(บริเวณชั้น 1) โดยมากกว่าครึ่งเล็กน้อยของกลุ่มที่ใช้บริการ (ร้อยละ 52.7) ใช้บริการเกือบทุกครั้งที่จัดกิจกรรม 
มีเพียงส่วนน้อย (ร้อยละ 15.7) ที่ไม่ค่อยได้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ มีเพียงบางส่วน (ร้อยละ 12.1) ไม่ได้ใช้
บริการบูธแสดงสินค้า (บริเวณชั้น 1) (แผนภูมิที่ 3-51) เนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น สินค้ามีราคาแพง เป็นต้น 
(ตารางท่ี 3-9) 

แผนภูมิที่ 3-51 พฤติกรรมการใช้บริการบูธแสดงสินค้า (บริเวณชั้น 1) ของกลุ่มตัวอย่างหน่วยงานราชการ 
                     ผู้ใช้ประโยชน์ 

 

ตารางที่ 3-9 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างหน่วยงานราชการผู้ใช้ประโยชน์ จ าแนกตามพฤติกรรม 
การใช้บริการบูธแสดงสินค้า (บริเวณชั้น 1) 

การใช้บริการบูธแสดงสินค้า (บริเวณชั้น 1) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ใช้บริการ 529 87.9 
ไม่ได้ใช้บริการ เพราะ สินค้ามีราคาแพง เป็นต้น 73 12.1 

รวม 602 100 
ความถี่ในการใช้บริการบูธแสดงสินค้า (บริเวณชั้น 1)  
ทุกครั้งท่ีจัดกิจกรรม 167 31.6 
เกือบทุกครั้งท่ีจัดกิจกรรม 279 52.7 
ไม่ค่อยได้เข้าร่วมกิจกรรม 83 15.7 

รวม 529 100.0 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-79 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

3.1.5 พฤติกรรมการใช้บริการในกรณีมีการจัดกิจกรรมบนลานอเนกประสงค์ (บริเวณชั้น 2) 

กลุ่มตัวอย่างหน่วยงานราชการผู้ใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 91.4) ใช้บริการในกรณี 
มีการจัดกิจกรรมบนลานอเนกประสงค์ (บริเวณชั้น 2) โดยประมาณครึ่งหนึ่งของกลุ่มที่ใช้บริการ (ร้อยละ 
50.8) ใช้บริการเกือบทุกครั้งที่จัดกิจกรรม มีเพียงส่วนน้อย (ร้อยละ 8.5) ที่ไม่ค่อยได้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ 
มีเพียงบางส่วน (ร้อยละ 8.6) ไม่ได้ใช้บริการในกรณีมีการจัดกิจกรรมบนลานอเนกประสงค์ (บริเวณชั้น 2) 
(แผนภูมิที่ 3-52) เนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น ตรงกับเวลาท างาน เป็นต้น (ตารางท่ี 3-10) 

แผนภูมิที่ 3-52 พฤติกรรมการใช้บริการในกรณีมีการจัดกิจกรรมบนลานอเนกประสงค์ (บริเวณชั้น 2) ของ 
                    กลุ่มตัวอย่างหน่วยงานราชการผู้ใช้ประโยชน์ 

 

ตารางที่ 3-10 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างหน่วยงานราชการผู้ใช้ประโยชน์ จ าแนกตามพฤติกรรม 
การใช้บริการในกรณีมีการจัดกิจกรรมบนลานอเนกประสงค์ (บริเวณชั้น 2) 

การใช้บริการในกรณีมีการจัดกิจกรรมบนลานเอนกประสงค์  
(บริเวณชั้น 2) 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

ใช้บริการ 550 91.4 
ไม่ได้ใช้บริการ เพราะ ตรงกับเวลาท างาน เป็นต้น 52 8.6 

รวม 602 100.0 
ความถี่ในการใช้บริการในกรณีมีการจัดกิจกรรมบนลานเอนกประสงค์  
(บริเวณชั้น 2) 

 

ทุกครั้งท่ีจัดกิจกรรม 224 40.7 
เกือบทุกครั้งท่ีจัดกิจกรรม 279 50.8 
ไม่ค่อยได้เข้าร่วมกิจกรรม 47 8.5 

รวม 550 100.0 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-80 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

3.2 กลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่มาใช้บริการ 

     3.2.1 พฤติกรรมการใช้บริการศูนย์อาหาร 

                 กลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่มาใช้บริการส่วนใหญ่ (ร้อยละ 72.0) ใช้บริการศูนย์อาหาร มีเพียงบางส่วน  
(ร้อยละ 28.0) ที่ไม่ใช้บริการ ด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น มาท าธุระไม่นาน รับประทานอาหารมาก่อนแล้ว เป็นต้น 

                 ในด้านความถี่ในการใช้บริการศูนย์อาหาร พบว่า ใช้บริการศูนย์อาหารเดือนละ 1-5 วัน 
ในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 74.8) รองลงมา เดือนละ 6-10 วัน (ร้อยละ 10.1) เดือนละ 16-20 วัน (ร้อยละ 
6.9) เดือนละ 11-15 วัน (ร้อยละ 6.6) และทุกวันท างานราชการ (ร้อยละ 1.6) โดยใช้บริการ จ านวน 1 มื้อ/วัน 
และ 2 มื้อ/วัน (ร้อยละ 85.2 และร้อยละ 14.8 ตามล าดับ) (แผนภูมิที่ 3-53) 

       ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่มาใช้บริการ ส่วนใหญ่เห็นว่า จ านวนที่นั่งในศูนย์อาหาร และราคา
ค่าอาหารมีความเหมาะสม (ร้อยละ 93.7 และร้อยละ 96.8 ตามล าดับ) (ตารางท่ี 3-11) 
 
แผนภูมิที่ 3-53 พฤติกรรมการใช้บริการศูนย์อาหาร ของกลุ่มตัวอย่างลูกค้าท่ีมาใช้บริการ 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-81 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ตารางที่ 3-11 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่มาใช้บริการ จ าแนกตามพฤติกรรมการใช้  
  บริการศูนย์อาหาร 

การใช้บริการศูนย์อาหาร จ านวน (คน) ร้อยละ 
1) ใช้บริการ 378 72.0 
2) ไมไ่ด้ใช้บริการ เนื่องจาก  
- มาท าธุระไม่นาน 
- รับประทานอาหารมาก่อนแล้ว 

147 28.0 

รวม 525 100 
ความถี่ในการใช้บริการศูนย์อาหาร  
1) ทุกวันท างานราชการ      6 1.6 
2) เดือนละ 16 – 20 วัน    26 6.9 
3) เดือนละ 11 – 15 วัน 25 6.6 
4) เดือนละ 6 – 10 วัน 38 10.1 
5) เดือนละ 1 – 5 วัน 283 74.8 

รวม 378 100.0 
จ านวนมื้อโดยเฉลี่ยที่ใช้บริการในศูนย์อาหาร  
1) จ านวน 1 มื้อ/วัน      322 85.2 
2) จ านวน 2 มื้อ/วัน    56 14.8 

รวม 378 100.0 
ความเพียงพอของจ านวนที่นั่งในศูนย์อาหาร  
เหมาะสม 354 93.7 
ไม่เหมาะสม 24 6.3 

รวม 378 100.0 
ราคาค่าอาหาร  
เหมาะสม 366 96.8 
ไม่เหมาะสม 12 3.2 

รวม 378 100.0 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-82 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

3.2.2 การใช้บริการร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ภายนอกศูนย์อาหาร 

       1) พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ภายนอกศูนย์อาหาร 

      กลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่มาใช้บริการส่วนใหญ่ (ร้อยละ 61.3) ใช้บริการร้านอาหาร/เครื่องดื่ม 
ภายนอกศูนย์อาหาร มีเพียงบางส่วน (ร้อยละ 38.7) ที่ไม่ใช้บริการ เนื่องจากมาท าธุระไม่นาน และอาหาร/
เครื่องดื่ม ราคาแพงกว่าศูนย์อาหาร 

      ในด้านความถี่ในการใช้บริการร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ภายนอกศูนย์อาหาร พบว่า ใช้บริการ
เดือนละ 1-5 วัน ในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 77.0) รองลงมา เดือนละ 6-10 วัน (ร้อยละ 16.1) เดือนละ  
11-15 วัน (ร้อยละ 3.1) เดือนละ 16-20 วัน (ร้อยละ 2.2) และทุกวันท างานราชการ (ร้อยละ 1.6) โดย
มากกว่าครึ่งใช้บริการร้านอาหาร/เครื่องดื่ม จ านวน 1 ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/วัน (ร้อยละ 52.5) รองลงมา 
จ านวน 2 และ 3 ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/วัน (ร้อยละ 32.3 และร้อยละ 11.8 ตามล าดับ) (แผนภูมิที่ 3-54)  

        ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่มาใช้บริการเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 96.9) เห็นว่า ราคาค่าอาหาร/
เครื่องดื่ม ภายนอกศูนย์อาหารมีความเหมาะสม (ตารางท่ี 3-12) 

แผนภูมิที่ 3-54 พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ภายนอกศูนย์อาหาร ของกลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่มาใช้ 
                     บริการ 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-83 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ตารางที่ 3-12 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่มาใช้บริการ จ าแนกตามพฤติกรรมการใช้  
   บริการร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ภายนอกศูนย์อาหาร 

การใช้บริการร้านอาหาร/เคร่ืองด่ืม ภายนอกศูนย์อาหาร จ านวน (คน) ร้อยละ 
1) ใช้บริการ 322 61.3 
2) ไมไ่ด้ใช้บริการ เนื่องจาก เนื่องจากมาท าธุระไม่นาน และ 
    อาหาร/เครื่องดืม่ ราคาแพงกว่าศูนย์อาหาร 

203 38.7 

รวม 525 100.0 
ความถี่ในการใช้บริการร้านอาหาร/เคร่ืองด่ืม ภายนอกศูนย์อาหาร  
1) ทุกวันท างานราชการ      5 1.6 
2) เดือนละ 16 – 20 วัน    7 2.2 
3) เดือนละ 11 – 15 วัน 10 3.1 
4) เดือนละ 6 – 10 วัน 52 16.1 
5) เดือนละ 1 – 5 วัน 248 77.0 

รวม 322 100.0 
จ านวนร้านอาหาร/เคร่ืองด่ืม ภายนอกศูนย์อาหาร โดยเฉลี่ยที่ใช้บริการ  
1) จ านวน 1 ร้านอาหาร/เครื่องดืม่ ต่อวัน      169 52.5 
2) จ านวน 2 ร้านอาหาร/เครื่องดืม่ ต่อวัน    104 32.3 
3) จ านวน 3 ร้านอาหาร/เครื่องดืม่ ต่อวัน    38 11.8 
4) จ านวน 4 ร้านอาหาร/เครื่องดืม่ ต่อวัน 5 1.6 
5) จ านวน 5 ร้านอาหาร/เครื่องดืม่ ต่อวัน 4 1.2 
6) จ านวนมากกว่า 5 ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ต่อวัน 2 .6 

รวม 322 100.0 
ราคาค่าอาหาร/เคร่ืองด่ืม ภายนอกศูนย์อาหาร   
เหมาะสม      312 96.9 
ไม่เหมาะสม    10 3.1 

รวม 322 100.0 

 

2) ประเภทร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ภายนอกศูนย์อาหาร ที่ต้องการเพิ่ม 

               กลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่มาใช้บริการส่วนน้อย (ร้อยละ 12.7) ต้องการให้มีร้านอาหาร/เครื่องดื่ม 
เพ่ิมข้ึนจากเดิม เช่น MK KFC PIZZA อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารอีสาน อาหารญี่ปุ่น เป็นต้น (ตารางท่ี 3-13) 

ตารางที่  3-13 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่มาใช้บริการ จ าแนกตามความต้องการ 
  ประเภทร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ภายนอกศูนย์อาหาร เพ่ิมขึ้นจากเดิม 

ความต้องการให้มีร้านอาหาร/เคร่ืองด่ืม ภายนอกศูนย์อาหาร เพ่ิมขึ้นจากเดิม จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต้องการให้มีร้านอาหาร/เครื่องดื่มเพิ่มขึ้น เช่น MK KFC PIZZA อาหารเพื่อสุขภาพ 
อาหารอีสาน อาหารญี่ปุ่น เป็นต้น 

41 12.7 

ไม่ต้องการ 281 87.3 
รวม 322 100.0 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-84 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

3.2.3 พฤติกรรมการใช้บริการร้านขายสินค้าและธนาคาร 

   กลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่มาใช้บริการมากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 55.4) ใช้บริการร้านขายสินค้าและ
ธนาคาร มีเพียงบางส่วน (ร้อยละ 44.6) ที่ไม่ใช้บริการ เนื่องจากมาท าธุระไม่นาน และสินค้าที่น่าสนใจมีน้อย  

    ในด้านความถี่ในการใช้บริการร้านขายสินค้าและธนาคาร พบว่า ใช้บริการเดือนละ 1-5 วัน 
ในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 87.7) รองลงมา เดือนละ 6-10 วัน (ร้อยละ 7.2) เดือนละ 11-15 วัน (ร้อยละ 2.4) 
เดือนละ 16-20 วัน (ร้อยละ 1.7) และทุกวันท างานราชการ (ร้อยละ 1.0) โดยใช้บริการ จ านวน 1 ร้านขายสินค้า
และธนาคาร/วัน ในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 53.3) รองลงมา จ านวน 2 และ 3 ร้านขายสินค้าและธนาคาร/วัน 
(ร้อยละ 23.7 และ ร้อยละ 18.6 ตามล าดับ) (แผนภูมิที่ 3-55) ส าหรับประเภทร้านขายสินค้าและธนาคาร  
ที่ใช้บริการ มากที่สุด คือร้านสะดวกซื้อ (ร้อยละ 57.7) รองลงมา ธนาคาร (ร้อยละ 52.2) และร้านถ่ายเอกสาร 
(ร้อยละ 49.1) ตามล าดับ (ตารางที่ 3-14) 

แผนภูมิที่ 3-55 พฤติกรรมการใช้บริการร้านขายสินค้าและธนาคาร ของกลุ่มตัวอย่างลูกค้าท่ีมาใช้บริการ 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-85 
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ตารางที่ 3-14 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่มาใช้บริการ จ าแนกตามพฤติกรรมการใช้บริการ 
  ร้านขายสินค้าและธนาคาร 

การใช้บริการร้านขายสินค้าและธนาคาร จ านวน (คน) ร้อยละ 
1) ใช้บริการ 291 55.4 
2) ไมไ่ด้ใช้บริการ เนื่องจากมาท าธุระไม่นาน และสินค้าท่ีน่าสนใจมนี้อย 234 44.6 

รวม 525 100.0 
ความถี่ในการใช้บริการร้านขายสินค้าและธนาคาร  
1) ทุกวันท างานราชการ      3 1.0 
2) เดือนละ 16 – 20 วัน    5 1.7 
3) เดือนละ 11 – 15 วัน 7 2.4 
4) เดือนละ 6 – 10 วัน 21 7.2 
5) เดือนละ 1 – 5 วัน 255 87.7 

รวม 291 100.0 
จ านวนร้านขายสินค้าและธนาคารโดยเฉลี่ยที่ใช้บริการ  
1) จ านวน 1 ร้านขายสินค้าและธนาคาร ต่อวัน      155 53.3 
2) จ านวน 2 ร้านขายสินค้าและธนาคาร ต่อวัน    69 23.7 
3) จ านวน 3 ร้านขายสินค้าและธนาคาร ต่อวัน    54 18.6 
4) จ านวน 4 ร้านขายสินค้าและธนาคาร ต่อวัน 10 3.4 
5) จ านวน 5 ร้านขายสินค้าและธนาคาร ต่อวัน 3 1.0 
6) จ านวนมากกว่า 5 ร้านขายสินค้าและธนาคาร ต่อวัน 0 .0 

รวม 291 100.0 
ประเภทร้านขายสินค้าและธนาคาร ที่ใช้บริการเป็นประจ า   
ร้านสะดวกซื้อ       168 57.7 
ธนาคาร     152 52.2 
ร้านถ่ายเอกสาร 143 49.1 
ร้านขายผลไม ้         64 22.0 
ร้านขายของเบ็ดเตลด็         51 17.5 
ร้านขายเสื้อผ้า          28 9.6 
ประกันภัย              15 5.2 
ร้านขายรองเท้า  13 4.5 
ร้านขายเครื่องส าอาง    13 4.5 
อื่น ๆ  (เช่น ร้านกาแฟ ร้านขายดอกไม ้ร้านถ่ายรูป เป็นต้น ) 3 1.0 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-86 
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3.2.4 พฤติกรรมการใช้บริการบูธแสดงสินค้า (บริเวณชั้น 1) 

กลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่มาใช้บริการมากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 55.8) ใช้บริการบูธแสดงสินค้า (บริเวณ 
ชั้น 1) โดยส่วนใหญ่ของกลุ่มที่ใช้บริการ (ร้อยละ 59.4) ใช้บริการเกือบทุกครั้งที่จัดกิจกรรม มีเพียงส่วนน้อย 
(ร้อยละ 16.0) ที่ไม่ค่อยได้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ มีเพียงบางส่วน (ร้อยละ 44.2) ไม่ได้ใช้บริการบูธแสดงสินค้า 
(บริเวณชั้น 1) (แผนภูมิที่ 3-56) เนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น สินค้ามีราคาแพง เป็นต้น (ตารางท่ี 3-15) 

แผนภูมิที่ 3-56 พฤติกรรมการใช้บริการบูธแสดงสินค้า (บริเวณชั้น 1) ของกลุ่มตัวอย่างลูกค้าท่ีมาใช้บริการ 

 

ตารางที่ 3-15 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่มาใช้บริการ จ าแนกตามพฤติกรรมการใช้บริการ 
บูธแสดงสินค้า (บริเวณชั้น 1) 

การใช้บริการบูธแสดงสินค้า (บริเวณชั้น 1) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ใช้บริการ 293 55.8 
ไม่ได้ใช้บริการ เพราะ สินค้ามีราคาแพง เป็นต้น 232 44.2 

รวม 525 100.0 
ความถี่ในการใช้บริการบูธแสดงสินค้า (บริเวณชั้น 1)  
ทุกครั้งท่ีจัดกิจกรรม 72 24.6 
เกือบทุกครั้งท่ีจัดกิจกรรม 174 59.4 
ไม่ค่อยได้เข้าร่วมกิจกรรม 47 16.0 

รวม 293 100.0 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-87 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

3.2.5 พฤติกรรมการใช้บริการในกรณีมีการจัดกิจกรรมบนลานอเนกประสงค์ (บริเวณชั้น 2) 

กลุ่มตัวอย่างลูกค้าท่ีมาใช้บริการมากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 54.7) ใช้บริการในกรณีมีการจัดกิจกรรม 
บนลานอเนกประสงค์ (บริเวณชั้น 2) โดยส่วนใหญ่ของกลุ่มที่ใช้บริการ (ร้อยละ 63.1) ใช้บริการเกือบทุกครั้งที่
จัดกิจกรรม มีเพียงส่วนน้อย (ร้อยละ 16.7) ที่ไม่ค่อยได้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ มีเพียงบางส่วน (ร้อยละ 45.3) ไม่ได้
ใช้บริการในกรณีมีการจัดกิจกรรมบนลานอเนกประสงค์ (บริเวณชั้น 2) (แผนภูมิที่ 3-57) เนื่องจากสาเหตุ
ต่างๆ เช่น มาท าธุระไม่นาน มาไม่ตรงกับวันที่จัดกิจกรรม เป็นต้น (ตารางท่ี 3-16) 

แผนภูมิที่ 3-57 พฤติกรรมการใช้บริการในกรณีมีการจัดกิจกรรมบนลานอเนกประสงค์ (บริ เวณชั้น 2) ของ 
                     กลุ่มลูกค้าท่ีมาใช้บริการ 

 

ตารางที่ 3-16 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่มาใช้บริการ จ าแนกตามพฤติกรรมการใช้บริการ 
ในกรณีมีการจัดกิจกรรมบนลานอเนกประสงค์ (บริเวณชั้น 2) 

การใช้บริการในกรณีมีการจัดกิจกรรมบนลานเอนกประสงค์  
(บริเวณชั้น 2) 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

ใช้บริการ 287 54.7 
ไม่ได้ใช้บริการ เพราะ ตรงกับเวลาท างาน เป็นต้น 238 45.3 

รวม 525 100.0 
ความถี่ในการใช้บริการในกรณีมีการจัดกิจกรรมบนลานเอนกประสงค์  
(บริเวณชั้น 2) 

 

ทุกครั้งท่ีจัดกิจกรรม 58 20.2 
เกือบทุกครั้งท่ีจัดกิจกรรม 181 63.1 
ไม่ค่อยได้เข้าร่วมกิจกรรม 48 16.7 

รวม 287 100.0 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
การส ารวจความพึงพอใจ และความไมพ่ึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการเฉลมิพระเกียรติฯ ประจ าป ี2562 
บริษัท ธนารกัษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
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4. ความภักดีต่อการใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

4.1 กลุ่มตัวอย่างหน่วยงานราชการผู้ใช้ประโยชน์ 

กลุ่มตัวอย่างหน่วยงานราชการผู้ใช้ประโยชน์  แสดงถึงความภักดีต่อการใช้บริการศูนย์ราชการ 
เฉลิมพระเกียรติฯ ในด้านความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มาท างานในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ มากที่สุด  
(ร้อยละ 49.7) รองลงมา คือ การให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎระเบียบของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
(ร้อยละ 46.2) และ การช่วยดูแลรักษาความสะอาดภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  (ร้อยละ 40.4) 
ตามล าดับ (ตารางท่ี 3-17) 

ตารางที่ 3-17 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างหน่วยงานราชการผู้ใช้ประโยชน์ จ าแนกตามความภักดีต่อ 
การใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

ความภักดีต่อการใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ จ านวนคน ร้อยละ 
1.   ความรู้สึกภาคภูมิใจท่ีได้มาท างานในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 299 49.7 
2.   การให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎระเบียบของศูนย์ราชการเฉลมิพระเกียรตฯิ 278 46.2 
3.   การช่วยดูแลรักษาความสะอาดภายในศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติฯ 243 40.4 
4.   การช่วยประหยัดการใช้น้ าประปา/ไฟฟ้าภายในศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติฯ 233 38.7 
5.   การเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ ที่ศนูย์ราชการเฉลิมพระเกียรตฯิ ด าเนินการ 183 30.4 
6.   การช่วยดูแลปกป้องทรัพย์สินของศูนย์ราชการเฉลมิพระเกียรตฯิ 174 28.9 
7.   การให้ความไว้วางใจในการบริหารงานศูนยร์าชการเฉลิมพระเกยีรติฯ 104 17.3 
8.   การให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการปรับปรุงแก้ไขการให้บริการศนูย์ราชการเฉลิมพระเกียรตฯิ 94 15.6 

 

4.2 กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการที่มาเช่าพื้นที่ 

กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการที่มาเช่าพ้ืนที่ แสดงถึงความภักดีต่อการใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
ในด้านความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มาประกอบธุรกิจในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ มากที่สุด (ร้อยละ 83.2) 
รองลงมา คือ การช่วยดูแลรักษาความสะอาดภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (ร้อยละ 56.0) และ ความ
ต้องการประกอบธุรกิจภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ต่อไปในอนาคต (ร้อยละ 47.7) ตามล าดับ 
(ตารางท่ี 3-18) 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3-89 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ตารางที่ 3-18 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการที่มาเช่าพ้ืนที่ จ าแนกตามความภักดีต่อ 
 การใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

ความภักดีต่อการใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ จ านวนคน ร้อยละ 
1.   ความรู้สึกภาคภูมิใจท่ีได้มาประกอบธุรกิจในศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติฯ 312 83.2 
2.   การช่วยดูแลรักษาความสะอาดภายในศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติฯ 210 56.0 
3.   ความต้องการประกอบธุรกิจภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ต่อไปในอนาคต 179 47.7 
4.   การให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎระเบียบของศูนย์ราชการเฉลมิพระเกียรตฯิ 174 46.4 
5.  การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีศนูย์ราชการเฉลิมพระเกียรตฯิ ด าเนินการ 169 45.1 
6.   การช่วยดูแลปกป้องทรัพย์สินของศูนย์ราชการเฉลมิพระเกียรตฯิ 164 43.7 
7.   การช่วยประหยัดการใช้น้ าประปา/ไฟฟ้าภายในศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติฯ 161 42.9 
8.   การให้ความไว้วางใจในการบริหารงานศูนยร์าชการเฉลิมพระเกยีรติฯ 140 37.3 
9.   การให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการปรับปรุงแก้ไขการให้บริการศนูย์ราชการเฉลิมพระเกียรตฯิ 115 30.7 

 

4.3 กลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่มาใช้บริการ 

กลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่มาใช้บริการ แสดงถึงความภักดีต่อการใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
ในด้านการให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎระเบียบของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ มากที่สุด (ร้อยละ 55.4) 
รองลงมา คือ ความรู้สึกอยากที่จะไปใช้บริการที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ทุกครั้งที่มีภารกิจ  (ร้อยละ 
51.0) และ การช่วยดูแลปกป้องทรัพย์สินของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  (ร้อยละ 35.8) ตามล าดับ  
(ตารางท่ี 3-19) 

ตารางท่ี 3-19 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างลูกค้าท่ีมาใช้บริการ จ าแนกตามความภักดีต่อการใช้บริการ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

ความภักดีต่อการใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ จ านวนคน ร้อยละ 
1.   การให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎระเบียบของศูนย์ราชการเฉลมิพระเกียรตฯิ 291 55.4 
2.   ความรู้สึกอยากที่จะไปใช้บริการที่ศูนย์ราชการเฉลมิพระเกียรตฯิ ทุกครั้งท่ีมีภารกจิ 268 51.0 
3.   การช่วยดูแลปกป้องทรัพย์สินของศูนย์ราชการเฉลมิพระเกียรตฯิ 188 35.8 
4.   การช่วยดูแลรักษาความสะอาดภายในศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติฯ 165 31.4 
5.   การช่วยประหยัดการใช้น้ าประปา/ไฟฟ้าภายในศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติฯ 84 16.0 
6.   การแนะน า//บอกต่อกับคนที่รู้จักในการไปใช้บริการที่ศูนยร์าชการเฉลมิพระเกียรติฯ 81 15.4 
7.  การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีศนูย์ราชการเฉลิมพระเกียรตฯิ ด าเนินการ 66 12.6 
8.   การให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการปรับปรุงแก้ไขการให้บริการศนูย์ราชการเฉลิมพระเกียรตฯิ 49 9.3 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  4 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

บทที่ 4 

ข้อเสนอแนะ และกำรประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 4-1 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

บทที่ 4 
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากการส ารวจ และการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) 

1. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากการส ารวจ 

จากผลการส ารวจ ได้น าความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ความไม่พึงพอใจ ความต้องการ/ความคาดหวัง จากการ
ส ารวจ รวมถึงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และเรื่องร้องเรียน จากการด าเนินงานของ ธพส. มาชี้แจง  
ในที่ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) และท่ีประชุมได้พิจารณา ดังนี้ 

1.1 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ จากการส ารวจประจ าปี 2562 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ข้อพิจารณาจากที่ประชุม  ผลการด าเนินงาน 
1) ด้านระบบการจราจรของศูนย์ราชการ 
    เฉลิมพระเกียรติฯ 

1.1   ควรปรับปรุงป้ายบอกทางให้มี 
  ความชัดเจนมากข้ึน 

 
 
1.2   ควรจัดระเบียบที่จอดรถเฉพาะ 

   ส าหรับลูกค้าที่มาใช้บริการ 
   ให้ชัดเจน 

 
 
- ธพส.ได้จัดท าป้ายเครื่องหมาย 
  จราจรให้ เ พียงพอ เ พ่ือความ 
  ปลอดภัยและอ านวยความสะดวก 
  แก่ผู้ใช้บริการแล้ว 
- ธพส. จัดพ้ืนที่จอดรถบริเวณ ชั้น  
  4,5 อาคารจอดรถ และด้านหน้า 
  อาคารรัฐประศาสนภักดี 

 
 
- ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ในปี  
  2562 
 
 
- ได้ด าเนินการต่อเนื่อง ในปี  
  2561-2562 
 

2) ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
     ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

2.1   ควรปรับปรุงให้มีพ้ืนที่สีเขียว 
  เพ่ิมขึ้น 

2.2   ควรมีมาตรการที่เคร่งครัดกับ 
  ผู้ที่สูบบุหรี่ในบริเวณท่ีห้ามสูบ 
  บุหรี่ 

 
 
- มีการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวบริเวณโซนซี 
 
- จัดให้มีมาตรการที่เคร่งครัดกับผู้ที่ 
  สูบบุหรี่ในบริเวณที่ห้ามสูบบุหรี่ 

 
 
- ได้ด าเนินการต่อเนื่อง ในปี  
  2562 
- จะด าเนินการจัดท าแผนปรับปรุง 
  ในปี 2563 

3) ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยี 
     สารสนเทศ 

 ควรจัดให้มี Free Wifi ครอบคลุม 
ทั่ วบริ เ วณอาคาร  ภายใน 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

 
 
- อยู่ระหว่างการด าเนินการหารือ 
  กับ CAT 

 
 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ ในปี  
  2562 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 4-2 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

1.2 ความไม่พึงพอใจ จากการส ารวจประจ าปี 2562 

ความไม่พึงพอใจ ข้อพิจารณาจากที่ประชุม ผลการด าเนินงาน 
1) ด้านระบบการจราจรของศูนย์ราชการ 
    เฉลิมพระเกียรติฯ 

1.1   ความล่าช้า และปริมาณที่ 
   ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ 
   รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า 

 
 
 
 
1.2   ควรจัดให้มีผู้ดูแลจราจรที่มี 

   ความรู้ด้านการจัดการจราจร 
 
 
1.3   ควรจัดให้มีรถโดยสารสาธารณะ 

  เ ข้ ามา ให้ บริ การ ในหลาย 
  เส้นทาง ภายในศูนย์ราชการ 
  เฉลิมพระเกียรติฯ 

 
1.4   ควรบริหารจัดการที่จอดรถให้ 

  เป็นระบบ 

 
 
-  ด า เนินการจัดซื้ อรถโดยสาร 
  พลังงานไฟฟ้า เพ่ิมอีก 2 คัน รวมมี 
  รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า ให้บริการ 
  จ านวน 6 คัน และรถสองแถว  
  จ านวน 1 คันโดยรับ-ส่งผู้โดยสาร 
  ตั้งแต่เวลา 06.00 - 19.00 น.  
  ท าให้เพียงพอต่อการให้บริการ 
- ธพส. มีการจัดอบรมอาสาจราจร 
  ทุกปี โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ด าเนินการ 
  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็น 
  ระเบียบเรียบร้อย 
- ธพส. ด าเนินการประสานไปที่ 
  ขสมก. เพ่ือขอรถโดยสาสาธารณะ 
  ในหลายเส้นทางเพ่ิมเติม แต่ทาง 
  ขสมก. แจ้งว่าไม่สามารถเ พ่ิม 
  จ านวนให้ได ้
- มีมาตรการจัดระเบียบการจราจร  
  และเจ้าหน้าที่จราจรอย่างเป็น 
  ระบบ 

 
 
- ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ในปี  
  2562 
 
 
 
 
 
- ได้ด าเนินการต่อเนื่อง ในปี  
  2562 
 
 
- ได้ด าเนินการต่อเนื่อง ในปี  
  2562 
 
 
 
- จะด าเนินการจัดท าแผนปรับปรุง 
  ในปี 2563 

2) ด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
 ควรเพ่ิมเติมรอบการจัดเก็บ

ขยะภายในอาคาร 

 
- ให้ด าเนินการหามาตรการในการ

จัดเก็บขยะภายในอาคาร 

 
- จะด าเนินการจัดท าแผนปรับปรุง 
  ในปี 2563 

3) ด้านการบริหารจัดการระบบ 
     ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค  และระบบ 
      สาธารณูปการ 

3.1   ควรปรับปรุงพ้ืนที่ในการระบาย 
น้ า 

 
 
 
-  ปี  2560 ด า เนินการลอกท่อ

ระบายน้ า และปี 2561 – 2562 
ด าเนินการลอกบ่อน้ าภายใน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
เพ่ือให้เพียงพอรองรับน้ าฝน 

 
 
 
- ได้ด าเนินการต่อเนื่อง ในปี  
  2560-2562 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 4-3 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

1.2 ความไม่พึงพอใจ จากการส ารวจประจ าปี 2562 (ต่อ) 

ความไม่พึงพอใจ ข้อพิจารณาจากที่ประชุม ผลการด าเนินงาน 
3.2   ควรปรับปรุงแสงสว่างภายใน  

   อาคารให้มีความสว่างเพ่ิมขึ้น 
 

3.3   ควรปรับปรุงระบบถ่ายเท 
   อากาศ ไม่ให้มีกลิ่นอาหารเข้า 
   มาภายในห้องท างาน 

 
 
 
3.4   ควรปรับปรุงระบบความเย็น  

   เพ่ือให้มีความเย็นสม่ าเสมอ 
   ทั่วครอบคลุมทั้งอาคาร 

- ด าเนินการเปลี่ยนหลอดไฟเป็น  
  หลอด LED ในพ้ืนที่ส่ วนกลาง 
  ทั้งหมด 
- กรณีบนลานอเนกประสงค ์ควบคุม 
  ก าชับให้ร้านค้าติดตั้งระบบกรอง 
  อากาศ 
- กรณีบริเวณด้านนอกอาคาร  ย้าย 
  จุดปรุงอาหารให้ไกลจากอาคาร 
  ส านักงาน 
- ในพ้ืนที่ส่วนกลางมีการตั้งระบบ 
  ความเย็นแล้ว และพ้ืนที่ส านักงาน 
  สามารถปรับ อุณหภูมิ ได้ ต าม 
  ต้องการ 

- ได้ด าเนินการต่อเนื่อง ในปี  
  2561-2562 
 
- ได้ด าเนินการต่อเนื่อง ในปี  
  2561-2562 
 
 
 
 
- ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ในปี  
  2562 

4) ด้านระบบรักษาความปลอดภัย 
 ความไม่เข้มงวดของเจ้าหน้าที่

รักษาความปลอดภัยต่อการ
เข้า-ออก ภายในอาคาร 

 
- ให้ด าเนินการหามาตรการในการ 
  รักษาความปลอดภัยที่ เข้มงวด 
  มากขึ้น 

 
- ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ในปี  
  2562 

5) ด้านระบบรักษาความสะอาด 
 ควรรักษาความสะอาดห้องน้ า

ส่วนกลางทุกพ้ืนที่ เนื่องจาก
บางพ้ืนที่ยังไม่ค่อยสะอาด 

 
- ให้ด าเนินการหามาตรการในการ 
  รักษาความสะอาดภายในห้องน้ า 
  ส่วนกลาง  

 
- จะด าเนินการจัดท าแผนปรับปรุง 
  ในปี 2563 

 

1.3 ความต้องการ/คาดหวัง จากการส ารวจประจ าปี 2562 

ความต้องการ/คาดหวัง ข้อพิจารณาจากที่ประชุม ผลการด าเนินงาน 
1)  ด้ านการบริหารจัดการระบบ 
    การจราจรภายในศูนย์ราชการ 
    เฉลิมพระเกียรติฯ 

-  ธพส .  ด า เนิ นการจั ดประชุ ม 
  การบริหารจัดการด้านจราจร  
  ร่วมกับส านักงานเขตหลักสี่ และ 
  หน่วยงานโดยรอบศูนย์ราชการ 
  เฉลิมพระเกียรติฯ 

- ได้ด าเนินการต่อเนื่องในปี  
  2562 

2) ด้านการบริหารจัดการที่จอดรถให้ 
    เพียงพอ 

- ธพส. ด าเนินการจัดสรรพ้ืนที่จอดรถ 
  ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  
  เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 

- ได้ด าเนินการต่อเนื่องในปี  
  2562 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 4-4 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

1.3 ความต้องการ/คาดหวัง จากการส ารวจประจ าปี 2562 (ต่อ) 

ความต้องการ/คาดหวัง ข้อพิจารณาจากที่ประชุม ผลการด าเนินงาน 
3) ด้านการจัดกิจกรรม CSR 

 
- ธพส. มีการด าเนินการจัดกิจกรรม 
  เช่น กิจกรรมวันเด็ก/ กิจกรรม 
  ออมบุญ /  กิ จ ก ร รม Kids day  
  Camp เป็นต้น โดยประชาสัมพันธ์ 
  ผ่านช่องทาง เว็ปไซต์ /Facebook 
  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ 
  และป้ายประชาสัมพันธ์ในลิฟท์ 

- ได้ด าเนินการต่อเนื่องในปี  
  2562 

 

1.4 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ จากการด าเนินงานของ ธพส. ประจ าปี 2562 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ข้อพิจารณาจากที่ประชุม  ผลการด าเนินงาน 
1 )  ด้ า น ร ะ บ บ ก า ร จ ร า จ ร ข อ ง 
     ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

1.1 ควรบริหารจัดการ เพ่ิมรอบ 
รถโดยสารประจ าทางสาย 166 

 
 
 
 
 

 
1.2 ควรจัดให้มีรถโดยสารพลังงาน

ไฟฟ้า ตั้งแต่เวลา 06.00 น. 
 

 
 
- ธพส. ด าเนินการประสานไปที่ 
  นายท่ารถโดยสารประจ าทาง สาย  
  166 แล้ ว  แต่การเ พ่ิมรอบรถ 
  รอบเช้าและรอบเย็น ไม่สามารถ 
  ด าเนินการได้เนื่องจากติดปัญหา 
  การจราจรที่ติดขัดมาก และจ านวน 
  รถที่เข้ามาภายในศูนย์ราชการ 
  เฉลิมพระเกียรติฯ มีจ านวนจ ากัด 
- ธพส. ด าเนินการจัดเ พ่ิมเที่ยว 
  รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า จากเดิม 
  เวลา 06.30 น. เป็นเวลา 06.00 น. 
  ตั้งแต่วันที่  15 สิงหาคม 2562 
  เป็นต้นไป 

 
 
- ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ในปี  
  2562 
 
 
 
 
 
 
- ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ในปี  
  2562 

2) ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
    ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

 ควรจัดกิจกรรมรณรงค์งดใช้
ถุงพลาสติก 

 

 
 
- อยู่ในระหว่างการด าเนินการขอความ 
  ร่วมมือกับร้านค้า/ผู้ประกอบการ 
  ในการด าเนินโครงการ 

 
 
- ได้ด าเนินการต่อเนื่อง ในปี  
  2562 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 4-5 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

1.4 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ จากการด าเนินงานของ ธพส. ประจ าปี 2562 (ต่อ) 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ข้อพิจารณาจากที่ประชุม  ผลการด าเนินงาน 
3) ด้านระบบรักษาความปลอดภัย 

 ยางรถยนต์ได้รับความเสียหาย 
จากการจัดงานประกวดพระเครื่อง 

 

 
- ก าชับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  
  ในเรื่องการบริหารจัดการที่จอดรถ  
  และเรื่องการท าความสะอาด ในช่วง 
  ที่มีการจัดงานในวันหยุดหรือในช่วง 
  ที่มีคนเข้ามาใช้บริการภายในพ้ืนที่ 
  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
  เป็นจ านวนมาก 

 
- ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ในปี  
  2562 
 

 

1.5 เรื่องร้องเรียน จากการด าเนินงานของ ธพส. ประจ าปี 2562 

เรื่องร้องเรียน ข้อพิจารณาจากที่ประชุม ผลการด าเนินงาน 
1) ด้านระบบการจราจร 

 การจั ด ระ เบี ยบที่ จ อด รถ 
อาคารรั ฐประศาสนภั กดี  
บริ เวณลานจอด BO ชั้น 1 
เนื่องจากมีรถจอดล้ าช่องจอด
รถที่ก าหนดให้ ท าให้ผู้สัญจร
ผ่านไปในบริเวณดังกล่าวไม่ได้รับ
ความสะดวก 

 
 
 
 

 
 

 
-  ธพส.  ด า เนิ นการ ติ ด ต่ อ กั บ 
  ผู้ประสานงานหน่วยงานที่จอดรถ 
  ในพ้ืนที่ดังกล่าว ซึ่งได้รับความ 
  ร่วมมือเป็นอย่างดีโดยจะดูแลรถที่ 
  จอดในช่องจอดรถหน่วยงาน ให้ 
  เป็นระเบียบมากขึ้น และก าชับ 
  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ 
  มีการตรวจตรามากข้ึน 
- ให้ เจ้าหน้าที่  RM ประสานงาน 
  หน่วยงานให้ปฏิบัติตามระเบียบ 
  ปฏิบัติการใช้อาคารและสถานที่  
  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  
  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) หมวด 3 
  เรื่องการใช้รถภายในศูนย์ราชการ 
  เฉลิมพระเกียรติฯ 

 
- ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ในปี  
  2562 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 4-6 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

1.5 เรื่องร้องเรียน จากการด าเนินงานของ ธพส. ประจ าปี 2562 (ต่อ) 

เรื่องร้องเรียน ข้อพิจารณาจากที่ประชุม ผลการด าเนินงาน 
2) ด้านการบริหารจัดการสาธารณูปโภค 
    และสาธารณูปการ 

 ราคาอาหารไม่ตรงกับราคาที่
ติดป้ายแสดงไว้ 

 
 
 
 
 

 
 
- ธพส. ด าเนินการ แจ้งร้านค้าให้ทราบ 
  และทางร้านค้าจะน าข้อร้องเรียน 
  ไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
- ก าชับผู้ประกอบการถึงข้อก าหนด 
  ในบันทึกข้อตกลงผู้ประกอบการ 
  ภายในศูนย์อาหาร ศูนย์ราชการ 
  เฉลิมพระเกียรติฯ  

 
 
- ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ในปี  
  2562 
 
 
 
 

3) ด้านระบบรักษาความปลอดภัย 
 ความกระตือรื อร้นในการ

ให้บริการ และความไม่ทราบ
ถึ ง ส ถ า น ที่ ต่ า ง ๆ  ใ น ก า ร
ให้บริการของหัวหน้ารักษา
ความปลอดภัย  

 
 
 
 
 

 
- ก าชับให้ เจ้าหน้าที่ รักษาความ 
  ปลอดภัย ตระหนักถึงการให้บริการ  
  มากยิ่งขึ้น ตามมาตรฐานการให้ 
  บริการที่ได้อบรมทบทวนเป็นประจ า 
  ทุกปี 
- ด าเนินการจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับ 
  สถานที่ต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่รักษา 
  ความปลอดภัย มีความพร้อมในการ 
  ให้ค าแนะน าชัดเจนยิ่งขึ้น 
- เพ่ิมผู้ควบคุมก ากับดูแลและเพ่ิม 
  ความถี่ ในการตรวจสอบการ 
  ปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่ รั กษา 
  ความปลอดภัย เพ่ือให้ได้มาตรฐาน 
  การบริการและเป็นการยกระดับ 
  การให้บริการ 

 
- ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ในปี  
  2562 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 4-7 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

2. การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) 

นอกเหนือจากการส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่ม ดังกล่าวในบทที่ 3 แล้ว  
เพ่ือให้ทราบปัญหาต่างๆ ในเชิงลึก ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือประโยชน์ในเชิง
การวิเคราะห์และพัฒนาการบริการของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ต่อไป จึงได้จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus 
Group) ณ ห้องประชุม บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด โดยได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานราชการผู้ใช้
ประโยชน์ จ านวน 40 หน่วยงาน และผู้ประกอบการที่มาเช่าพ้ืนที่ จ านวน 300 ร้าน ภายในศูนย์ราชการ 
เฉลิมพระเกียรติฯเพ่ือรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะ จากผลการ
ส ารวจ รวมถึงข้อเสนอแนะ และเรื่องร้องเรียน จากการด าเนินงานของ ธพส. ร่ วมรับฟังปัญหาและ
ข้อเสนอแนะต่างๆมาจัดท าแผนปรับปรุงการด าเนินงานในปีถัดไป รวมถึงการรายงานผลการด าเนินงาน  
แผนปรับปรุงที่ได้ด าเนินการในปีนี้ด้วย โดยแบ่งการประชุมในวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 และวันที่  
15 พฤศจิกายน 2562 ดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มหน่วยงานราชการ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น.    
กลุ่มท่ี 2 กลุ่มหน่วยงานราชการ 
กลุ่มท่ี 3 กลุ่มหน่วยงานราชการ 

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 

เวลา 14.00-16.00 น. 
เวลา 10.00-12.00 น. 

กลุ่มท่ี 4 กลุ่มหน่วยงานราชการ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00-16.00 น.   
กลุ่มท่ี 5 กลุ่มผู้ประกอบการ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น. 
กลุ่มท่ี 6 กลุ่มผู้ประกอบการ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00-16.00 น. 

หน่วยงานราชการผู้ใช้ประโยชน์ที่เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย ประกอบด้วย 30 หน่วยงาน ดังนี้ 
(1)  กรมคุมประพฤติ 
(2)  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
(3)  กระทรวงยุติธรรม 
(4)  กลุ่มจัดการกลางด้านล้มละลาย 
(5)  ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
(6)  ส านักงานอัยการสูงสุด 
(7)  ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 
(8)  ศาลล้มละลายกลาง 
(9)  ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
(10)  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
(11)  กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(12)  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(13)  กรมการพัฒนาชุมชน 
(14)  ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
(15)  ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(16)  ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 4-8 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

(17)  กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 
(18)  กรมการท่องเที่ยว 
(19)  กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 
(20)  ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
(21)  กลุ่มงานนิติการ กระทรวงการต่างประเทศ 
(22)  ส านักงานกิจกรรมยุติธรรม 
(23)  สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 
(24)  ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 
(25)  กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 
(26)  กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 
(27)  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
(28)  กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล 
(29)  กรมท่ีดิน 
(30)  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ผู้ประกอบการที่มาเช่าพื้นที่ที่เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย ประกอบด้วย 10 ร้าน ดังนี้ 
 (1)   ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 (2)   บริษัท เทเวศประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
 (3)   บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
 (4)   บ้านสวนพลู 
 (5)   ร้านเก็บตังค์ 
 (6)   ร้านป้าไก่ 
 (7)   ร้านศรีสัชนาลัย 
 (8)   CP Food World 
 (9)   Remax 
 (10) US. Marshall 

จากผลการส ารวจใหญ่ ประจ าปี 2562 ได้น าความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ความไม่พึงพอใจ ความต้องการ/
ความคาดหวัง รวมถึงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และเรื่องร้องเรียน จากการด าเนินงานของ ธพส. ประจ าปี 
2562 เข้าที่ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ในที่ประชุมมีความเห็นสอดคล้องในการด าเนินการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ โดยร่วมกันพิจารณา เห็นว่า บางประเด็นได้ด าเนินการแล้วในปี 2562 และมีบางประเด็นที่ต้อง
ด าเนินการจัดท าแผนปรับปรุง ในปี 2563 ดังนี้ 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 4-9 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

2.1 การส ารวจใหญ่ ประจ าปี 2562 

2.1.1 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  
2.1.1.1   ด้านระบบการจราจรของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

 ควรปรับปรุงป้ายบอกทางให้มีความชัดเจนมากข้ึน (ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ในปี
2562) 

 ควรจัดระเบียบที่จอดรถเฉพาะส าหรับลูกค้าที่มาใช้บริการให้ชัดเจน (ได้
ด าเนินการต่อเนื่อง ในปี 2561-2562) 

2.1.1.2   ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
 ควรปรับปรุงให้มีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมข้ึน (ได้ด าเนินการต่อเนื่อง ในปี 2562) 
 ควรมีมาตรการที่เคร่งครัดกับผู้ที่สูบบุหรี่ในบริเวณท่ีห้ามสูบบุหรี่ (จะด าเนินการ

จัดท าแผนปรับปรุง ในปี 2563) 

2.1.1.3   ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ควรจัดให้มี Free Wifi ครอบคลุมทั่วบริเวณอาคาร ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

(อยู่ระหว่างด าเนินการ ในปี 2562) 

2.1.2 ความไม่พึงพอใจ 
2.1.2.1   ด้านระบบการจราจรของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

 ความล่าช้า และปริมาณที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า 
(ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ในปี 2562) 

 ควรจัดให้มีผู้ดูแลจราจรที่มีความรู้ด้านการจัดการจราจร (ได้ด าเนินการต่อเนื่อง 
ในปี 2562) 

 ควรจัดให้มีรถโดยสารสาธารณะเข้ามาให้บริการในหลายเส้นทาง ภายใน 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (ได้ด าเนินการต่อเนื่อง ในปี 2562) 

 ควรบริหารจัดการที่จอดรถให้เป็นระบบ (จะด าเนินการจัดท าแผนปรับปรุง  
ในปี 2563) 

2.1.2.2   ด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
 ควรเพ่ิมเติมรอบการจัดเก็บขยะภายในอาคาร (จะด าเนินการจัดท าแผน

ปรับปรุง ในปี 2563) 

2.1.2.3   ด้านการบริหารจัดการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 ควรปรับปรุงพ้ืนที่ในการระบายน้ า (ได้ด าเนินการต่อเนื่อง ในปี 2560-2562) 
 ควรปรับปรุงแสงสว่างภายในอาคารให้มีความสว่างเพ่ิมขึ้น (ได้ด าเนินการ

ต่อเนื่อง ในปี 2561-2562) 
 ควรปรับปรุงระบบถ่ายเทอากาศ ไม่ให้มีกลิ่นอาหารเข้ามาภายในห้องท างาน (ได้

ด าเนินการต่อเนื่อง ในปี 2561-2562) 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 4-10 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

 ควรปรับปรุงระบบความเย็น เพ่ือให้มีความเย็นสม่ าเสมอทั่วครอบคลุมทั้งอาคาร 
(ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ในปี 2562) 

2.1.2.4   ด้านระบบรักษาความปลอดภัย 
 ความไม่เข้มงวดของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต่อการเข้า-ออก ภายใน

อาคาร (ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ในปี 2562) 

2.1.2.5   ด้านระบบรักษาความสะอาด 
 ควรรักษาความสะอาดห้องน้ าส่วนกลางทุกพ้ืนที่ เนื่องจากบางพ้ืนที่ยังไม่ค่อย

สะอาด (จะด าเนินการจัดท าแผนปรับปรุง ในปี 2563) 

2.1.3 ความต้องการ/ความคาดหวัง 
2.1.3.1   ด้านการบริหารจัดการระบบการจราจรภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

 ควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง (ได้ด าเนินการต่อเนื่อง ในปี 2562) 

2.1.3.2   ด้านการบริหารจัดการที่จอดรถให้เพียงพอ 
 ควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง (ได้ด าเนินการต่อเนื่อง ในปี 2562) 

2.1.3.3   ด้านการจัดกิจกรรม CSR 
 ควรด าเนินการเผยแพ่ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง (ได้ด าเนินการต่อเนื่อง ในปี

2562) 

2.2 การด าเนินงานของ ธพส. ประจ าปี 2562 

2.2.1 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
2.2.1.1   ด้านระบบการจราจรของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

 ควรบริหารจัดการเพ่ิมรอบรถโดยสารประจ าทางสาย 166 (ได้ด าเนินการ
ต่อเนื่อง ในปี 2562) 

 ควรจัดให้มีรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า ตั้งแต่เวลา 06.00 น. (ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ในปี 2562) 

2.2.1.2   ด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
 ควรจัดกิจกรรมรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก (ได้ด าเนินการต่อเนื่อง ในปี 2562) 

2.2.1.3   ด้านระบบรักษาความปลอดภัย 
 ยางรถยนต์ได้รับความเสียหาย จากการจัดงานประกวดพระเครื่อง (ได้ด าเนินการ

แล้วเสร็จ ในปี 2562) 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 4-11 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

2.2.2 เรื่องร้องเรียน 
2.2.2.1   ด้านระบบการจราจรของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

 การจัดระเบียบที่จอดรถ อาคารรัฐประศาสนภักดี บริเวณลานจอด BO ชั้น 1 
เนื่องจากมีรถจอดล้ าช่องจอดรถที่ก าหนดให้ ท าให้ผู้สัญจรผ่านไปในบริเวณ 
ดังกล่าวไม่ได้รับความสะดวก (ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ในปี 2562) 

2.2.2.2   ด้านการบริหารจัดการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 ราคาอาหารไม่ตรงกับราคาที่ติดป้ายแสดงไว้  (ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ในปี 

2562) 

2.2.2.3   ด้านระบบรักษาความปลอดภัย 
 ความกระตือรือร้นในการให้บริการ และความไม่ทราบถึงสถานที่ต่างๆ ในการ

ให้บริการของหัวหน้ารักษาความปลอดภัย (ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ในปี 2562) 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  5 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 5 

สรุปผลกำรศึกษำและข้อเสนอแนะ 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 5-1 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

1. สรุปผลการศึกษา 

ในภาพรวมการให้บริการของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ได้รับความพึงพอใจอยู่ ในระดับ 
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.44) ประกอบด้วยความพึงพอใจจากการส ารวจใหญ่ประจ าปี (ค่าเฉลี่ย 4.30) และ 
ความพึงพอใจจากการส ารวจย่อยรายกิจกรรม/โครงการ (ค่าเฉลี่ย 4.65) 

1.1 ความพึงพอใจจากการส ารวจใหญ่ประจ าปี 
ในภาพรวมการให้บริการของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

(ค่าเฉลี่ย 4.30) จาก 7 ประเด็นที่ประเมินมี 5 ประเด็น ที่ได้รับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ส่วนอีก  
2 ประเด็น มีความพึงพอใจในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการ พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ลูกค้าที่มาใช้บริการและกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการที่มาเช่าพ้ืนที่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
4.53 และ 4.37 ตามล าดับ) ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างหน่วยงานราชการผู้ใช้ประโยชน์มีความพีงพอใจอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย 4.01)  

 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินปีที่ผ่านมา (ปี 2561) ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเพ่ิมขึ้น 
(+0.12) โดยมี 2 ประเด็นที่มีความพึงพอใจลดลง (ตารางที่ 5-1)  

ตารางที่ 5-1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ในแต่ละกลุ่มตัวอย่างจากการ 
                 ส ารวจใหญ่ ปี 2561-2562 จ าแนกตามประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมิน 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ผลการ

เปรียบเทียบ 
หน่วยงาน
ราชการ 

ผู้ประกอบการ 
ลูกค้าที่มา
ใช้บริการ 

1. ด้านระบบการจราจรของศูนยร์าชการ   
เฉลิมพระเกียรตฯิ 

4.15 3.96 -0.19 3.83 4.04 4.01 

2. ด้านการบริหารจดัการสิ่งแวดล้อมภายใน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกยีรตฯิ 

4.23 4.39 +0.16 4.01 4.45 4.70 

3. ด้านการบริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ  4.21 4.01 -0.20 3.87 4.07 4.09 
4. ด้านการบริหารจดัการระบบสาธารณูปโภค 

และสาธารณูปการ 
4.15 4.35 +0.20 4.07 4.31 4.66 

5. ด้านระบบรักษาความปลอดภัย 4.14 4.45 +0.31 4.08 4.55 4.72 
6. ด้านระบบรักษาความสะอาด 4.17 4.47 +0.30 4.13 4.53 4.75 
7. ด้านลูกค้าสัมพันธ์  4.18 4.50 +0.32 4.10 4.63 4.77 

ภาพรวม  4.18 4.30 +0.12 4.01 4.37 4.53 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 5-2 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ตารางที่ 5-2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ จากการส ารวจใหญ่ 
ประจ าปี ในแต่ละประเด็นที่ประเมิน 

ประเด็นการประเมิน 

ภาพรวม 
หน่วยงาน
ราชการ 

ผู้ประกอบการ 
ลูกค้าที่มาใช้

บริการ 

ระดับ
มาก 

ระดับ
มาก
ที่สุด 

ระดับ
มาก 

ระดับ
มาก
ที่สุด 

ระดับ
มาก 

ระดับ
มาก
ที่สุด 

ระดับ
มาก 

ระดับ
มาก
ที่สุด 

ภาพรวม  4.30 4.01   4.37  4.53 

1) ด้านระบบการจราจรของศูนยร์าชการ 
    เฉลิมพระเกียรติฯ 

3.96  3.83  4.04  4.01  

    1.1) สัญลักษณ์และปา้ยจราจร/ป้ายและ 
          สีถนนบอกทาง 

4.06   4.22 3.90  4.05  

    1.2) การให้บริการพื้นท่ีจอดรถยนต ์ 3.80  4.08  3.61  3.71  
    1.3) การจัดให้มีรถโดยสารพลงังานไฟฟ้า 4.02  3.86  4.09  4.10  
    1.4) การบริหารจดัการการจราจรภายใน 
          ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกยีรติฯ 
          (ไม่รวมถึงบนถนนแจ้งวัฒนะ) 

3.91  3.81  3.90  4.01  

2) ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
    ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกีรติฯ 

 4.39 4.01   4.45  4.70 

    2.1) ความเหมาะสมของการจดัให้มีพื้นท่ี 
          สูบบุหรี่ ภายนอกอาคาร 

 4.26 3.88   4.30  4.60 

    2.2) การบริหารจดัการขยะ  4.36 4.01   4.42  4.66 
    2.3) การจัดการดา้นภูมิทัศน์ บริเวณ  
          โครงการศูนย์ราชการเฉลมิพระเกียรตฯิ 

 4.45 3.99   4.62  4.74 

    2.4) การจัดให้มีโครงการบรหิารจัดการ 
          สิ่งแวดล้อมภายในศูนยร์าชการ 
          เฉลิมพระเกียรตฯิ เช่น โครงการ 
          รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า โครงการ 
          Solar Roof เป็นต้น 

 4.39 4.03   4.47  4.68 

3) ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.01  3.87  4.07  4.09  
    3.1) บริการ Website  
          www.governmentcomplex.com 

4.11  4.09  4.14  4.09  

    3.2) บริการ Website www.dad.co.th 4.09  4.06  4.13  4.08  
    3.3) บริการ Mobile App : GovComplex  4.06  3.90  4.10  4.17  
    3.4) บริการ Facebook : Government  4.01  3.87  4.05  4.12  

 

 

http://www.governmentcomplex.com/
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 5-3 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ตารางที่ 5-2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ จากการส ารวจใหญ่ 
ประจ าปี ในแต่ละประเด็นที่ประเมิน (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน 

ภาพรวม 
หน่วยงาน
ราชการ 

ผู้ประกอบการ 
ลูกค้าที่มาใช้

บริการ 

ระดับ
มาก 

ระดับ
มาก
ที่สุด 

ระดับ
มาก 

ระดับ
มาก
ที่สุด 

ระดับ
มาก 

ระดับ
มาก
ที่สุด 

ระดับ
มาก 

ระดับ
มาก
ที่สุด 

4) ด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค  
    และสาธารณูปการ 

 4.35 4.07   4.31  4.66 

    4.1) ด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค 
             (พ้ืนที่พาณิชย์) 

 4.41 4.13   4.37  4.73 

           4.1.1 ศูนย์อาหาร  4.34 4.08   4.22  4.71 
           4.1.2 ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ภายนอก 
                  ศูนย์อาหาร (เช่น ฮ่องกงนู้ดเดิ้ล  
                  เชสเตอร์กรลิล์ กาแฟอเมซอน 
                  เป็นต้น) 

 4.37 4.09   4.24  4.78 

           4.1.3 ร้านขายสินค้าและธนาคาร  4.42  4.32  4.26  4.68 
           4.1.4 บูธแสดงสินค้า (บริเวณชั้น 1)  4.35 4.11   4.21  4.72 
           4.1.5 การบริหารจัดการพื้นที่ในการจัด 
                  กิจกรรมบนลานอเนกประสงค ์
                 (บริเวณช้ัน 2) 

 4.36 4.14   4.20  4.73 

    4.2) ด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปการ  4.28 4.00   4.25  4.59 
           4.2.1 การบริหารพื้นที่สว่นกลาง  4.26 4.08  4.12   4.58 
           4.2.2 การบริหารจัดการด้านระบบ 
                  ลิฟท์/ปรับอากาศ และแสงสว่าง 
                  ภายในพื้นที่ส่วนกลาง 

 4.33 4.10 4.29    4.59 

           4.2.3 การบริหารจัดการการรับเรื่อง 
                  แจ้งซ่อม 

 4.21 4.10 4.31     

           4.2.4 การบริหารจัดการการรับเรื่อง 
                   ร้องเรียน 

4.15  4.02 4.27     

           4.2.5 การบริหารจัดการด้านพื้นท่ี 
                  พาณิชย ์

4.10    4.10    

5) ด้านระบบรักษาความปลอดภยั  4.45 4.08   4.55  4.72 
    5.1) การรักษาความปลอดภัยด้วยการ 
          ตรวจสอบบุคคลเข้าออก ภายในอาคาร 

 4.42 4.09   4.43  4.75 

    5.2) การรักษาความปลอดภัยด้วยการตรวจสอบ 
            สิ่งของด้วยระบบเครื่อง X-RAY  

 4.43 4.10   4.44  4.76 

    5.3) การรักษาความปลอดภัยด้วยการม ี
          เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยประจ า 
          ตามจุดต่างๆ 

 4.44 4.10   4.46  4.75 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 5-4 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ตารางที่ 5-2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ จากการส ารวจใหญ่ 
ประจ าปี ในแต่ละประเด็นที่ประเมิน (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน 

ภาพรวม 
หน่วยงาน
ราชการ 

ผู้ประกอบการ 
ลูกค้าที่มาใช้

บริการ 

ระดับ
มาก 

ระดับ
มาก
ที่สุด 

ระดับ
มาก 

ระดับ
มาก
ที่สุด 

ระดับ
มาก 

ระดับ
มาก
ที่สุด 

ระดับ
มาก 

ระดับ
มาก
ที่สุด 

6) ด้านระบบรักษาความสะอาด  4.47 4.13   4.53  4.75 
    6.1) การรักษาความสะอาดภายในอาคาร  4.44 4.14   4.42  4.75 
    6.2) การรักษาความสะอาดภายนอกอาคาร  4.42 4.11   4.42  4.74 
    6.3) การให้บริการของเจ้าหน้าที่รักษา 
          ความสะอาด 

 4.46 4.16   4.48  4.75 

7) ด้านลูกค้าสัมพันธ์   4.50 4.10   4.63  4.77 
    7.1) เป็นช่องทางในการติดต่อประสานงาน 
          ได้ทุกเรื่อง 

 4.48 4.07   4.60  4.76 

    7.2) Call Center ใช้หมายเลข 22233  
          ท าให้เกิดความสะดวกรวดเร็วใน 
          การติดต่อ 

 4.48 4.08   4.56  4.79 

    7.3) การให้บริการของเจ้าหน้าที่  
          Call Center 

 4.51 4.11   4.64  4.79 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 5-5 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

1.2 ความพึงพอใจจากการส ารวจย่อยรายกิจกรรม/โครงการ 

กิจกรรม/โครงการ ที่ด าเนินการในปี 2562 ในภาพรวมได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.65) และจาก 27 กิจกรรม/โครงการ ที่ประเมิน พบว่า ทุกกิจกรรม/โครงการ ได้รับความพึงพอใจ 
อยู่ในระดับมากที่สุด (ตารางท่ี 5-3) แสดงถึงความประทับใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ  

ตารางที่ 5-3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรม/โครงการ จากการส ารวจย่อยรายกิจกรรม/ 
                  โครงการ 

กิจกรรม/โครงการ 
ค่าเฉลี่ย
ภาพรวม 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1) กิจกรรม 
   (1)   วันเด็ก (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ) 4.64 

 
มากที่สุด 

   (2)   วันเด็ก (ชุมชน)  4.50 มากที่สุด 
   (3)   ออมบุญ 4.57 มากที่สุด 
         (3.1) ออมบุญวันปีใหม่ 4.56 มากที่สุด 
         (3.2) ออมบุญวันมาฆบูชา 4.55 มากที่สุด 
         (3.3) ออมบุญวันวิสาขบูชา 4.51 มากที่สุด 
          (3.4) ออมบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 4.64 มากที่สุด 
   (4)   สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ธพส.กับหน่วยงานราชการ (Thankyou Party) 4.66 มากที่สุด 
   (5)   สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ธพส.กับผู้มีส่วนได้เสียต่อศูนย์ราชการ 
         เฉลิมพระเกียรติฯ 

4.70 มากที่สุด 

   (6)   สร้างความสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4.73 มากที่สุด 
   (7)   Kids Day Camp 4.74 มากที่สุด 
   (8)   ส่งเสริมอาชีพ 4.67 มากที่สุด 
   (9)   ภายนอกอาคาร  4.55 มากที่สุด 
         (9.1) วันสงกรานต์  4.42 มากที่สุด 
         (9.2) วันลอยกระทง  4.68 มากที่สุด 
   (10) ซ้อมอพยพหนีไฟ 4.73 มากที่สุด 
2) โครงการ 
   (1)   การให้บริการ ตู้ Digital Signage 

 
4.42 

 
มากที่สุด 

   (2)   การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ภายในลิฟต์โดยสาร  4.41 มากที่สุด 
   (3)   การปรับปรุงสนามฟุตบอล พร้อมอุปกรณ์กีฬา 4.40 มากที่สุด 
   (4)   การรณรงค์การลดใช้พลาสติก 4.73 มากที่สุด 
3) การส ารวจรายไตรมาส 
   (1)   การตักบาตรเช้าประจ าสัปดาห์ 

 
4.58 

 
มากที่สุด 

   (2)   การบริจาคโลหิต 4.57 มากที่สุด 
   (3)   การพัฒนาชุมชน 4.59 มากที่สุด 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 5-6 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ตารางที่ 5-3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรม/โครงการ จากการส ารวจย่อยรายกิจกรรม/ 
                  โครงการ (ต่อ) 

กิจกรรม/โครงการ 
ค่าเฉลี่ย
ภาพรวม 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

   (4)   การให้บริการเจา้หน้าที่ ธพส. (Relation Marketing) 4.84 มากที่สุด 
   (5)   การให้บริการเจ้าหน้าที่พ้ืนที่พาณิชย์ 4.63 มากที่สุด 
   (6)   การให้บริการเจ้าหน้าที่การเงิน 4.78 มากที่สุด 
   (7)   การให้บริการเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ 4.69 มากที่สุด 
   (8)   การปรับปรุงห้องน้ าส่วนกลาง 4.74 มากที่สุด 
   (9)   การให้บริการรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าภายใน 
         ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯฯ 

4.54 มากที่สุด 

   (10) การให้บริการเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด 
         ภายในห้องน้ าส่วนกลาง 

4.53 มากที่สุด 

   (11) การประชุมคณะกรรมการประสานงานเพ่ือการ 
         บริหารจัดการศูนย์ราชการฯ (ชุดย่อย) 

4.52 มากที่สุด 

   (12) การประชุมคณะกรรมการประสานงานเพ่ือการ 
         บริหารจัดการศูนย์ราชการฯ (ชุดใหญ่) 

4.60 มากที่สุด 

   (13) Sky Running 4.73 มากที่สุด 
ภาพรวมทั้งหมด 4.65 มากที่สุด 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 5-7 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

2. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ความไม่พึงพอใจ ความต้องการ/ความคาดหวัง จากการส ารวจใหญ่ 
     ประจ าปี 2562 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และ เรื่องร้องเรียน จากการด าเนินงานของ ธพส. ประจ าปี  
     2562 

2.1 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากการส ารวจใหญ่ ประจ าปี 2562 
2.1.1 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลสรุปจากการประชุม Focus Group 
1) ด้านระบบการจราจรของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

1.1   ควรปรับปรุงป้ายบอกทางให้มีความชัดเจนมากขึ้น 
1.2   ควรจัดระเบียบที่จอดรถเฉพาะส าหรับลูกค้าที่มา 

  ใช้บริการให้ชัดเจน 

 
- ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ในปี 2562 
- ได้ด าเนินการต่อเนื่อง ในปี 2561-2562 

2) ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติฯ 
2.1   ควรปรับปรุงให้มีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมข้ึน 
2.2   ควรมีมาตรการที่เคร่งครัดกับผู้ที่สูบบุหรี่ในบริเวณ 

  ที่ห้ามสูบบุหรี่ 

 
 
- ได้ด าเนินการต่อเนื่อง ในปี 2562 
- จะด าเนินการจัดท าแผนปรับปรุง ในปี 2563 

3) ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ควรจัดให้มี  Free Wifi ครอบคลุมทั่ วบริ เวณ

อาคาร ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ ในปี 2562 

 

2.1.2 ความไม่พึงพอใจ 
ความไม่พึงพอใจ ผลสรุปจากการประชุม Focus Group 

1) ด้านระบบการจราจรของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
1.1   ความล่าช้า และปริมาณที่ ไม่ เพียงพอต่อการ 

   ให้บริการรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า 
1.2   ควรจัดให้มีผู้ดูแลจราจรที่มีความรู้ด้านการจัดการ 

  จราจร 
1.3   ควรจัดให้มีรถโดยสารสาธารณะเข้ามาให้บริการใน 

   หลายเส้นทาง ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
1.4   ควรบริหารจัดการที่จอดรถให้เป็นระบบ 

 
- ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ในปี 2562 
 
- ได้ด าเนินการต่อเนื่อง ในปี 2562 
 
- ได้ด าเนินการต่อเนื่อง ในปี 2562 
 
- จะด าเนินการจัดท าแผนปรับปรุง ในปี 2563 

2) ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์ราชการ 
    เฉลิมพระเกียรติฯ 

 ควรเพิ่มเติมรอบการจัดเก็บขยะภายในอาคาร 

 
 
- จะด าเนินการจัดท าแผนปรับปรุง ในปี 2563 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 5-8 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

2.1.2 ความไม่พึงพอใจ (ต่อ) 
ความไม่พึงพอใจ ผลสรุปจากการประชุม Focus Group 

3) ด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและระบบ
สาธารณูปการ 
3.1   ควรปรับปรุงพ้ืนที่ในการระบายน้ า 
3.2   ควรปรับปรุงแสงสว่างภายในอาคารให้มีความ 

   สว่างเพ่ิมขึ้น 
3.3   ควรปรับปรุงระบบถ่ายเทอากาศ ไม่ให้มีกลิ่น 

   อาหารเข้ามาภายในห้องท างาน 
3.4   ควรปรับปรุงระบบความเย็น เพ่ือให้มีความเย็น 

   สม่ าเสมอทั่วครอบคลุมทั้งอาคาร 

 
 
- ได้ด าเนินการต่อเนื่อง ในปี 2560-2562 
- ได้ด าเนินการต่อเนื่อง ในปี 2561-2562 
 
- ได้ด าเนินการต่อเนื่อง ในปี 2561-2562 
 
- ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ในปี 2562 

4) ด้านระบบรักษาความปลอดภัย 
 ความไม่เข้มงวดของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ต่อการเข้า-ออก ภายในอาคาร 

 
- ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ในปี 2562 

5) ด้านระบบรักษาความสะอาด 
 ควรรักษาความสะอาดห้องน้ าส่วนกลางทุกพ้ืนที่ 

เนื่องจากบางพ้ืนที่ยังไม่ค่อยสะอาด 

 
- จะด าเนินการจัดท าแผนปรับปรุง ในปี 2563 

 

2.1.3 ความต้องการ/ความคาดหวัง 
ความต้องการ/ความคาดหวัง ผลสรุปจากการประชุม Focus Group 

1)   ด้านการบริหารจัดการระบบการจราจรภายใน 
      ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

- ได้ด าเนินการต่อเนื่อง ในปี 2562 

2)   ด้านการบริหารจัดการที่จอดรถให้เพียงพอ - ได้ด าเนินการต่อเนื่อง ในปี 2562 
3)   ด้านการจัดกิจกรรม CSR - ได้ด าเนินการต่อเนื่อง ในปี 2562 

 

2.2 การด าเนินงานของ ธพส. ประจ าปี 2562 
2.2.1 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลสรุปจากการประชุม Focus Group 
1) ด้านระบบการจราจรของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

1.1   ควรบริหารจัดการเพ่ิมรอบรถโดยสารประจ าทาง 
  สาย 166 

1.2   ควรจัดให้มีรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า ตั้งแต่เวลา  
  06.00 น. 

 
- ได้ด าเนินการต่อเนื่อง ในปี 2562 
 
- ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ในปี 2562 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 5-9 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

2.2.1 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ (ต่อ) 
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลสรุปจากการประชุม Focus Group 

2) ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์ราชการ 
    เฉลิมพระเกียรติฯ 

 ควรจัดกิจกรรมรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก 

 
 
- ได้ด าเนินการต่อเนื่อง ในปี 2562 

3) ด้านระบบรักษาความปลอดภัย 
 ยางรถยนต์ได้รับความเสียหาย จากการจัดงาน

ประกวดพระเครื่อง 

 
- ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ในปี 2562 

 

2.2.2 เรื่องร้องเรียน 
เรื่องร้องเรียน ผลสรุปจากการประชุม Focus Group 

1) ด้านระบบการจราจรของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
 การจัดระเบียบที่จอดรถ อาคารรัฐประศาสนภักดี 

บริเวณลานจอด BO ชั้น 1 เนื่องจากมีรถจอดล้ า
ช่องจอดรถที่ก าหนดให้ ท าให้ผู้สัญจรผ่านไปใน
บริเวณดังกล่าวไม่ได้รับความสะดวก 

 
- ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ในปี 2562 
 
 
 

2) ด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและระบบ
สาธารณูปการ 
 ราคาอาหารไม่ตรงกับราคาที่ติดป้ายแสดงไว้ 

 
 
- ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ในปี 2562 

3) ด้านระบบรักษาความปลอดภัย 
 ความกระตือรือร้นในการให้บริการ และความไม่

ทราบถึงสถานที่ต่างๆ ในการให้บริการของหัวหน้า
รักษาความปลอดภัย 

 
- ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ในปี 2562 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล (1) 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

บรรณานุกรม 
ภาษาไทย 

ธัญรดา กาญจนกิจ. “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการรับข่าวสารกับความรู้ ทัศนคติ 
และพฤติกรรมเกี่ยวกับการประหยัดน ้าของประชาชนในเขตกทม.” มหาวิทยาลัยธุรกิจ
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ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจต่อกำรใช้บริกำรศูนย์รำชกำร 
เฉลิมพระเกียรติฯ 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ ผ1-1 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 
 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อด้านระบบการจราจรของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  
             จ าแนกตามประเด็นที่ประเมิน 

ประเด็นการประเมิน 
ภาพรวม หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการ ลูกค้าที่มาใช้บริการ 

ค่าเฉลี่ย SD. ค่าเฉลี่ย SD. ค่าเฉลี่ย SD. ค่าเฉลี่ย SD. 
1. สัญลักษณ์และป้ายจราจร/ ป้ายและ 
    สีถนนบอกทาง 

4.06 0.78 4.22 0.64 3.90 0.82 4.05 0.89 

    1) การติดตั้งป้ายในจุดที่จ าเปน็และ 
        สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

3.98 0.80 4.17 0.64 3.75 0.86 4.02 0.89 

    2) ป้ายจราจรภายในศูนยร์าชการฯ  
       ช่วยอ านวยความสะดวกในการ 
       เดินทางมากขึ้น / สามารถเดินทาง 
       ไปยังจุดหมายไดส้ะดวก และถูกต้อง 

4.04 0.78 4.20 0.64 3.89 0.79 4.03 0.92 

    3) การท าสีถนนช่วยอ านวยความสะดวก 
       และเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง 

4.14 0.77 4.28 0.64 4.05 0.82 4.10 0.85 

2. การให้บริการพื้นท่ีจอดรถยนต ์ 3.80 0.93 4.08 0.8 3.61 0.93 3.71 1.07 
    1) มีความมั่นใจว่ามีที่จอดรถแน่นอน 
       ไม่ว่าจะมาเวลาใด 

3.75 0.91 4.04 0.90 3.45 0.92 - - 

    2) มีพื้นท่ีจอดรถของหน่วยงาน/ 
        สถานประกอบการที่ชัดเจน 

3.80 0.91 4.12 0.84 3.47 0.97 - - 

    3) มีทีจ่อดรถสะดวกสบายเมื่อ 
       เปรียบเทียบกับส่วนราชการอื่น 

3.91 0.94 4.14 0.77 - - 3.67 1.11 

    4) มีมาตรการรักษาความปลอดภัย 
       ในพื้นที่จอดรถท่ีเข้มงวด 

3.83 0.91 4.03 0.77 3.70 0.91 3.75 1.04 

    5) การให้บริการของเจ้าหน้าท่ีจราจร 3.86 0.91 4.08 0.74 3.80 0.91 3.71 1.07 
3. การจัดให้มีรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า 4.02 0.79 3.86 0.72 4.09 0.76 4.10 0.89 
    1) ความปลอดภัย 4.04 0.74 3.85 0.65 4.09 0.72 4.19 0.84 
    2) ความสะอาดเรียบร้อยของรถ 4.05 0.76 3.87 0.68 4.12 0.74 4.16 0.85 
    3) มารยาทของพนักงานขับรถ 4.07 0.80 3.90 0.72 4.16 0.77 4.16 0.90 
    4) ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 4.15 0.81 4.08 0.78 4.16 0.76 4.21 0.90 
    5) การอ านวยความสะดวกใน 
       การเดินทาง สามารถครอบคลุมพื้นท่ี 
       ในการให้บริการ 

3.96 0.80 3.79 0.73 4.08 0.79 4.02 0.87 

    6) ความถี่ในการให้บริการ 3.81 0.85 3.65 0.78 3.94 0.79 3.83 0.97 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ ผ1-2 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 
 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อด้านระบบการจราจรของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  
             จ าแนกตามประเด็นที่ประเมิน (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน 
ภาพรวม หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการ ลูกค้าที่มาใช้บริการ 

ค่าเฉลี่ย SD. ค่าเฉลี่ย SD. ค่าเฉลี่ย SD. ค่าเฉลี่ย SD. 
4. การบริหารจัดการการจราจรภายใน 
    ศูนย์ราชการเฉลมิพระเกยีรติฯ(ไม่รวมถึง 
    บนถนนแจ้งวัฒนะ) 

3.91 0.75 3.81 0.64 3.90 0.79 4.01 0.83 

5. ภาพรวมการให้บริการด้านระบบ 
   การจราจรของศูนย์ราชการ 
   เฉลิมพระเกียรติฯ 

3.96 0.76 3.83 0.66 4.04 0.78 4.01 0.83 

หมายเหตุ : SD. (Standard Deviation) หรือส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน หมายถึง ค่าเฉลี่ยที่ค านวณได้ มีความน่าเช่ือถือ 
               มากน้อยเพียงใด โดยที่ค่ายิ่งน้อย ความน่าเช่ือถือยิ่งมาก 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ ผ1-3 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 
 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ จ าแนกตามประเด็นที่ประเมิน 

ประเด็นการประเมิน 
ภาพรวม หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการ ลูกค้าที่มาใช้บริการ 

ค่าเฉลี่ย SD. ค่าเฉลี่ย SD. ค่าเฉลี่ย SD. ค่าเฉลี่ย SD. 
1. ความเหมาะสมของการจัดให้มพีื้นที่ 
    สูบบุหรี่ ภายนอกอาคาร 

4.26 0.78 3.88 0.69 4.30 0.90 4.60 0.74 

    1) มีป้ายสัญลักษณ์บ่งบอกพ้ืนที่สูบบุหรี ่
       อย่างชัดเจน 

4.25 0.75 3.88 0.62 4.27 0.91 4.60 0.73 

    2) มีพื้นท่ีเป็นสัดส่วนเฉพาะส าหรับ 
       ผู้สูบบุหรี่ 

4.27 0.79 3.88 0.76 4.33 0.88 4.59 0.74 

2. การบริหารจัดการขยะ 4.36 0.66 4.01 0.60 4.42 0.76 4.66 0.62 
    1) ภายนอกอาคาร 4.33 0.67 4.03 0.60 4.31 0.78 4.66 0.63 
    2) ภายในอาคาร 4.39 0.65 3.99 0.60 4.53 0.74 4.66 0.61 
3. การจัดการด้านภมูิทัศน์บริเวณโครงการ 
    ศูนย์ราชการเฉลมิพระเกยีรติฯ 

4.45 0.56 3.99 0.54 4.62 0.62 4.74 0.53 

    1) ทัศนียภาพโดยรวมมีความสวยงาม  
        เป็นระเบียบเรียบร้อย 

4.45 0.56 3.99 0.54 4.62 0.62 4.74 0.53 

4. การจัดให้มีโครงการบริหารจัดการ 
    สิ่งแวดล้อมภายในศูนยร์าชการ 
    เฉลิมพระเกยีรตฯิ เช่น โครงการ 
    รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า โครงการ  
    Solar Roof เป็นต้น 

4.39 0.62 4.03 0.57 4.47 0.69 4.68 0.59 

5. ภาพรวมด้านสิ่งแวดล้อมภายใน 
   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

4.39 0.59 4.01 0.56 4.45 0.66 4.70 0.55 

หมายเหตุ : SD. (Standard Deviation) หรือส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน หมายถึง ค่าเฉลี่ยที่ค านวณได้ มีความน่าเช่ือถือ 
               มากน้อยเพียงใด โดยที่ค่ายิ่งน้อย ความน่าเช่ือถือยิ่งมาก 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ ผ1-4 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 
 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  ด้านการบริหารจัดการ 
              เทคโนโลยีสารสนเทศ จ าแนกตามประเด็นที่ประเมิน 

ประเด็นการประเมิน 
ภาพรวม หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการ ลูกค้าที่มาใช้บริการ 

ค่าเฉลี่ย SD. ค่าเฉลี่ย SD. ค่าเฉลี่ย SD. ค่าเฉลี่ย SD. 
1. บริการ Website 
   www.governmentcomplex.com  

4.11 0.74 4.09 0.43 4.14 0.81 4.09 0.97 

    1) มีความพร้อมใช้งาน 4.06 0.79 4.08 0.46 4.12 0.83 3.98 1.09 
    2) ความเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นหา   
        ข้อมูลที่ต้องการ 

4.10 0.73 4.06 0.44 4.15 0.78 4.09 0.96 

    3) ข้อมูลข่าวสารมีความเป็นปจัจุบัน 4.10 0.73 4.09 0.40 4.14 0.83 4.08 0.95 
    4) ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพรเ่ปน็ประโยชน์ 4.15 0.70 4.11 0.43 4.14 0.81 4.21 0.87 
2. บริการ Website www.dad.co.th  4.09 0.74 4.06 0.44 4.13 0.88 4.08 0.90 
    1) มีความพร้อมใช้งาน 4.07 0.74 4.06 0.39 4.11 0.88 4.04 0.95 
    2) ความเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นหา   
        ข้อมูลที่ต้องการ 

4.06 0.76 4.07 0.45 4.08 0.87 4.02 0.96 

    3) ข้อมูลข่าวสารมีความเป็นปจัจุบัน 4.07 0.75 4.06 0.44 4.07 0.92 4.07 0.89 
    4) ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพรเ่ปน็ประโยชน์ 4.17 0.72 4.05 0.48 4.25 0.86 4.20 0.81 
3. บริการ mobile app: GovComplex  4.06 0.77 3.90 0.70 4.10 0.86 4.17 0.76 
    1) มีความพร้อมใช้งาน 4.03 0.76 3.94 0.71 4.01 0.83 4.13 0.73 
    2) ความเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นหา   
        ข้อมูลที่ต้องการ 

4.03 0.79 3.84 0.74 4.06 0.87 4.18 0.75 

    3) ข้อมูลข่าวสารมีความเป็นปจัจุบัน 4.03 0.77 3.89 0.71 4.07 0.83 4.13 0.76 
    4) ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพรเ่ปน็ประโยชน์ 4.06 0.77 3.91 0.64 4.15 0.86 4.13 0.81 
    5) การตอบสนองต่ออุปกรณ์บน 
       Smartphone/Tablet 

4.13 0.78 3.91 0.69 4.21 0.89 4.27 0.75 

4. บริการ Facebook: Government complex  4.01 0.72 3.87 0.62 4.05 0.79 4.12 0.75 
    1) ง่ายต่อการค้นหาข้อมลูที่ต้องการ และ 
        สะดวกในการใช้งาน 

3.97 0.73 3.85 0.63 3.99 0.81 4.06 0.74 

    2) ข้อมูลข่าวสารมีความเป็นปจัจุบัน 4.00 0.71 3.87 0.63 3.99 0.77 4.15 0.72 
    3) ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพรเ่ปน็ประโยชน์ 4.04 0.73 3.89 0.61 4.10 0.78 4.13 0.79 
    4) มีการตอบกลับ/ป้อนกลับ ข้อมูล 
       ให้กับผู้ใช้บริการ 

4.03 0.71 3.85 0.59 4.12 0.80 4.13 0.73 

5. ภาพรวมการให้บริการด้านการบริหาร 
   จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.01 0.78 3.87 0.65 4.07 0.79 4.09 0.90 

หมายเหตุ : SD. (Standard Deviation) หรือส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน หมายถึง ค่าเฉลี่ยที่ค านวณได้ มีความน่าเช่ือถือ 
               มากน้อยเพียงใด โดยที่ค่ายิ่งน้อย ความน่าเช่ือถือยิ่งมาก 
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การส ารวจความพึงพอใจ และความไมพ่ึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการเฉลมิพระเกียรติฯ ประจ าป ี2562 
บริษัท ธนารกัษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
 

ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ ผ1-5 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 
 

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค (พ้ืนที่ 
                พาณิชย์) จ าแนกตามประเด็นที่ประเมิน 

ประเด็นการประเมิน 
ภาพรวม หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการ ลูกค้าที่มาใช้บริการ 

ค่าเฉลี่ย SD. ค่าเฉลี่ย SD. ค่าเฉลี่ย SD. ค่าเฉลี่ย SD. 
1. ศูนย์อาหาร 4.34 0.62 4.08 0.46 4.22 0.8 4.71 0.61 
    1) ความเพียงพอของจ านวนศูนย์อาหาร 
        ภายในอาคาร 

4.33 0.64 4.07 0.50 4.22 0.79 4.70 0.63 

    2) ความถูกสุขลักษณะ 4.32 0.61 4.07 0.43 4.19 0.78 4.69 0.62 
    3) การแต่งกายเป็นระเบียบและสะอาด 4.34 0.61 4.11 0.42 4.20 0.81 4.70 0.61 
    4) ความหลากหลายของประเภทอาหาร 4.32 0.64 4.10 0.49 4.16 0.84 4.71 0.59 
    5) ความเหมาะสมของราคาเมื่อเทียบกับ 
         คุณภาพของอาหาร 

4.33 0.65 4.05 0.51 4.20 0.85 4.74 0.58 

    6) การจัดพื้นที่ของศูนย์อาหารเป็นสัดส่วน 
        ที่เหมาะสม 

4.38 0.59 4.08 0.42 4.35 0.74 4.70 0.61 

2. ร้านอาหาร/เครื่องดืม่ ภายนอก 
    ศูนย์อาหาร (เช่น ฮ่องกงนู้ดเดิล้  
    เชสเตอร์กรลิล์ กาแฟอเมซอน เป็นต้น) 

4.37 0.58 4.09 0.42 4.24 0.78 4.78 0.53 

    1) ความเพียงพอของจ านวนร้านอาหาร/ 
        เครื่องดื่ม 

4.35 0.60 4.05 0.51 4.19 0.78 4.80 0.51 

    2) ความถูกสุขลักษณะ 4.41 0.53 4.13 0.39 4.27 0.74 4.82 0.47 
    3) การแต่งกายเป็นระเบียบสะอาด 4.40 0.53 4.13 0.38 4.28 0.72 4.78 0.50 
    4) ความหลากหลายของประเภท 
        ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม 

4.36 0.60 4.08 0.43 4.24 0.81 4.76 0.56 

    5) ความเหมาะสมของราคาเมื่อเทียบกับ 
         คุณภาพของอาหาร/เครื่องดื่ม 

4.35 0.60 4.08 0.38 4.24 0.83 4.73 0.60 

3. ร้านขายสินค้าและธนาคาร 4.42 0.68 4.32 0.61 4.26 0.77 4.68 0.67 
    1) ความเพียงพอของจ านวนร้านขายสินค้า 
        และธนาคาร 

4.40 0.69 4.32 0.61 4.21 0.77 4.67 0.69 

    2) ความหลากหลายของสินค้าและธนาคาร 4.43 0.70 4.33 0.64 4.27 0.82 4.69 0.65 
    3) สินค้าและธนาคาร สามารถตอบสนอง 
        ต่อความต้องการของลูกค้า 

4.44 0.67 4.34 0.62 4.29 0.75 4.69 0.65 

    4) ความเหมาะสมของราคาเมื่อเทียบกับ 
        คุณภาพสินค้า 

4.40 0.67 4.27 0.56 4.27 0.75 4.65 0.69 

 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
การส ารวจความพึงพอใจ และความไมพ่ึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการเฉลมิพระเกียรติฯ ประจ าป ี2562 
บริษัท ธนารกัษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
 

ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ ผ1-6 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 
 

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค (พ้ืนที่ 
                พาณิชย์) จ าแนกตามประเด็นที่ประเมิน (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน 
ภาพรวม หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการ ลูกค้าที่มาใช้บริการ 

ค่าเฉลี่ย SD. ค่าเฉลี่ย SD. ค่าเฉลี่ย SD. ค่าเฉลี่ย SD. 
4. บูธแสดงสินค้า (บรเิวณช้ัน 1) 4.35 0.62 4.11 0.43 4.21 0.81 4.72 0.63 
    1) ความเหมาะสมของรูปแบบบูธแสดง 
       สินค้า 

4.33 0.64 4.10 0.40 4.16 0.86 4.72 0.65 

    2) ความหลากหลายของสินค้า 4.35 0.61 4.12 0.44 4.21 0.78 4.72 0.62 
    3) การบริหารจัดการพื้นที่ 4.36 0.62 4.11 0.45 4.25 0.80 4.73 0.62 
5. การบริหารจัดการพื้นท่ีในการจดักิจกรรม 
    บนลานอเนกประสงค์ (บรเิวณช้ัน 2) 

4.36 0.65 4.14 0.47 4.20 0.85 4.73 0.64 

    1) ความหลากหลายของกิจกรรม 4.35 0.65 4.15 0.47 4.20 0.84 4.71 0.65 
    2) ความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรม 4.34 0.65 4.13 0.47 4.18 0.82 4.72 0.66 
    3) การบริหารจัดการพื้นที่ 4.37 0.65 4.15 0.47 4.22 0.88 4.75 0.60 
6. ภาพรวมด้านการบริหารจัดการระบบ 
    สาธารณูปโภค (พ้ืนที่พาณิชย์) 

4.41 0.60 4.13 0.47 4.37 0.69 4.73 0.64 

หมายเหตุ : SD. (Standard Deviation) หรือส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน หมายถึง ค่าเฉลี่ยที่ค านวณได้ มีความน่าเช่ือถือ 
               มากน้อยเพียงใด โดยที่ค่ายิ่งน้อย ความน่าเช่ือถือยิ่งมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
การส ารวจความพึงพอใจ และความไมพ่ึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการเฉลมิพระเกียรติฯ ประจ าป ี2562 
บริษัท ธนารกัษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
 

ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ ผ1-7 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 
 

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปการ จ าแนก  
                ตามประเด็นที่ประเมิน 

ประเด็นการประเมิน 
ภาพรวม หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการ ลูกค้าที่มาใช้บริการ 

ค่าเฉลี่ย SD. ค่าเฉลี่ย SD. ค่าเฉลี่ย SD. ค่าเฉลี่ย SD. 
1. การบริหารพื้นที่ส่วนกลาง 4.26 0.69 4.08 0.45 4.12 0.87 4.58 0.74 

    1) อุณหภูมิในพ้ืนท่ีส่วนกลางสม่ าเสมอ 
       ทั่วถึงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

4.26 0.66 4.09 0.45 4.10 0.84 4.60 0.70 

    2) จอ Digital Signage แสดงผัง 
       หน่วยงานภายในศูนย์ราชการ 
       เฉลิมพระเกียรติฯ 

4.25 0.71 4.06 0.44 4.13 0.90 4.56 0.78 

2. การบริหารจัดการด้านระบบลฟิท์/ 
    ปรับอากาศ และแสงสวา่ง ภายในพ้ืนท่ี 
    ส่วนกลาง 

4.33 0.64 4.10 0.46 4.29 0.77 4.59 0.70 

    1) ความพร้อมใช้งานระบบลิฟท์/ 
        บันไดเลื่อน 

4.31 0.64 4.11 0.44 4.24 0.78 4.58 0.70 

    2) การจัดการระบบปรับอากาศ และ 
       ระบบหมุนเวียนอากาศ 

4.31 0.68 4.06 0.54 4.29 0.78 4.59 0.72 

    3) การจัดระบบแสงสว่างพื้นทีส่่วนกลาง 
        ภายในเวลาราชการ 

4.36 0.62 4.14 0.41 4.33 0.76 4.60 0.69 

3. การบริหารจัดการการรบัเรื่องแจ้งซ่อม 4.21 0.62 4.10 0.45 4.31 0.79 - - 

    1) ความสะดวกของช่องทางในการแจ้งซ่อม 4.18 0.64 4.08 0.48 4.28 0.79 - - 

    2) ความรวดเร็วและตอบสนองต่อการ 
       เข้าตรวจสอบ 

4.17 0.62 4.11 0.43 4.23 0.81 - - 

    3) ความรวดเร็วและตอบสนองต่อการ 
       เข้าซ่อม 

4.23 0.62 4.09 0.44 4.37 0.80 - - 

    4) ระยะเวลาแก้ไขเรื่องแจ้งซ่อมเป็นไป 
       ตามที่ก าหนด 

4.22 0.60 4.10 0.43 4.34 0.77 - - 

4. การบริหารจัดการการรบัเรื่องรอ้งเรียน 4.15 0.64 4.02 0.52 4.27 0.76 - - 

    1) ความสะดวกของช่องทางการรับเรื่อง 
         ร้องเรียน 

4.14 0.63 4.03 0.50 4.24 0.76 - - 

    2) ความรวดเร็วในการช้ีแจงเรื่องร้องเรียน 4.12 0.57 4.02 0.50 4.22 0.64 - - 
    3) ความรวดเร็วในการตอบสนองการ 
        แก้ไขเรื่องร้องเรียน 

4.15 0.68 4.00 0.53 4.29 0.83 - - 

    4) ระยะเวลาการแกไ้ขเรื่องร้องเรียน 
        เป็นไปตามที่ก าหนด 

4.17 0.69 4.02 0.56 4.31 0.81 - - 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
การส ารวจความพึงพอใจ และความไมพ่ึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการเฉลมิพระเกียรติฯ ประจ าป ี2562 
บริษัท ธนารกัษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
 

ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ ผ1-8 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 
 

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปการ จ าแนก  
                ตามประเด็นที่ประเมิน (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน 
ภาพรวม หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการ ลูกค้าที่มาใช้บริการ 

ค่าเฉลี่ย SD. ค่าเฉลี่ย SD. ค่าเฉลี่ย SD. ค่าเฉลี่ย SD. 
5. การบริหารจัดการด้านพ้ืนท่ีพาณิชย ์ 4.10 0.82 - - 4.10 0.82 - - 
    1) ความเหมาะสมของอัตราค่าเช่า 4.01 0.85 - - 4.01 0.85 - - 
    2) ความสะดวกในการต่อสญัญา/ 
       ท าสัญญา 

4.03 0.80 - - 4.03 0.80 - - 

    3) ความสะดวกจากช่องทางการ 
        ช าระเงิน ค่าเช่า ค่าบริการ 

4.05 0.83 - - 4.05 0.83 - - 

    4) ความรวดเร็วในการให้บริการของ 
       เจ้าหน้าท่ี 

4.16 0.83 - - 4.16 0.83 - - 

    5) ความถูกต้องของเอกสาร 4.24 0.80 - - 4.24 0.80 - - 
6. ภาพรวมการให้บริการด้านการบริหาร 
   จัดการระบบสาธารณูปการ 

4.28 0.60 4.00 0.46 4.25 0.66 4.59 0.69 

7. ภาพรวมการให้บริการด้านการบริหาร 
   จัดการระบบสาธารณูปโภคและ 
   สาธารณูปการ 

4.35 0.60 4.07 0.47 4.31 0.68 4.66 0.67 

หมายเหตุ : SD. (Standard Deviation) หรือส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน หมายถึง ค่าเฉลี่ยที่ค านวณได้ มีความน่าเช่ือถือ 
               มากน้อยเพียงใด โดยที่ค่ายิ่งน้อย ความน่าเช่ือถือยิ่งมาก 

 

ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อด้านระบบรักษาความปลอดภัย จ าแนกตามประเด็น 
                ที่ประเมิน 

ประเด็นการประเมิน 
ภาพรวม หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการ ลูกค้าที่มาใช้บริการ 

ค่าเฉลี่ย SD. ค่าเฉลี่ย SD. ค่าเฉลี่ย SD. ค่าเฉลี่ย SD. 
1. การรักษาความปลอดภยัด้วยการ 
   ตรวจสอบบุคคลเข้าออกภายในอาคาร 

4.42 0.69 4.09 0.75 4.43 0.74 4.75 0.59 

2. การรักษาความปลอดภยัด้วยการ 
   ตรวจสอบสิ่งของด้วยระบบเครือ่ง X-RAY  

4.43 0.67 4.10 0.73 4.44 0.72 4.76 0.55 

3. การรักษาความปลอดภยัด้วยการม ี
   เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัประจ า 
   ตามจุดต่างๆ 

4.44 0.68 4.10 0.76 4.46 0.71 4.75 0.57 

4. ภาพรวมการให้บริการด้านระบบรักษา 
   ความปลอดภัย 

4.45 0.65 4.08 0.75 4.55 0.64 4.72 0.57 

หมายเหตุ : SD. (Standard Deviation) หรือส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน หมายถึง ค่าเฉลี่ยที่ค านวณได้ มีความน่าเช่ือถือ 
               มากน้อยเพียงใด โดยที่ค่ายิ่งน้อย ความน่าเช่ือถือยิ่งมาก 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
การส ารวจความพึงพอใจ และความไมพ่ึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการเฉลมิพระเกียรติฯ ประจ าป ี2562 
บริษัท ธนารกัษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
 

ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ ผ1-9 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 
 

ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อด้านระบบรักษาความสะอาด จ าแนกตามประเด็น 
               ที่ประเมิน 

ประเด็นการประเมิน 
ภาพรวม หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการ ลูกค้าที่มาใช้บริการ 

ค่าเฉลี่ย SD. ค่าเฉลี่ย SD. ค่าเฉลี่ย SD. ค่าเฉลี่ย SD. 
1. การรักษาความสะอาดภายในอาคาร  4.44 0.68 4.14 0.73 4.42 0.74 4.75 0.58 
2. การรักษาความสะอาดภายนอกอาคาร 4.42 0.67 4.11 0.70 4.42 0.71 4.74 0.61 
3. การให้บริการของเจ้าหนา้ที่รักษา 
   ความสะอาด 

4.46 0.65 4.16 0.68 4.48 0.69 4.75 0.59 

4. ภาพรวมการให้บริการด้านระบบรักษา 
   ความสะอาด 

4.47 0.67 4.13 0.79 4.53 0.65 4.75 0.58 

หมายเหตุ : SD. (Standard Deviation) หรือส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน หมายถึง ค่าเฉลี่ยที่ค านวณได้ มีความน่าเช่ือถือ 
               มากน้อยเพียงใด โดยที่ค่ายิ่งน้อย ความน่าเช่ือถือยิ่งมาก 

 

 

ตารางท่ี 8 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อด้านลูกค้าสัมพันธ์ จ าแนกตามประเด็นที่ประเมิน 

ประเด็นการประเมิน 
ภาพรวม หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการ ลูกค้าที่มาใช้บริการ 

ค่าเฉลี่ย SD. ค่าเฉลี่ย SD. ค่าเฉลี่ย SD. ค่าเฉลี่ย SD. 
1. เป็นช่องทางในการติดต่อประสานงานได้           
    ทุกเรื่อง 

4.48 0.60 4.07 0.83 4.60 0.55 4.76 0.43 

2. Call Center ใช้หมายเลข 22233 ท าให้ 
    เกิดความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อ 

4.48 0.62 4.08 0.88 4.56 0.56 4.79 0.41 

3. การให้บริการของเจ้าหนา้ที่ Call Center 4.51 0.62 4.11 0.80 4.64 0.55 4.79 0.50 
    1) ความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 4.49 0.59 4.08 0.82 4.59 0.56 4.81 0.40 
    2) มารยาทการให้บริการ/มนษุยสัมพันธ ์ 4.52 0.58 4.14 0.76 4.61 0.54 4.82 0.44 
    3) การให้ข้อแนะน า/ข้อมูลข่าวสาร 4.51 0.65 4.10 0.83 4.66 0.55 4.76 0.58 
    4) การให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน 4.52 0.63 4.10 0.77 4.70 0.54 4.75 0.59 
4. ภาพรวมการให้บริการด้านลูกค้า 
    สัมพันธ์  

4.50 0.64 4.10 0.82 4.63 0.54 4.77 0.56 

หมายเหตุ : SD. (Standard Deviation) หรือส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน หมายถึง ค่าเฉลี่ยที่ค านวณได้ มีความน่าเช่ือถือ 
               มากน้อยเพียงใด โดยที่ค่ายิ่งน้อย ความน่าเช่ือถือยิ่งมาก 

 

 





รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
การส ารวจความพึงพอใจ และความไมพ่ึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการเฉลมิพระเกียรติฯ ประจ าป ี2562 

บริษัท ธนารกัษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
 

ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  7 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด  

 
 
 
 
 

 
 
 

ภำคผนวก 2  
แบบส ำรวจใหญ่ประจ ำปี 2562 

 แบบส ารวจส าหรับหน่วยงานราชการ 
 แบบส ารวจส าหรับผู้ประกอบการ 
 แบบส ารวจส าหรับลูกค้าที่มาใช้บริการ 
 แบบส ารวจส าหรับลูกค้าที่มาใช้บริการ (ภาษาอังกฤษ) 
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   1. ด้านระบบการจราจรของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

0 
ไม่แสดง
ความ
คิดเห็น 

1 
พึงพอใจ 
น้อยที่สุด 

2 
พึงพอใจ 

น้อย 

3 
พึงพอใจ 
ปานกลาง 

4 
พึงพอใจ 

มาก 

5 
พึงพอใจ 
มากที่สุด 

1.1 สัญลักษณ์และป้ายจราจร/ป้ายและสีถนนบอกทาง  

        ท่านเดินทางมาปฏิบัติงานที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรตฯิ โดยวิธีใด   
         รถยนตส์่วนตัว     
         รถโดยสารสาธารณะ (ข้ามไปตอบข้อ 1.3)                 
         อื่นๆ ………………………. (ข้ามไปตอบข้อ 1.3) 

1) การติดตั้งป้ายในจดุที่จ าเป็น และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 0 1 2 3 4 5 

2) ป้ายจราจรภายในศูนย์ราชการฯ ช่วยอ านวยความสะดวกในการ
เดินทางมากขึ้น / สามารถเดินทางไปยังจุดหมายได้สะดวก และ
ถูกต้อง 

0 1 2 3 4 5 

3)  การทาสีถนนช่วยอ านวยความสะดวกและเพิม่ความปลอดภยั 
     ในการเดินทาง 

0 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

แบบส ารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ประจ าปี 2562 

 (ส าหรับหน่วยงานราชการ)  

เนื่องด้วยบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ประจ าปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ   
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ตลอดจนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ทั้งนี้ในการประ เมินผล ธพส.  
ได้มอบหมายให้ บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการศึกษาวิจัย เป็นผู้ด าเนินการ ดังนั้น ธพส . จึงขอ 
ความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถาม และ ธพส. ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

โปรดตอบค ำถำมให้ครบทุกตอนและทุกข้อตำมควำมเป็นจริงและควำมคิดเห็นของท่ำน 
ในกรณีที่ค ำถำมข้อใดท่ำนไม่ทรำบหรือไม่เกี่ยวข้องและไม่สำมำรถประเมินได้ กรุณำตอบไม่แสดงควำมคิดเห็น 

ตอนที่ 1  การวัดความพึงพอใจต่อการให้บริการ แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์ดังนี้   

5 หมายถึง  พึงพอใจมากที่สุด 4 หมายถึง พึงพอใจมาก 3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 

2 หมายถึง  พึงพอใจน้อย 1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 0 ไม่แสดงความคิดเห็น 

โปรดท าเคร่ืองหมาย O ลงในชอ่งท่ีตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด  

http://www.dad.co.th/th/news/detail.php?NewID=197&SystemModuleKey=
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   1. ด้านระบบการจราจรของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (ต่อ) 

ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

0 
ไม่แสดง
ความ
คิดเห็น 

1 
พึงพอใจ 
น้อยที่สุด 

2 
พึงพอใจ 

น้อย 

3 
พึงพอใจ 
ปานกลาง 

4 
พึงพอใจ 

มาก 

5 
พึงพอใจ 
มากที่สุด 

1.2  การให้บริการพ้ืนที่จอดรถยนต์   

ท่านมีบัตรสมาชิกที่จอดรถหรือไม ่  
 มี   

           ไม่มี โปรดระบุสาเหต ุ............................................................................................................. (และ ข้ามไปตอบเฉพาะข้อ 3-5)  

1)  มีความมั่นใจว่ามีที่จอดรถแน่นอนไม่ว่าจะมาเวลาใด 0 1 2 3 4 5 

2)  มีพื้นท่ีจอดรถของหน่วยงานที่ชัดเจน 0 1 2 3 4 5 

3)  มีท่ีจอดรถสะดวกสบายเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนราชการอื่น 0 1 2 3 4 5 

4)  มีมาตรการรักษาความปลอดภยัในพ้ืนท่ีจอดรถท่ีเข้มงวด 0 1 2 3 4 5 

5)  การให้บริการของเจ้าหน้าท่ีจราจร 0 1 2 3 4 5 

    1.3  การจัดให้มีรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า  

         ท่านใช้บริการรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า รับ-ส่ง ภายในศูนย์ราชการเฉลมิพระเกยีรติฯ หรือไม ่
          ใช้บริการ    
         ไม่ได้ใช้บริการ โปรดระบุสาเหตุ .......................................................................................................................... (และ ข้ามไปตอบข้อ 1.4) 

         1)  ความปลอดภัย 0 1 2 3 4 5 

         2)  ความสะอาดเรียบร้อยของรถ 0 1 2 3 4 5 

         3)  มารยาทของพนักงานขับรถ 0 1 2 3 4 5 

         4)  ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 0 1 2 3 4 5 

         5)  การอ านวยความสะดวกในการเดินทาง สามารถครอบคลมุพื้นท่ี 
             ในการให้บริการ 

0 1 2 3 4 5 

         6)  ความถี่ในการให้บริการ 0 1 2 3 4 5 

   1.4 การบริหารจัดการการจราจรภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
        (ไม่รวมถึงบนถนนแจ้งวัฒนะ) 

0 1 2 3 4 5 

    1.5 ภาพรวมการให้บริการด้านระบบการจราจรของศูนย์ราชการ 
         เฉลิมพระเกียรติฯ 

0 1 2 3 4 5 
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2. ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในศนูย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

0 
ไม่แสดง
ความ
คิดเห็น 

1 
พึงพอใจ 
น้อยที่สุด 

2 
พึงพอใจ 

น้อย 

3 
พึงพอใจ 
ปานกลาง 

4 
พึงพอใจ 

มาก 

5 
พึงพอใจ 
มากที่สุด 

   2.1  ความเหมาะสมของการจัดให้มีพ้ืนที่สูบบุหร่ี ภายนอกอาคาร  

         1)  มีป้ายสัญลักษณ์บ่งบอกพ้ืนท่ีสูบบุหรี่อย่างชัดเจน 0 1 2 3 4 5 

         2)  มีพ้ืนท่ีเป็นสัดส่วนเฉพาะส าหรับผูสู้บบุหรี่ 0 1 2 3 4 5 

   2.2  การบริหารจัดการขยะ  

      1)  ภายนอกอาคาร 0 1 2 3 4 5 

      2)  ภายในอาคาร 0 1 2 3 4 5 

2.3  การจัดการด้านภูมิทัศน์บริเวณโครงการศูนย์ราชการฯ  

      1)  ทัศนียภาพโดยรวมมีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย 0 1 2 3 4 5 

2.4  การจัดให้มีโครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์ราชการ 
   เฉลิมพระเกียรติฯ เช่น โครงการรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า โครงการ  
   Solar Roof เป็นต้น 

0 1 2 3 4 5 

2.5 ภาพรวมด้านสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 0 1 2 3 4 5 
 

 

3. ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

0 
ไม่แสดง
ความ
คิดเห็น 

1 
พึงพอใจ 
น้อยที่สุด 

2 
พึงพอใจ 

น้อย 

3 
พึงพอใจ 
ปานกลาง 

4 
พึงพอใจ 

มาก 

5 
พึงพอใจ 
มากที่สุด 

3.1 บริการ Website www.governmentcomplex.com  
(ศูนย์ราชการฯ)  

 

         ท่านใช้บริการ Website www.governmentcomplex.com หรือไม่    
          ใช้บริการ โดยมีความถี่ในการใช้บริการ เดือนละ  มากกว่า 10 ครั้ง       5-10 ครั้ง        2-4 คร้ัง       นานๆ ครั้ง 
         ไม่ได้ใช้บริการ โปรดระบุสาเหตุ .......................................................................................................................... (และ ข้ามไปตอบ ข้อ 3.2) 

1)  มีความพร้อมใช้งาน  0 1 2 3 4 5 

2)  ความเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นหาข้อมลูที่ต้องการ 0 1 2 3 4 5 

3)  ข้อมูลข่าวสารมีความเป็นปัจจบุันและถูกต้อง 0 1 2 3 4 5 

4)  ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่เป็นประโยชน ์ 0 1 2 3 4 5 

 
 

http://www.governmentcomplex.com/
http://www.governmentcomplex.com/
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3. ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 
 

3.2 บริการ Website www.dad.co.th (บริษัท ธนารักษ์พัฒนา
สินทรัพย์ จ ากัด) 

 

         ท่านใช้บริการ Website www.dad.co.th หรือไม่  
         ใช้บริการ โดยมีความถี่ในการใช้บริการ เดือนละ  มากกว่า 10 ครั้ง       5-10 ครั้ง        2-4 คร้ัง       นานๆ ครั้ง 
         ไม่ได้ใช้บริการ โปรดระบุสาเหตุ ............................................................................................................................ (และ ข้ามไปตอบข้อ 3.3) 

1)  มีความพร้อมใช้งาน 0 1 2 3 4 5 

2)  ความเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นหาข้อมลูที่ต้องการ 0 1 2 3 4 5 

3)  ข้อมูลข่าวสารมีความเป็นปัจจบุันและถูกต้อง 0 1 2 3 4 5 

4)  ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่เป็นประโยชน ์ 0 1 2 3 4 5 

3.3 บริการ Mobile App : GovComplex (ศูนย์ราชการฯ)  

         ท่านใช้บริการ Mobile App หรือไม่  
         ใช้บริการ โดยมีความถี่ในการใช้บริการ เดือนละ  มากกว่า 10 ครั้ง       5-10 ครั้ง        2-4 คร้ัง       นานๆ ครั้ง   
         ไม่ได้ใช้บริการ โปรดระบุสาเหตุ ............................................................................................................................ (และ ข้ามไปตอบข้อ 3.4) 

1)  มีความพร้อมใช้งาน 0 1 2 3 4 5 

2)  ความเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นหาข้อมลูที่ต้องการ 0 1 2 3 4 5 

3)  ข้อมูลข่าวสารมีความเป็นปัจจบุันและถูกต้อง 0 1 2 3 4 5 

4)  ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่เป็นประโยชน ์ 0 1 2 3 4 5 

5)  การตอบสนองต่ออุปกรณ์บน Smartphone/Tablet 0 1 2 3 4 5 

3.4 บริการ Facebook : Government Complex (ศูนย์ราชการฯ)  

         ท่านใช้บริการ Facebook : Government Complex ศูนยร์าชการฯ หรือไม่  
         ใช้บริการ โดยมีความถี่ในการใช้บริการ เดือนละ  มากกว่า 10 ครั้ง       5-10 ครั้ง        2-4 คร้ัง       นานๆ ครั้ง 
         ไม่ได้ใช้บริการ โปรดระบุสาเหตุ ............................................................................................................................ (และ ข้ามไปตอบข้อ 3.5) 

1)  ง่ายต่อการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ และสะดวกในการใช้งาน 0 1 2 3 4 5 

2)  ข้อมูลข่าวสารมีความเป็นปัจจบุันและถูกต้อง 0 1 2 3 4 5 

3)  ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่เป็นประโยชน ์ 0 1 2 3 4 5 

4)  มีการตอบกลับ/ป้อนกลับ ข้อมูลให้กับผู้ใช้บริการ 0 1 2 3 4 5 

     3.5  ภาพรวมการให้บริการด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยี 
           สารสนเทศ 

0 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

http://www.dad.co.th/
http://www.dad.co.th/
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4. ด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค (พื้นที่พาณิชย์) 

 
ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

0 
ไม่แสดง
ความ
คิดเห็น 

1 
พึงพอใจ 
น้อยที่สุด 

2 
พึงพอใจ 

น้อย 

3 
พึงพอใจ 
ปานกลาง 

4 
พึงพอใจ 

มาก 

5 
พึงพอใจ 
มากที่สุด 

   4.1 ศูนย์อาหาร   

        ท่านใช้บริการศูนย์อาหาร ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ หรือไม่  
        ใช้บริการ    

     ไม่ได้ใช้บริการ โปรดระบสุาเหตุ............................................................................................................................ (และข้ามไปตอบข้อ 4.2) 

1)  ความเพียงพอของจ านวนศูนย์อาหารภายในอาคาร 0 1 2 3 4 5 

2)  ความถูกสุขลักษณะ 0 1 2 3 4 5 

3)  การแต่งกายเป็นระเบียบและสะอาด 0 1 2 3 4 5 

4)  ความหลากหลายของประเภทอาหาร 0 1 2 3 4 5 

5)  ความเหมาะสมของราคาเมื่อเทียบกับคุณภาพของอาหาร 0 1 2 3 4 5 

6)  การจัดพื้นที่ของศูนย์อาหารเป็นสัดส่วนที่เหมาะสม 0 1 2 3 4 5 

   4.2 ร้านอาหาร/เคร่ืองด่ืม ภายนอกศูนย์อาหาร (เช่น ฮ่องกงนู้ดเด้ิล  
        เชสเตอร์กริลล์ กาแฟอเมซอน เป็นต้น) 

 

ท่านใช้บริการร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ภายนอกศูนย์อาหาร ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (เช่น ฮ่องกงนู้ดเดิ้ล เชสเตอร์กริลล์ กาแฟอเมซอน เป็นต้น) 
หรือไม่  

        ใช้บริการ    
     ไม่ได้ใช้บริการ โปรดระบสุาเหตุ............................................................................................................................ (และข้ามไปตอบข้อ 4.3) 

1)  ความเพียงพอของจ านวนร้านอาหาร/เครื่องดื่ม 0 1 2 3 4 5 

2)  ความถูกสุขลักษณะ 0 1 2 3 4 5 

3)  การแต่งกายเป็นระเบียบสะอาด 0 1 2 3 4 5 

4)  ความหลากหลายของประเภทร้านอาหาร/เครื่องดื่ม 0 1 2 3 4 5 

5)  ความเหมาะสมของราคาเมื่อเทียบกับคุณภาพของอาหาร/ 
    เครื่องดื่ม 

0 1 2 3 4 5 

   4.3 ร้านขายสินค้าและธนาคาร  

ท่านใช้บริการร้านขายสินค้าและธนาคาร ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ หรือไม่  
        ใช้บริการ  
        ไม่ได้ใช้บริการ โปรดระบุสาเหตุ............................................................................................................................ (และข้ามไปตอบข้อ 4.4) 

1)  ความเพียงพอของจ านวนร้านขายสินค้าและธนาคาร 0 1 2 3 4 5 

2)  ความหลากหลายของสินค้าและธนาคาร  0 1 2 3 4 5 

3)  สินค้าและธนาคาร สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า  0 1 2 3 4 5 

4)  ความเหมาะสมของราคาเมื่อเทียบกับคุณภาพของสินค้า       0 1 2 3 4 5 



ผ.2-6 
 

4. ด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค (พื้นที่พาณิชย์) (ต่อ) 

 
ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

0 
ไม่แสดง
ความ
คิดเห็น 

1 
พึงพอใจ 
น้อยที่สุด 

2 
พึงพอใจ 

น้อย 

3 
พึงพอใจ 
ปานกลาง 

4 
พึงพอใจ 

มาก 

5 
พึงพอใจ 
มากที่สุด 

   4.4 บูธแสดงสินค้า (บริเวณชั้น 1)  

ท่านใช้บริการบูธแสดงสินค้า (บริเวณช้ัน 1) ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ หรือไม่  
        ใช้บริการ  
        ไม่ได้ใช้บริการ โปรดระบุสาเหตุ.............................................................................................................................. (และข้ามไปตอบข้อ 4.5) 

1)  ความเหมาะสมของรูปแบบบูธแสดงสินค้า 0 1 2 3 4 5 

2)  ความหลากหลายของสินค้า 0 1 2 3 4 5 

3)  การบริหารจดัการพื้นที ่ 0 1 2 3 4 5 

   4.5 การบริหารจัดการพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมบนลานอเนกประสงค์  
        (บริเวณชั้น 2)  

 

ท่านใช้บริการการจัดกิจกรรมบนลานอเนกประสงค์ (บริเวณชั้น 2) ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ หรือไม่  
        ใช้บริการ  
        ไม่ได้ใช้บริการ โปรดระบุสาเหตุ.............................................................................................................................. (และข้ามไปตอบข้อ 4.6) 

1)  ความหลากหลายของกิจกรรม 0 1 2 3 4 5 

2)  ความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรม 0 1 2 3 4 5 

3)  การบริหารจดัการพื้นที ่ 0 1 2 3 4 5 

4.6 ภาพรวมด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค (พ้ืนที่พาณิชย)์ 0 1 2 3 4 5 
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5. ด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปการ 

ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

0 
ไม่แสดง
ความ
คิดเห็น 

1 
พึงพอใจ 
น้อยที่สุด 

2 
พึงพอใจ 

น้อย 

3 
พึงพอใจ 
ปานกลาง 

4 
พึงพอใจ 

มาก 

5 
พึงพอใจ 
มากที่สุด 

   5.1 การบริหารจัดการพ้ืนที่ส่วนกลาง  

1)  อุณหภูมิในพ้ืนท่ีส่วนกลางสม่ าเสมอท่ัวถึงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  0 1 2 3 4 5 

2)  จอ Digital Signage แสดงผังหน่วยงานภายในศูนยร์าชการฯ 0 1 2 3 4 5 

   5.2 การบริหารจัดการด้านระบบลิฟท์/ปรับอากาศ และแสงสว่าง ภายใน 
        พ้ืนที่ส่วนกลาง 

 

1)  ความพร้อมใช้งานระบบลิพท์/บันไดเลื่อน 0 1 2 3 4 5 

2)  การจัดการระบบปรับอากาศ และระบบหมุนเวียนอากาศ  0 1 2 3 4 5 

3)  การจัดระบบแสงสว่างพื้นที่ส่วนกลางภายในเวลาราชการ  0 1 2 3 4 5 

5.3 การบริหารจัดการการรับเร่ืองแจ้งซ่อม  

ท่านใช้บริการแจ้งซ่อมผ่านระบบ Call Center หรือไม่  
        ใช้บริการ  
      ไม่ได้ใช้บริการ โปรดระบสุาเหตุ.............................................................................................................................. (และข้ามไปตอบข้อ 5.4) 

1)  ความสะดวกของช่องทางในการแจ้งซ่อม 0 1 2 3 4 5 

2)  ความรวดเร็วและตอบสนองต่อการเข้าตรวจสอบ 0 1 2 3 4 5 

3)  ความรวดเร็วและตอบสนองต่อการเข้าซ่อม 0 1 2 3 4 5 

4)  ระยะเวลาแก้ไขเรื่องแจ้งซ่อมเป็นไปตามที่ก าหนด 0 1 2 3 4 5 

5.4 การบริหารจัดการการรับเร่ืองร้องเรียน       
ท่านเคยร้องเรียนการบริหารจัดการของ ธพส. หรือไม่  

        ใช้บริการ  ผ่านช่องทางใด     Call Center ศูนย์ราชการฯ 0 2142 2233 
                                               Call Center ธพส. 0 2142 2222 , 0 2142 2203 
                                               Information Counter 
                                               www.governmentcomplex.com 
                                               www.dad.co.th 
                                               หนังสือราชการ 
                                               หน่วยงานภาครัฐ 
        ไม่ได้ใช้บริการ โปรดระบุสาเหตุ.............................................................................................................................. (และข้ามไปตอบข้อ 5.5) 

1)  ความสะดวกของช่องทางการรับเรือ่งร้องเรียน 0 1 2 3 4 5 

2)  ความรวดเร็วในการช้ีแจงเรื่องร้องเรียน 0 1 2 3 4 5 

3)  ความรวดเร็วในการตอบสนองการแก้ไขเรื่องร้องเรยีน 0 1 2 3 4 5 

4)  ระยะเวลาการแก้ไขเรื่องร้องเรียนเป็นไปตามที่ก าหนด 0 1 2 3 4 5 

5.5 ภาพรวมการให้บริการด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปการ 0 1 2 3 4 5 
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6. ด้านระบบรักษาความปลอดภัย 

ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

0 
ไม่แสดง
ความ
คิดเห็น 

1 
พึงพอใจ 
น้อยที่สุด 

2 
พึงพอใจ 

น้อย 

3 
พึงพอใจ 
ปานกลาง 

4 
พึงพอใจ 

มาก 

5 
พึงพอใจ 
มากที่สุด 

1) การรักษาความปลอดภัยด้วยการตรวจสอบบคุคลเข้าออกภายใน
อาคาร 

0 1 2 3 4 5 

2)  การรักษาความปลอดภัยด้วยการตรวจสอบสิ่งของด้วยระบบ 
เครื่อง X-RAY  

0 1 2 3 4 5 

3)  การรักษาความปลอดภัยด้วยการมีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย   
     ประจ าตามจดุต่างๆ  

0 1 2 3 4 5 

4)  ภาพรวมการให้บริการด้านระบบรักษาความปลอดภัย 0 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

7. ด้านระบบรักษาความสะอาด 

ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

0 
ไม่แสดง
ความ
คิดเห็น 

1 
พึงพอใจ 
น้อยที่สุด 

2 
พึงพอใจ 

น้อย 

3 
พึงพอใจ 
ปานกลาง 

4 
พึงพอใจ 

มาก 

5 
พึงพอใจ 
มากที่สุด 

1)  การรักษาความสะอาดภายในอาคาร  0 1 2 3 4 5 

2)  การรักษาความสะอาดภายนอกอาคาร  0 1 2 3 4 5 

3)  การให้บริการของเจา้หน้าท่ีรักษาความสะอาด  0 1 2 3 4 5 

4)  ภาพรวมการให้บริการด้านระบบรักษาความสะอาด 0 1 2 3 4 5 
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8. ด้านลูกค้าสัมพันธ์  
    ท่านเคยใช้บริการ Call Center หรือไม ่
     เคยใช้บริการ      
     ไม่เคยใช้บริการ โปรดระบสุาเหตุ ................................................................................................................................. (และ ข้ามไปตอบตอนท่ี 2) 

 
ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

0 
ไม่แสดง
ความ
คิดเห็น 

1 
พึงพอใจ 
น้อยที่สุด 

2 
พึงพอใจ 

น้อย 

3 
พึงพอใจ 
ปานกลาง 

4 
พึงพอใจ 

มาก 

5 
พึงพอใจ 
มากที่สุด 

1)  เป็นช่องทางในการติดต่อประสานงานได้ทุกเรื่อง 0 1 2 3 4 5 

2)  Call Center ใช้หมายเลข 22233 ท าให้เกิดความสะดวกรวดเร็วใน 
    การติดต่อ  

0 1 2 3 4 5 

3)  การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี Call Center  

3.1) ความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 0 1 2 3 4 5 

3.2) มารยาทการให้บริการ / มนษุยสัมพันธ ์ 0 1 2 3 4 5 

3.3) การให้ข้อแนะน า / ข้อมูลข่าวสาร 0 1 2 3 4 5 

3.4) การให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน 0 1 2 3 4 5 

4)  ภาพรวมการให้บริการด้านลูกค้าสัมพันธ ์ 0 1 2 3 4 5 
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   ตอนที่ 2 พฤติกรรมและความถี่ในการใช้บริการพ้ืนที่พาณิชย์ ศูนย์อาหาร ร้านอาหาร/เคร่ืองด่ืม นอกศูนย์อาหาร ร้านขายสินคา้และ
ธนาคาร บูธแสดงสินค้า (บริเวณชั้น 1) และลานอเนกประสงค ์(บริเวณชั้น 2) 

9. การใช้บริการศูนย์อาหาร ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ      ใช้บริการ       ไม่ได้ใช้บริการ  
   (กรณีไม่ได้ใช้บริการ โปรดระบสุาเหตุ ..................................................................................................และข้ามไป ตอบข้อ 10. การใช้บริการ  

        ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ภายนอกศูนย์อาหาร) 

9.1 ความถี่ในการใช้บริการศูนย์อาหาร  

  1) ทุกวันท างานราชการ       2) เดือนละ 16 – 20 วัน     3) เดือนละ 11 – 15 วัน  
  4) เดือนละ 6 – 10 วัน        5) เดือนละ 1 – 5 วัน 

9.2 จ านวนมื้อโดยเฉลี่ยที่ใช้บริการในศูนย์อาหาร 

  1) จ านวน 1 มื้อ/วัน           2) จ านวน 2 มื้อ/วัน          3) จ านวน 3 มื้อ/วัน 

9.3 ความเพียงพอของจ านวนทีน่ั่งในศูนย์อาหาร 

 1) เหมาะสม            2) ไม่เหมาะสม        

9.4 ราคา 

 1) เหมาะสม      2) ไม่เหมาะสม        

10. การใช้บริการร้านอาหาร/เคร่ืองด่ืม ภายนอกศูนย์อาหาร ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (เช่น ฮ่องกงนู้ดเด้ิล เชสเตอร์กริลล์ กาแฟอเมซอน 
          เป็นต้น)        ใช้บริการ       ไม่ได้ใช้บริการ  
          (กรณีไม่ได้ใช้บริการ โปรดระบสุาเหตุ ..................................................................................และข้ามไป ตอบข้อ 11. การใช้บริการร้านขายสินค้าและ 
          ธนาคาร) 

10.1 ความถี่ในการใช้บริการร้านอาหาร/เคร่ืองด่ืม ภายนอกศูนย์อาหาร 

   1) ทุกวันท างานราชการ       2) เดือนละ 16 – 20 วัน     3) เดือนละ 11 – 15 วัน  

   4) เดือนละ 6 – 10 วัน        5) เดือนละ 1 – 5 วัน 

10.2 จ านวนร้านอาหาร/เคร่ืองด่ืม ภายนอกศนูย์อาหาร โดยเฉลี่ยที่ใช้บริการ  

   1) จ านวน 1 ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ต่อวัน       2) จ านวน 2 ร้านอาหาร/เครือ่งดื่ม ต่อวัน    

   3) จ านวน 3 ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ต่อวัน   4) จ านวน 4 ร้านอาหาร/เครือ่งดื่ม ต่อวัน      

   5) จ านวน 5 ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ต่อวัน      6) จ านวนมากกว่า 5 ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ต่อวัน 

10.3 ราคา 

   1) เหมาะสม       2) ไม่เหมาะสม        

10.4 ท่านต้องการให้มีร้านอาหาร/เคร่ืองด่ืม เพ่ิมขึ้นจากเดิมหรือไม่ 

   1) ต้องการ โปรดระบุประเภทร้านอาหาร/เครื่องดื่ม…………………………………………………………………........................................ 

   2) ไม่ต้องการ  
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   ตอนที่ 2 พฤติกรรมและความถี่ในการใช้บริการพ้ืนที่พาณิชย์ ศูนย์อาหาร ร้านอาหาร/เคร่ืองด่ืม นอกศูนย์อาหาร ร้านขายสินคา้และ
ธนาคาร บูธแสดงสินค้า (บริเวณชั้น 1) และลานอเนกประสงค ์(บริเวณชั้น 2) (ต่อ) 

11. การใช้บริการร้านขายสินค้าและธนาคาร ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ   ใช้บริการ       ไม่ได้ใช้บริการ  
     (กรณีไม่ได้ใช้บริการ โปรดระบุสาเหตุ ..................................................................................และขา้มไป ตอบขอ้ 12. การใช้บริการ 
      การใช้บริการบูธแสดงสินค้า บริเวณชั้น 1) 

11.1 ความถี่ในการใช้บริการร้านขายสนิค้าและธนาคาร 

   1) ทุกวันท างานราชการ       2) เดือนละ 16 – 20 วัน     3) เดือนละ 11 – 15 วัน  

   4) เดือนละ 6 – 10 วัน        5) เดือนละ 1 – 5 วัน 

11.2 จ านวนร้านขายสินค้าและธนาคาร โดยเฉลี่ยที่ใช้บริการ  

   1) จ านวน 1 ร้านขายสินค้าและธนาคาร ต่อวัน        2) จ านวน 2 ร้านขายสินค้าและธนาคาร ต่อวัน    

   3) จ านวน 3 ร้านขายสินค้าและธนาคาร ต่อวัน   4) จ านวน 4 ร้านขายสินค้าและธนาคาร ต่อวัน      

   5) จ านวน 5 ร้านขายสินค้าและธนาคาร ต่อวัน      6) จ านวนมากกว่า 5 ร้านขายสินค้าและธนาคาร ต่อวัน 

11.3 กรุณาระบุ 3 ประเภท ที่ท่านใช้บริการเป็นประจ า  

  1) ร้านสะดวกซื้อ            2) ร้านขายผลไม้         3) ร้านขายเสื้อผ้า   4) ร้านขายรองเท้า    

  5) ร้านขายเครื่องส าอาง       6) ประกันภัย             7) ธนาคาร       8) ร้านขายของเบ็ดเตล็ด   

  9) ร้านถ่ายเอกสาร     10) อื่น ๆ โปรดระบุ........................................................... 

12. การใช้บริการบูธแสดงสินค้า (บริเวณชั้น 1) ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ   ใช้บริการ       ไม่ได้ใช้บริการ  
     (กรณีไม่ได้ใช้บริการ โปรดระบุสาเหตุ ..................................................................................และขา้มไป ตอบขอ้ 13. การใช้บริการ 
      กิจกรรมบนลานอเนกประสงค์ บริเวณชั้น 2) 

12.1 ความถี่ในการใช้บริการบูธแสดงสินค้า 

   1) ทุกครั้งท่ีมีการจัดบูธแสดงสินค้า       2) เกือบทุกครั้งท่ีมีการจัดบูธแสดงสินค้า  3) ไม่ค่อยได้ใช้บริการ  

13. การใช้บริการในกรณีมีการจัดกิจกรรมบนลานอเนกประสงค์ (บริเวณชั้น 2) ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 

 13.1 ท่านใช้บริการในกรณีมีการจัดกิจกรรมในบริเวณลานอเนกประสงค์ (บริเวณ ชั้น 2) หรือไม่ 

    1) ใช้บริการ  
    2) ไม่ได้ใช้บริการ โปรดระบุสาเหตุ ………………………………………….........…………(และข้ามไปตอบ ตอนท่ี 3) 

 13.2 ความถี่ในการใช้บริการในกรณีมีการจัดกิจกรรมในบริเวณลานอเนกประสงค์ (บริเวณ ชั้น 2) 

    1) ทุกครั้งท่ีจัดกิจกรรม       2) เกือบทุกครั้งท่ีจัดกิจกรรม     3) ไม่ค่อยไดเ้ข้าร่วมกิจกรรม  
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   ตอนที่ 3 ความภักดีต่อศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (โปรดท าเคร่ืองหมาย O ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นมากที่สุด) 

14. ท่านมีความภักดีต่อศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อย่างไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

   14.1  ความรู้สึกภาคภูมิใจท่ีไดม้าท างานในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

   14.2  การให้ความร่วมมือปฏิบตัิตามกฎระเบียบของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรตฯิ 

   14.3  การช่วยดูแลปกป้องทรัพย์สินของศูนย์ราชการเฉลมิพระเกียรติฯ 

   14.4  การช่วยดูแลรักษาความสะอาดภายในศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรตฯิ 

   14.5  การช่วยประหยัดการใช้น้ าประปา/ไฟฟ้าภายในศูนย์ราชการเฉลมิพระเกียรติฯ 

   14.6. การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกยีรตฯิ ด าเนินการ 

   14.7  การให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการปรับปรุงแก้ไขการให้บริการศูนย์ราชการเฉลมิพระเกียรติฯ 

   14.8  การให้ความไว้วางใจในการบริหารงานศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรตฯิ 

   14.9  อื่นๆ (ระบุ) ....................................................................................................................................................................................... 

          ข้อเสนอแนะอื่นๆ ............................................................................................................................................................................... 

        .............................................................................................................................................................................................................. 

        .............................................................................................................................................................................................................. 

 

ตอนที่ 4  ความไม่พึงพอใจจ าแนกเป็น 3 มิติ 

   1. มิติด้านการบริหารจัดการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
1.1 ด้านระบบการจราจรของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
1.2 ด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
1.3 ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 

1.4 ด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
1.5 ด้านระบบรักษาความปลอดภัย 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
1.6 ด้านระบบรักษาความสะอาด 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
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ตอนที่ 4  ความไม่พึงพอใจจ าแนกเป็น 3 มิติ (ต่อ) 

1.7 ด้านลูกค้าสัมพันธ์ 
................................................................................................................................................................................................................................... 

    ................................................................................................................................................................................................................................... 

1.8 ด้านเจ้าหน้าที่ 
................................................................................................................................................................................................................................... 

    ................................................................................................................................................................................................................................... 

   2. มิติด้านบริการ 
2.1 ด้านระบบรักษาความปลอดภัย 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
2.2 ด้านลูกค้าสัมพันธ์ 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................... 
2.3 ด้านเจ้าหน้าที่ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
   3. มิติด้านการสื่อสาร 

3.1 ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
3.2 ด้านลูกค้าสัมพันธ์ 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................... 

3.3 ด้านเจ้าหน้าที่ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
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ตอนที่ 5  ความต้องการและความคาดหวังต่อการรับบริการ จ าแนกเป็น 3 มิต ิ

   1. มิติด้านการบริหารจัดการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
1.1 ด้านระบบการจราจรของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
1.2 ด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
1.3 ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 

1.4 ด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
1.5 ด้านระบบรักษาความปลอดภัย 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
1.6 ด้านระบบรักษาความสะอาด 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
1.7 ด้านลูกค้าสัมพันธ์ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
1.8 ด้านเจ้าหน้าที่ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
   2. มิติด้านบริการ 

2.1 ด้านระบบรักษาความปลอดภัย 
................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
2.2 ด้านลูกค้าสัมพันธ์ 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................... 
2.3 ด้านเจ้าหน้าที่ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
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ตอนที่ 5  ความต้องการและความคาดหวังต่อการรับบริการ จ าแนกเป็น 3 มิติ (ต่อ) 

   3. มิติด้านการสื่อสาร 
3.1 ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
3.2 ด้านลูกค้าสัมพันธ์ 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................... 

3.3 ด้านเจ้าหน้าที่ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
 

 

ตอนที่ 6  ความคิดเห็น / ข้อแนะน า การปรับปรุงการให้บริการของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ จ าแนกเป็น 3 มิติ 

   1. มิติด้านการบริหารจัดการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
1.1 ด้านระบบการจราจรของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
1.2 ด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
1.3 ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
1.4 ด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
1.5 ด้านระบบรักษาความปลอดภัย 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
1.6 ด้านระบบรักษาความสะอาด 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
1.7 ด้านลูกค้าสัมพันธ์ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
1.8 ด้านเจ้าหน้าที่ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
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ตอนที่ 6  ความคิดเห็น / ข้อแนะน า การปรับปรุงการให้บริการของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ จ าแนกเป็น 3 มิติ (ต่อ) 

   2. มิติด้านบริการ 
      2.1 ด้านระบบรักษาความปลอดภัย 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
      2.2 ด้านลูกค้าสัมพันธ์ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

    ................................................................................................................................................................................................................................... 
      2.3 ด้านเจ้าหน้าที ่

................................................................................................................................................................................................................................... 

    ................................................................................................................................................................................................................................... 
   3. มิติด้านการสื่อสาร 

3.1 ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
3.2 ด้านลูกค้าสัมพันธ์ 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................... 
3.3 ด้านเจ้าหน้าที่ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
 

 

 

 

ตอนที่ 7 สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม 

15.   เพศ    
                1) ชาย                            2) หญิง 

16.  การศึกษา 
   1) ต่ ากว่าปริญญาตร ี    2) ปริญญาตรหีรือเทียบเท่า 

                3) ปริญญาโท    4) ปริญญาเอก 
17.   อายุ 

   1) ต่ ากว่า 20 ปี                 2)  21 - 40 ปี                3) 41 - 60 ปี       4)  61 ปีขึ้นไป 
18. หน่วยงานของท่านตั้งอยู่ภายในอาคารใด 

   1) อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A)        2) อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) 
   3) อาคารศูนย์ประชุมวายภุักษ์                4) อาคารจอดรถ (อาคาร BC) 

ชื่อหน่วยงานที่ท่านสังกัด ……………………….............………............................................ เบอร์โทรศัพท ์………....…….…………...............................  

ชื่อพนักงานส ารวจข้อมูล ............................................................................................ 
 



ผ.2-17 
 

 
   1. ด้านระบบการจราจรของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

0 
ไม่แสดง
ความ
คิดเห็น 

1 
พึงพอใจ 
น้อยที่สุด 

2 
พึงพอใจ 

น้อย 

3 
พึงพอใจ 
ปานกลาง 

4 
พึงพอใจ 

มาก 

5 
พึงพอใจ 
มากที่สุด 

1.1 สัญลักษณ์และป้ายจราจร/ป้ายและสีถนนบอกทาง  

        ท่านเดินทางมาที่ศูนย์ราชการเฉลมิพระเกียรติฯ โดยวิธีใด   
         รถยนตส์่วนตัว     
         รถโดยสารสาธารณะ (ข้ามไปตอบข้อ 1.3)                 
         อื่นๆ ………………………. (ข้ามไปตอบข้อ 1.3) 

1) การตดิตั้งป้ายในจดุที่จ าเป็น และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 0 1 2 3 4 5 

2) ป้ายจราจรภายในศูนย์ราชการฯ ช่วยอ านวยความสะดวกในการ
เดินทางมากขึ้น / สามารถเดินทางไปยังจุดหมายได้สะดวก และ
ถูกต้อง 

0 1 2 3 4 5 

3)  การทาสีถนนช่วยอ านวยความสะดวกและเพิม่ความปลอดภยั 
     ในการเดินทาง 

0 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

แบบส ารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ประจ าปี 2562 

(ส าหรับผู้ประกอบการ) 

เนื่องด้วยบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ประจ าปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ   
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ตลอดจนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ทั้งนี้ในการประเมินผล ธพส.  
ได้มอบหมายให้ บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการศึกษาวิจัย เป็นผู้ด าเนินการ ดังนั้น ธพส . จึงขอ 
ความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถาม และ ธพส. ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

โปรดตอบค ำถำมให้ครบทุกตอนและทุกข้อตำมควำมเป็นจริงและควำมคิดเห็นของท่ำน 
ในกรณีที่ค ำถำมข้อใดท่ำนไม่ทรำบหรือไม่เกี่ยวข้องและไม่สำมำรถประเมินได้ กรุณำตอบไม่แสดงควำมคิดเห็น 

ตอนที่ 1  การวัดความพึงพอใจต่อการให้บริการ แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์ดังนี้   

5 หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด 4 หมายถึง พึงพอใจมาก 3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 

2 หมายถึง  พึงพอใจน้อย 1 หมายถึง พึงพอใจน้อยท่ีสุด 0 ไม่แสดงความคิดเห็น 

โปรดท าเคร่ืองหมาย O ลงในชอ่งท่ีตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด  

http://www.dad.co.th/th/news/detail.php?NewID=197&SystemModuleKey=
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   1. ด้านระบบการจราจรของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (ต่อ) 

ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

0 
ไม่แสดง
ความ
คิดเห็น 

1 
พึงพอใจ 
น้อยที่สุด 

2 
พึงพอใจ 

น้อย 

3 
พึงพอใจ 
ปานกลาง 

4 
พึงพอใจ 

มาก 

5 
พึงพอใจ 
มากที่สุด 

1.2  การให้บริการพ้ืนที่จอดรถยนต์   

1)  มีความมั่นใจว่ามีที่จอดรถแนน่อนไม่ว่าจะมาเวลาใด 0 1 2 3 4 5 

2)  มีพื้นท่ีจอดรถของสถานประกอบการที่ชัดเจน 0 1 2 3 4 5 

3)  มีมาตรการรักษาความปลอดภยัในพ้ืนท่ีจอดรถท่ีเข้มงวด 0 1 2 3 4 5 

4)  การให้บริการของเจ้าหน้าท่ีจราจร 0 1 2 3 4 5 

    1.3  การจัดให้มีรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า  

         ท่านใช้บริการรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า รับ-ส่ง ภายในศูนย์ราชการเฉลมิพระเกยีรติฯ หรือไม่  
          ใช้บริการ    
         ไม่ได้ใช้บริการ โปรดระบุสาเหตุ .......................................................................................................................... (และ ข้ามไปตอบข้อ 1.4) 

         1)  ความปลอดภัย 0 1 2 3 4 5 

         2)  ความสะอาดเรียบร้อยของรถ 0 1 2 3 4 5 

         3)  มารยาทของพนักงานขับรถ 0 1 2 3 4 5 

         4)  ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 0 1 2 3 4 5 

         5)  การอ านวยความสะดวกในการเดินทาง สามารถครอบคลมุพื้นท่ี 
             ในการให้บริการ 

0 1 2 3 4 5 

         6)  ความถี่ในการให้บริการ 0 1 2 3 4 5 

   1.4 การบริหารจัดการการจราจรภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
        (ไม่รวมถึงบนถนนแจ้งวัฒนะ) 

0 1 2 3 4 5 

    1.5 ภาพรวมการให้บริการด้านระบบการจราจรของศูนย์ราชการ 
         เฉลิมพระเกียรติฯ 

0 1 2 3 4 5 
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2. ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในศนูย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

0 
ไม่แสดง
ความ
คิดเห็น 

1 
พึงพอใจ 
น้อยที่สุด 

2 
พึงพอใจ 

น้อย 

3 
พึงพอใจ 
ปานกลาง 

4 
พึงพอใจ 

มาก 

5 
พึงพอใจ 
มากที่สุด 

   2.1  ความเหมาะสมของการจัดให้มีพ้ืนที่สูบบุหร่ี ภายนอกอาคาร  

         1)  มีป้ายสัญลักษณ์บ่งบอกพ้ืนท่ีสูบบุหรี่อย่างชัดเจน 0 1 2 3 4 5 

         2)  มีพ้ืนท่ีเป็นสัดส่วนเฉพาะส าหรับผูสู้บบุหรี่ 0 1 2 3 4 5 

   2.2  การบริหารจัดการขยะ  

      1)  ภายนอกอาคาร 0 1 2 3 4 5 

      2)  ภายในอาคาร 0 1 2 3 4 5 

2.3  การจัดการด้านภูมิทัศน์บริเวณโครงการศูนย์ราชการฯ  

      1)  ทัศนียภาพโดยรวมมีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย 0 1 2 3 4 5 

2.4  การจัดให้มีโครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์ราชการ 
   เฉลิมพระเกียรติฯ เช่น โครงการรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า โครงการ  
   Solar Roof  เป็นต้น 

0 1 2 3 4 5 

2.5 ภาพรวมด้านสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 0 1 2 3 4 5 
 

 

3. ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

0 
ไม่แสดง
ความ
คิดเห็น 

1 
พึงพอใจ 
น้อยที่สุด 

2 
พึงพอใจ 

น้อย 

3 
พึงพอใจ 
ปานกลาง 

4 
พึงพอใจ 

มาก 

5 
พึงพอใจ 
มากที่สุด 

3.1 บริการ Website www.governmentcomplex.com  
(ศูนย์ราชการฯ)  

 

         ท่านใช้บริการ Website www.governmentcomplex.com หรือไม่    
          ใช้บริการ โดยมีความถ่ีในการใช้บริการ เดือนละ  มากกว่า 10 ครั้ง       5-10 ครั้ง        2-4 คร้ัง       นานๆ ครั้ง 
         ไม่ได้ใช้บริการ โปรดระบุสาเหตุ .......................................................................................................................... (และ ข้ามไปตอบ ข้อ 3.2) 

1)  มีความพร้อมใช้งาน  0 1 2 3 4 5 

2)  ความเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นหาข้อมลูที่ต้องการ 0 1 2 3 4 5 

3)  ข้อมูลข่าวสารมีความเป็นปัจจบุันและถูกต้อง 0 1 2 3 4 5 

4)  ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่เป็นประโยชน ์ 0 1 2 3 4 5 

 
 

http://www.governmentcomplex.com/
http://www.governmentcomplex.com/
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3. ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 
 

3.2 บริการ Website www.dad.co.th (บริษัท ธนารักษ์พัฒนา
สินทรัพย์ จ ากัด) 

 

         ท่านใช้บริการ Website www.dad.co.th หรือไม่  
         ใช้บริการ โดยมีความถี่ในการใช้บริการ เดือนละ  มากกว่า 10 ครั้ง       5-10 ครั้ง        2-4 คร้ัง       นานๆ ครั้ง 
         ไม่ได้ใช้บริการ โปรดระบุสาเหตุ ............................................................................................................................ (และ ข้ามไปตอบข้อ 3.3) 

1)  มีความพร้อมใช้งาน 0 1 2 3 4 5 

2)  ความเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นหาข้อมลูที่ต้องการ 0 1 2 3 4 5 

3)  ข้อมูลข่าวสารมีความเป็นปัจจบุันและถูกต้อง 0 1 2 3 4 5 

4)  ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่เป็นประโยชน ์ 0 1 2 3 4 5 

3.3 บริการ Mobile App : GovComplex (ศูนย์ราชการฯ)  

         ท่านใช้บริการ Mobile App หรือไม่  
         ใช้บริการ โดยมีความถี่ในการใช้บริการ เดือนละ  มากกว่า 10 ครั้ง       5-10 ครั้ง        2-4 คร้ัง       นานๆ ครั้ง   
         ไม่ได้ใช้บริการ โปรดระบุสาเหตุ ............................................................................................................................ (และ ข้ามไปตอบข้อ 3.4) 

1)  มีความพร้อมใช้งาน 0 1 2 3 4 5 

2)  ความเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นหาข้อมลูที่ต้องการ 0 1 2 3 4 5 

3)  ข้อมูลข่าวสารมีความเป็นปัจจบุันและถูกต้อง 0 1 2 3 4 5 

4)  ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่เป็นประโยชน ์ 0 1 2 3 4 5 

5)  การตอบสนองต่ออุปกรณ์บน Smartphone/Tablet 0 1 2 3 4 5 

3.4 บริการ Facebook : Government Complex (ศูนย์ราชการฯ)  

         ท่านใช้บริการ Facebook : Government Complex ศูนยร์าชการฯ หรือไม่  
         ใช้บริการ โดยมีความถี่ในการใช้บริการ เดือนละ  มากกว่า 10 ครั้ง       5-10 ครั้ง        2-4 คร้ัง       นานๆ ครั้ง 
         ไม่ได้ใช้บริการ โปรดระบุสาเหตุ ............................................................................................................................ (และ ข้ามไปตอบข้อ 3.5) 

1)  ง่ายต่อการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ และสะดวกในการใช้งาน 0 1 2 3 4 5 

2)  ข้อมูลข่าวสารมีความเป็นปัจจบุันและถูกต้อง 0 1 2 3 4 5 

3)  ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่เป็นประโยชน ์ 0 1 2 3 4 5 

4)  มีการตอบกลับ/ป้อนกลับ ข้อมูลให้กับผู้ใช้บริการ 0 1 2 3 4 5 

     3.5  ภาพรวมการให้บริการด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยี 
           สารสนเทศ 

0 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

http://www.dad.co.th/
http://www.dad.co.th/
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4. ด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค (พื้นที่พาณิชย์) 

 
ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

0 
ไม่แสดง
ความ
คิดเห็น 

1 
พึงพอใจ 
น้อยที่สุด 

2 
พึงพอใจ 

น้อย 

3 
พึงพอใจ 
ปานกลาง 

4 
พึงพอใจ 

มาก 

5 
พึงพอใจ 
มากที่สุด 

   4.1 ศูนย์อาหาร   

        ท่านใช้บริการศูนย์อาหาร ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ หรือไม่  
        ใช้บริการ    

     ไม่ได้ใช้บริการ โปรดระบสุาเหตุ............................................................................................................................ (และข้ามไปตอบข้อ 4.2) 

1)  ความเพียงพอของจ านวนศูนย์อาหารภายในอาคาร 0 1 2 3 4 5 

2)  ความถูกสุขลักษณะ 0 1 2 3 4 5 

3)  การแต่งกายเป็นระเบียบและสะอาด 0 1 2 3 4 5 

4)  ความหลากหลายของประเภทอาหาร 0 1 2 3 4 5 

5)  ความเหมาะสมของราคาเมื่อเทียบกับคุณภาพของอาหาร 0 1 2 3 4 5 

6)  การจัดพื้นที่ของศูนย์อาหารเป็นสัดส่วนที่เหมาะสม 0 1 2 3 4 5 

   4.2 ร้านอาหาร/เคร่ืองด่ืม ภายนอกศูนย์อาหาร (เช่น ฮ่องกงนู้ดเด้ิล  
        เชสเตอร์กริลล์ กาแฟอเมซอน เป็นต้น) 

 

ท่านใช้บริการร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ภายนอกศูนย์อาหาร ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (เช่น ฮ่องกงนู้ดเดิ้ล เชสเตอร์กริลล์ กาแฟอเมซอน เป็นต้น) 
หรือไม่  

        ใช้บริการ    
     ไม่ได้ใช้บริการ โปรดระบสุาเหตุ............................................................................................................................ (และข้ามไปตอบข้อ 4.3) 

1)  ความเพียงพอของจ านวนร้านอาหาร/เครื่องดื่ม 0 1 2 3 4 5 

2)  ความถูกสุขลักษณะ 0 1 2 3 4 5 

3)  การแต่งกายเป็นระเบียบสะอาด 0 1 2 3 4 5 

4)  ความหลากหลายของประเภทร้านอาหาร/เครื่องดื่ม 0 1 2 3 4 5 

5)  ความเหมาะสมของราคาเมื่อเทียบกับคุณภาพของอาหาร/ 
    เครื่องดื่ม 

0 1 2 3 4 5 

   4.3 ร้านขายสินค้าและธนาคาร  

ท่านใช้บริการร้านขายสินค้าและธนาคาร ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ หรือไม่  
        ใช้บริการ  
        ไม่ได้ใช้บริการ โปรดระบุสาเหตุ............................................................................................................................ (และข้ามไปตอบข้อ 4.4) 

1)  ความเพียงพอของจ านวนร้านขายสินค้าและธนาคาร 0 1 2 3 4 5 

2)  ความหลากหลายของสินค้าและธนาคาร  0 1 2 3 4 5 

3)  สินค้าและธนาคาร สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า  0 1 2 3 4 5 

4)  ความเหมาะสมของราคาเมื่อเทียบกับคุณภาพของสินค้า       0 1 2 3 4 5 
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4. ด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค (พื้นที่พาณิชย์) (ต่อ) 

 
ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

0 
ไม่แสดง
ความ
คิดเห็น 

1 
พึงพอใจ 
น้อยที่สุด 

2 
พึงพอใจ 

น้อย 

3 
พึงพอใจ 
ปานกลาง 

4 
พึงพอใจ 

มาก 

5 
พึงพอใจ 
มากที่สุด 

   4.4 บูธแสดงสินค้า (บริเวณชั้น 1)  

ท่านใช้บริการบูธแสดงสินค้า (บริเวณช้ัน 1) ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ หรือไม่  
        ใช้บริการ  
        ไม่ได้ใช้บริการ โปรดระบุสาเหตุ.............................................................................................................................. (และข้ามไปตอบข้อ 4.5) 

1)  ความเหมาะสมของรูปแบบบูธแสดงสินค้า 0 1 2 3 4 5 

2)  ความหลากหลายของสินค้า 0 1 2 3 4 5 

3)  การบริหารจดัการพื้นที ่ 0 1 2 3 4 5 
   4.5 การบริหารจัดการพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมบนลานอเนกประสงค์  
        (บริเวณชั้น 2) 

 

ท่านใช้บริการการจัดกิจกรรมบนลานอเนกประสงค์ (บริเวณชั้น 2) ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ หรือไม่  
        ใช้บริการ  
        ไม่ได้ใช้บริการ โปรดระบุสาเหตุ.............................................................................................................................. (และข้ามไปตอบข้อ 4.6) 

1)  ความหลากหลายของกิจกรรม 0 1 2 3 4 5 

2)  ความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรม 0 1 2 3 4 5 

3)  การบริหารจดัการพื้นที ่ 0 1 2 3 4 5 

4.6 ภาพรวมด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค (พ้ืนที่พาณิชย)์ 0 1 2 3 4 5 

 

5. ด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปการ 

ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

0 
ไม่แสดง
ความ
คิดเห็น 

1 
พึงพอใจ 
น้อยที่สุด 

2 
พึงพอใจ 

น้อย 

3 
พึงพอใจ 
ปานกลาง 

4 
พึงพอใจ 

มาก 

5 
พึงพอใจ 
มากที่สุด 

   5.1 การบริหารจัดการพ้ืนที่ส่วนกลาง  

1)  อุณหภูมิในพ้ืนท่ีส่วนกลางสม่ าเสมอท่ัวถึงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  0 1 2 3 4 5 

2)  จอ Digital Signage แสดงผังหน่วยงานภายในศูนยร์าชการฯ 0 1 2 3 4 5 

   5.2 การบริหารจัดการด้านระบบลิฟท์/ปรับอากาศ และแสงสว่าง ภายใน 
        พ้ืนที่ส่วนกลาง 

 

1)  ความพร้อมใช้งานระบบลิพท์/บันไดเลื่อน 0 1 2 3 4 5 

2)  การจัดการระบบปรับอากาศ และระบบหมุนเวียนอากาศ  0 1 2 3 4 5 

3)  การจัดระบบแสงสว่างพื้นที่ส่วนกลางภายในเวลาราชการ  0 1 2 3 4 5 
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5. ด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปการ (ต่อ) 

ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

0 
ไม่แสดง
ความ
คิดเห็น 

1 
พึงพอใจ 
น้อยที่สุด 

2 
พึงพอใจ 

น้อย 

3 
พึงพอใจ 
ปานกลาง 

4 
พึงพอใจ 

มาก 

5 
พึงพอใจ 
มากที่สุด 

5.3 การบริหารจัดการด้านพ้ืนที่พาณิชย์       

       1)  ความเหมาะสมของอัตราค่าเช่า 0 1 2 3 4 5 

2)  ความสะดวกในการต่อสัญญา/ท าสัญญา 0 1 2 3 4 5 

3)   ความสะดวกจากช่องทางการช าระเงิน ค่าเช่า ค่าบริการ 0 1 2 3 4 5 

4)   ความรวดเร็วในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 0 1 2 3 4 5 

5)  ความถูกต้องของเอกสาร 0 1 2 3 4 5 

5.4 การบริหารจัดการการรับเร่ืองแจ้งซ่อม  

ท่านใช้บริการแจ้งซ่อมผ่านระบบ Call Center หรือไม่  
        ใช้บริการ  
      ไม่ได้ใช้บริการ โปรดระบสุาเหตุ.............................................................................................................................. (และข้ามไปตอบข้อ 5.5) 

1)  ความสะดวกของช่องทางในการแจ้งซ่อม 0 1 2 3 4 5 

2)  ความรวดเร็วและตอบสนองต่อการเข้าตรวจสอบ 0 1 2 3 4 5 

3)  ความรวดเร็วและตอบสนองต่อการเข้าซ่อม 0 1 2 3 4 5 

4)  ระยะเวลาแก้ไขเรื่องแจ้งซ่อมเป็นไปตามที่ก าหนด 0 1 2 3 4 5 

5.5 การบริหารจัดการการรับเร่ืองร้องเรียน       
ท่านเคยร้องเรียนการบริหารจัดการของ ธพส. หรือไม่  

        ใช้บริการ  ผ่านช่องทางใด     Call Center ศูนย์ราชการฯ 0 2142 2233 
                                               Call Center ธพส. 0 2142 2222 , 0 2142 2203 
                                               Information Counter 
                                               www.governmentcomplex.com 
                                               www.dad.co.th 
                                               หนังสือราชการ 
                                               หน่วยงานภาครัฐ 
        ไม่ได้ใช้บริการ โปรดระบุสาเหตุ.............................................................................................................................. (และข้ามไปตอบข้อ 5.6) 

1)  ความสะดวกของช่องทางการรับเรือ่งร้องเรียน 0 1 2 3 4 5 

2)  ความรวดเร็วในการช้ีแจงเรื่องร้องเรียน 0 1 2 3 4 5 

3)  ความรวดเร็วในการตอบสนองการแก้ไขเรื่องร้องเรยีน 0 1 2 3 4 5 

4)  ระยะเวลาการแก้ไขเรื่องร้องเรียนเป็นไปตามที่ก าหนด 0 1 2 3 4 5 

5.6 ภาพรวมการให้บริการด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปการ 0 1 2 3 4 5 
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6. ด้านระบบรักษาความปลอดภัย 

ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

0 
ไม่แสดง
ความ
คิดเห็น 

1 
พึงพอใจ 
น้อยที่สุด 

2 
พึงพอใจ 

น้อย 

3 
พึงพอใจ 
ปานกลาง 

4 
พึงพอใจ 

มาก 

5 
พึงพอใจ 
มากที่สุด 

1) การรักษาความปลอดภัยด้วยการตรวจสอบบคุคลเข้าออกภายใน
อาคาร 

0 1 2 3 4 5 

2)  การรักษาความปลอดภัยด้วยการตรวจสอบสิ่งของด้วยระบบ 
เครื่อง X-RAY  

0 1 2 3 4 5 

3)  การรักษาความปลอดภัยด้วยการมีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย   
     ประจ าตามจดุต่างๆ  

0 1 2 3 4 5 

4)  ภาพรวมการให้บริการด้านระบบรักษาความปลอดภัย 0 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

7. ด้านระบบรักษาความสะอาด 

ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

0 
ไม่แสดง
ความ
คิดเห็น 

1 
พึงพอใจ 
น้อยที่สุด 

2 
พึงพอใจ 

น้อย 

3 
พึงพอใจ 
ปานกลาง 

4 
พึงพอใจ 

มาก 

5 
พึงพอใจ 
มากที่สุด 

1)  การรักษาความสะอาดภายในอาคาร  0 1 2 3 4 5 

2)  การรักษาความสะอาดภายนอกอาคาร  0 1 2 3 4 5 

3)  การให้บริการของเจา้หน้าท่ีรักษาความสะอาด  0 1 2 3 4 5 

4)  ภาพรวมการให้บริการด้านระบบรักษาความสะอาด 0 1 2 3 4 5 
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8. ด้านลูกค้าสัมพันธ์  
    ท่านเคยใช้บริการ Call Center หรือไม ่
     เคยใช้บริการ      
     ไม่เคยใช้บริการ โปรดระบสุาเหตุ ................................................................................................................................... (และ ข้ามไปตอนท่ี 2) 

 
ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

0 
ไม่แสดง
ความ
คิดเห็น 

1 
พึงพอใจ 
น้อยที่สุด 

2 
พึงพอใจ 

น้อย 

3 
พึงพอใจ 
ปานกลาง 

4 
พึงพอใจ 

มาก 

5 
พึงพอใจ 
มากที่สุด 

1)  เป็นช่องทางในการติดต่อประสานงานได้ทุกเรื่อง 0 1 2 3 4 5 

2)  Call Center ใช้หมายเลข 22233 ท าให้เกิดความสะดวกรวดเร็วใน 
    การติดต่อ  

0 1 2 3 4 5 

3)  การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี Call Center  

3.1) ความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 0 1 2 3 4 5 

3.2) มารยาทการให้บริการ / มนุษยสัมพันธ์ 0 1 2 3 4 5 

3.3) การให้ข้อแนะน า / ข้อมูลข่าวสาร 0 1 2 3 4 5 

3.4) การให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน 0 1 2 3 4 5 

4)  ภาพรวมการให้บริการด้านลูกค้าสัมพันธ ์ 0 1 2 3 4 5 

 

   ตอนที่ 2 ความภักดีต่อศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (โปรดท าเคร่ืองหมาย O ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นมากที่สุด) 

9. ท่านมีความภกัดีต่อศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อย่างไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

   9.1   ความรู้สึกภาคภูมิใจท่ีได้มาประกอบธุรกิจในศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

   9.2   การให้ความร่วมมือปฏิบตัิตามกฎระเบียบของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรตฯิ 

   9.3   การช่วยดูแลปกป้องทรัพย์สินของศูนย์ราชการเฉลมิพระเกียรติฯ 

   9.4   การช่วยดูแลรักษาความสะอาดภายในศูนย์ราชการเฉลมิพระเกียรติฯ 

   9.5   การช่วยประหยัดการใช้น้ าประปา/ไฟฟ้าภายในศูนย์ราชการเฉลมิพระเกียรติฯ 

   9.6   การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ด าเนินการ 

   9.7   การให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการปรับปรุงแก้ไขการให้บริการศูนย์ราชการเฉลมิพระเกียรติฯ 

   9.8   การให้ความไว้วางใจในการบริหารงานศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรตฯิ 

   9.9   ความต้องการประกอบธุรกิจภายในศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติฯ ต่อไปในอนาคต 

   9.10  อื่นๆ (ระบุ) ....................................................................................................................................................................................... 

         ข้อเสนอแนะอื่นๆ ................................................................................................................................................................................ 

        .............................................................................................................................................................................................................. 

        .............................................................................................................................................................................................................. 
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ตอนที่ 3  ความไม่พึงพอใจจ าแนกเป็น 3 มิติ 

   1. มิติด้านการบริหารจัดการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
1.1 ด้านระบบการจราจรของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
1.2 ด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
1.3 ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 

1.4 ด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
1.5 ด้านระบบรักษาความปลอดภัย 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
1.6 ด้านระบบรักษาความสะอาด 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
1.7 ด้านลูกค้าสัมพันธ์ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
1.8 ด้านเจ้าหน้าที่ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
   2. มิติด้านบริการ 

2.1 ด้านระบบรักษาความปลอดภัย 
................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
2.2 ด้านลูกค้าสัมพันธ์ 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................... 
2.3 ด้านเจ้าหน้าที่ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
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ตอนที่ 3  ความไม่พึงพอใจจ าแนกเป็น 3 มิติ (ต่อ) 

   3. มิติด้านการสื่อสาร 
3.1 ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
3.2 ด้านลูกค้าสัมพันธ์ 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................... 

3.3 ด้านเจ้าหน้าที่ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
 

 

 

ตอนที่ 4  ความต้องการและความคาดหวังต่อการรับบริการ จ าแนกเป็น 3 มิติ 

   1. มิติด้านการบริหารจัดการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
1.1 ด้านระบบการจราจรของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
1.2 ด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
1.3 ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 

1.4 ด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
1.5 ด้านระบบรักษาความปลอดภัย 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
1.6 ด้านระบบรักษาความสะอาด 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
1.7 ด้านลูกค้าสัมพันธ์ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
1.8 ด้านเจ้าหน้าที่ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
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ตอนที่ 4  ความต้องการและความคาดหวังต่อการรับบริการ จ าแนกเป็น 3 มิติ (ต่อ) 

   2. มิติด้านบริการ 
2.1 ด้านระบบรักษาความปลอดภัย 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
2.2 ด้านลูกค้าสัมพันธ์ 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................... 
2.3 ด้านเจ้าหน้าที่ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
   3. มิติด้านการสื่อสาร 

3.1 ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
3.2 ด้านลูกค้าสัมพันธ์ 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................... 

3.3 ด้านเจ้าหน้าที่ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
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ตอนที่ 5  ความคิดเห็น / ข้อแนะน า การปรับปรุงการให้บริการของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ จ าแนกเป็น 3 มิติ 

   1. มิติด้านการบริหารจัดการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
1.1 ด้านระบบการจราจรของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
1.2 ด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
1.3 ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
1.4 ด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
1.5 ด้านระบบรักษาความปลอดภัย 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
1.6 ด้านระบบรักษาความสะอาด 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
1.7 ด้านลูกค้าสัมพันธ์ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
1.8 ด้านเจ้าหน้าที่ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 

   2. มิติด้านบริการ 

2.1 ด้านระบบรักษาความปลอดภัย 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 

2.2 ด้านลูกค้าสัมพันธ์ 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................... 

2.3 ด้านเจ้าหน้าที ่

................................................................................................................................................................................................................................... 

    ................................................................................................................................................................................................................................... 
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ตอนที่ 5  ความต้องการและความคาดหวังต่อการรับบริการ จ าแนกเป็น 3 มิติ (ต่อ) 

   3. มิติด้านการสื่อสาร 

      3.1 ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
................................................................................................................................................................................................................................... 

    ................................................................................................................................................................................................................................... 
      3.2 ด้านลูกค้าสัมพันธ์ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

    ................................................................................................................................................................................................................................... 
      3.3 ด้านเจ้าหน้าที ่

................................................................................................................................................................................................................................... 

    ................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

ตอนที่ 6 สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม 

10.  เพศ    
                1) ชาย                            2) หญิง 

11.  การศึกษา 
   1) ต่ ากว่าปริญญาตร ี    2) ปริญญาตรหีรือเทียบเท่า 

                3) ปริญญาโท    4) ปริญญาเอก 
12.   อายุ 

   1) ต่ ากว่า 20 ปี                 2)  21 - 40 ปี                3) 41 - 60 ปี       4)  61 ปีขึ้นไป 
13. สถานประกอบการของท่านตั้งอยู่ภายในอาคารใด 

   1) อาคารราชบุรดีิเรกฤทธิ์ (อาคาร A)        2) อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) 
   3) อาคารศูนย์ประชุมวายภุักษ์                4) อาคารจอดรถ (อาคาร BC) 

ชื่อสถานประกอบการ……………………….............………............................................ เบอร์โทรศัพท์ ………....…….…………...............................  

ชื่อพนักงานส ารวจข้อมูล ............................................................................................ 
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   1. ด้านระบบการจราจรของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

0 
ไม่แสดง
ความ
คิดเห็น 

1 
พึงพอใจ 
น้อยที่สุด 

2 
พึงพอใจ 

น้อย 

3 
พึงพอใจ 
ปานกลาง 

4 
พึงพอใจ 

มาก 

5 
พึงพอใจ 
มากที่สุด 

1.1 สัญลักษณ์และป้ายจราจร/ป้ายและสีถนนบอกทาง  

        ท่านเดินทางมาติดต่อหน่วยงานที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีใด   
         รถยนตส์่วนตัว     
         รถโดยสารสาธารณะ (ข้ามไปตอบข้อ 1.3)                 
         อื่นๆ ………………………. (ข้ามไปตอบข้อ 1.3) 

1) การตดิตั้งป้ายในจดุที่จ าเป็น และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 0 1 2 3 4 5 

2) ป้ายจราจรภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ช่วยอ านวย 
ความสะดวกในการเดินทางมากขึ้น / สามารถเดินทางไปยัง
จุดหมายได้สะดวก และถูกต้อง 

0 1 2 3 4 5 

3)  การทาสีถนนช่วยอ านวยความสะดวกและเพิม่ความปลอดภยั 
     ในการเดินทาง 

0 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

แบบส ารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ประจ าปี 2562 

(ส าหรับลูกค้าที่มาใช้บริการ) 

เนื่องด้วยบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ประจ าปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ   
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ตลอดจนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ทั้งนี้ในการประเมินผล ธพส.  
ได้มอบหมายให้ บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการศึกษาวิจัย เป็นผู้ด าเนินการ ดังนั้น ธพส . จึงขอ 
ความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถาม และ ธพส. ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

โปรดตอบค ำถำมให้ครบทุกตอนและทุกข้อตำมควำมเป็นจริงและควำมคิดเห็นของท่ำน 
ในกรณีที่ค ำถำมข้อใดท่ำนไม่ทรำบหรือไม่เกี่ยวข้องและไม่สำมำรถประเมินได้ กรุณำตอบไม่แสดงควำมคิดเห็น 

ตอนที่ 1  การวัดความพึงพอใจต่อการให้บริการ แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์ดังนี้   

5 หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด 4 หมายถึง พึงพอใจมาก 3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 

2 หมายถึง  พึงพอใจน้อย 1 หมายถึง พึงพอใจน้อยท่ีสุด 0 ไม่แสดงความคิดเห็น 

โปรดท าเคร่ืองหมาย O ลงในชอ่งท่ีตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด  

http://www.dad.co.th/th/news/detail.php?NewID=197&SystemModuleKey=
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   1. ด้านระบบการจราจรของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (ต่อ) 

ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

0 
ไม่แสดง
ความ
คิดเห็น 

1 
พึงพอใจ 
น้อยที่สุด 

2 
พึงพอใจ 

น้อย 

3 
พึงพอใจ 
ปานกลาง 

4 
พึงพอใจ 

มาก 

5 
พึงพอใจ 
มากที่สุด 

1.2  การให้บริการพ้ืนที่จอดรถยนต์   

1)  มีที่จอดรถสะดวกสบายเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนราชการอื่น 0 1 2 3 4 5 

2)  มีมาตรการรักษาความปลอดภยัในพ้ืนท่ีจอดรถท่ีเข้มงวด 0 1 2 3 4 5 

3)  การให้บริการของเจ้าหน้าท่ีจราจร 0 1 2 3 4 5 

    1.3  การจัดให้มีรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า  

         ท่านใช้บริการรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า รับ-ส่ง ภายในศูนย์ราชการเฉลมิพระเกยีรติฯ หรือไม ่
          ใช้บริการ    
         ไม่ได้ใช้บริการ โปรดระบุสาเหตุ .......................................................................................................................... (และ ข้ามไปตอบข้อ 1.4) 

         1)  ความปลอดภัย 0 1 2 3 4 5 

         2)  ความสะอาดเรียบร้อยของรถ 0 1 2 3 4 5 

         3)  มารยาทของพนักงานขับรถ 0 1 2 3 4 5 

         4)  ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 0 1 2 3 4 5 

         5)  การอ านวยความสะดวกในการเดินทาง สามารถครอบคลมุพื้นท่ี 
             ในการให้บริการ 

0 1 2 3 4 5 

         6)  ความถี่ในการให้บริการ 0 1 2 3 4 5 

   1.4 การบริหารจัดการการจราจรภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
        (ไม่รวมถึงบนถนนแจ้งวัฒนะ) 

0 1 2 3 4 5 

    1.5 ภาพรวมการให้บริการด้านระบบการจราจรของศูนย์ราชการ 
         เฉลิมพระเกียรติฯ 

0 1 2 3 4 5 
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2. ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในศนูย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

0 
ไม่แสดง
ความ
คิดเห็น 

1 
พึงพอใจ 
น้อยที่สุด 

2 
พึงพอใจ 

น้อย 

3 
พึงพอใจ 
ปานกลาง 

4 
พึงพอใจ 

มาก 

5 
พึงพอใจ 
มากที่สุด 

   2.1  ความเหมาะสมของการจัดให้มีพ้ืนที่สูบบุหร่ี ภายนอกอาคาร  

         1)  มีป้ายสัญลักษณ์บ่งบอกพ้ืนท่ีสูบบุหรี่อย่างชัดเจน 0 1 2 3 4 5 

         2)  มีพ้ืนท่ีเป็นสัดส่วนเฉพาะส าหรับผูสู้บบุหรี่ 0 1 2 3 4 5 

   2.2  การบริหารจัดการขยะ  

      1)  ภายนอกอาคาร 0 1 2 3 4 5 

      2)  ภายในอาคาร 0 1 2 3 4 5 

2.3  การจัดการด้านภูมิทัศน์บริเวณโครงการศูนย์ราชการฯ  

      1)  ทัศนียภาพโดยรวมมีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย 0 1 2 3 4 5 

2.4  การจัดให้มีโครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์ราชการ 
   เฉลิมพระเกียรติฯ เช่น โครงการรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า โครงการ  
   Solar Roof เป็นต้น 

0 1 2 3 4 5 

2.5 ภาพรวมด้านสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 0 1 2 3 4 5 
 

 
3. ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

0 
ไม่แสดง
ความ
คิดเห็น 

1 
พึงพอใจ 
น้อยที่สุด 

2 
พึงพอใจ 

น้อย 

3 
พึงพอใจ 
ปานกลาง 

4 
พึงพอใจ 

มาก 

5 
พึงพอใจ 
มากที่สุด 

3.1 บริการ Website www.governmentcomplex.com  
(ศูนย์ราชการฯ)  

 

         ท่านใช้บริการ Website www.governmentcomplex.com หรือไม่    
          ใช้บริการ โดยมีความถ่ีในการใช้บริการ เดือนละ  มากกว่า 10 ครั้ง       5-10 ครั้ง        2-4 คร้ัง       นานๆ ครั้ง 
         ไม่ได้ใช้บริการ โปรดระบุสาเหตุ .......................................................................................................................... (และ ข้ามไปตอบ ข้อ 3.2) 

1)  มีความพร้อมใช้งาน  0 1 2 3 4 5 

2)  ความเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นหาข้อมลูที่ต้องการ 0 1 2 3 4 5 

3)  ข้อมูลข่าวสารมีความเป็นปัจจบุันและถูกต้อง 0 1 2 3 4 5 

4)  ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่เป็นประโยชน ์ 0 1 2 3 4 5 

 
 

http://www.governmentcomplex.com/
http://www.governmentcomplex.com/
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3. ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 
 

3.2 บริการ Website www.dad.co.th (บริษัท ธนารักษ์พัฒนา
สินทรัพย์ จ ากัด) 

 

         ท่านใช้บริการ Website www.dad.co.th หรือไม่  
         ใช้บริการ โดยมีความถี่ในการใช้บริการ เดือนละ  มากกว่า 10 ครั้ง       5-10 ครั้ง        2-4 คร้ัง       นานๆ ครั้ง 
         ไม่ได้ใช้บริการ โปรดระบุสาเหตุ ............................................................................................................................ (และ ข้ามไปตอบข้อ 3.3) 

1)  มีความพร้อมใช้งาน 0 1 2 3 4 5 

2)  ความเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นหาข้อมลูที่ต้องการ 0 1 2 3 4 5 

3)  ข้อมูลข่าวสารมีความเป็นปัจจบุันและถูกต้อง 0 1 2 3 4 5 

4)  ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่เป็นประโยชน ์ 0 1 2 3 4 5 

3.3 บริการ Mobile App : GovComplex (ศูนย์ราชการฯ)  

         ท่านใช้บริการ Mobile App หรือไม่  
         ใช้บริการ โดยมีความถี่ในการใช้บริการ เดือนละ  มากกว่า 10 ครั้ง       5-10 ครั้ง        2-4 คร้ัง       นานๆ ครั้ง   
         ไม่ได้ใช้บริการ โปรดระบุสาเหตุ ............................................................................................................................ (และ ข้ามไปตอบข้อ 3.4) 

1)  มีความพร้อมใช้งาน 0 1 2 3 4 5 

2)  ความเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นหาข้อมลูที่ต้องการ 0 1 2 3 4 5 

3)  ข้อมูลข่าวสารมีความเป็นปัจจบุันและถูกต้อง 0 1 2 3 4 5 

4)  ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่เป็นประโยชน ์ 0 1 2 3 4 5 

5)  การตอบสนองต่ออุปกรณ์บน Smartphone/Tablet 0 1 2 3 4 5 

3.4 บริการ Facebook : Government Complex (ศูนย์ราชการฯ)  

         ท่านใช้บริการ Facebook : Government Complex ศูนยร์าชการฯ หรือไม่  
         ใช้บริการ โดยมีความถี่ในการใช้บริการ เดือนละ  มากกว่า 10 ครั้ง       5-10 ครั้ง        2-4 คร้ัง       นานๆ ครั้ง 
         ไม่ได้ใช้บริการ โปรดระบุสาเหตุ ............................................................................................................................ (และ ข้ามไปตอบข้อ 3.5) 

1)  ง่ายต่อการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ และสะดวกในการใช้งาน 0 1 2 3 4 5 

2)  ข้อมูลข่าวสารมีความเป็นปัจจบุันและถูกต้อง 0 1 2 3 4 5 

3)  ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่เป็นประโยชน ์ 0 1 2 3 4 5 

4)  มีการตอบกลับ/ป้อนกลับ ข้อมูลให้กับผู้ใช้บริการ 0 1 2 3 4 5 

     3.5  ภาพรวมการให้บริการด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยี 
           สารสนเทศ 

0 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

http://www.dad.co.th/
http://www.dad.co.th/


ผ.2-35 
 

4. ด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค (พื้นที่พาณิชย์) 

 
ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

0 
ไม่แสดง
ความ
คิดเห็น 

1 
พึงพอใจ 
น้อยที่สุด 

2 
พึงพอใจ 

น้อย 

3 
พึงพอใจ 
ปานกลาง 

4 
พึงพอใจ 

มาก 

5 
พึงพอใจ 
มากที่สุด 

   4.1 ศูนย์อาหาร   

        ท่านใช้บริการศูนย์อาหาร ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ หรือไม ่
        ใช้บริการ    

     ไม่ได้ใช้บริการ โปรดระบสุาเหตุ............................................................................................................................ (และข้ามไปตอบข้อ 4.2) 

1)  ความเพียงพอของจ านวนศูนย์อาหารภายในอาคาร 0 1 2 3 4 5 

2)  ความถูกสุขลักษณะ 0 1 2 3 4 5 

3)  การแต่งกายเป็นระเบียบและสะอาด 0 1 2 3 4 5 

4)  ความหลากหลายของประเภทอาหาร 0 1 2 3 4 5 

5)  ความเหมาะสมของราคาเมื่อเทียบกับคุณภาพของอาหาร 0 1 2 3 4 5 

6)  การจัดพื้นที่ของศูนย์อาหารเป็นสัดส่วนที่เหมาะสม 0 1 2 3 4 5 

   4.2 ร้านอาหาร/เคร่ืองด่ืม ภายนอกศูนย์อาหาร (เช่น ฮ่องกงนู้ดเด้ิล  
        เชสเตอร์กริลล์ กาแฟอเมซอน เป็นต้น) 

 

ท่านใช้บริการร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ภายนอกศูนย์อาหาร ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (เช่น ฮ่องกงนู้ดเดิ้ล เชสเตอร์กริลล์ กาแฟอเมซอน 
เป็นต้น) หรือไม่  

        ใช้บริการ    
     ไม่ได้ใช้บริการ โปรดระบสุาเหตุ............................................................................................................................ (และข้ามไปตอบข้อ 4.3) 

1)  ความเพียงพอของจ านวนร้านอาหาร/เครื่องดื่ม 0 1 2 3 4 5 

2)  ความถูกสุขลักษณะ 0 1 2 3 4 5 

3)  การแต่งกายเป็นระเบียบสะอาด 0 1 2 3 4 5 

4)  ความหลากหลายของประเภทร้านอาหาร/เครื่องดื่ม 0 1 2 3 4 5 

5)  ความเหมาะสมของราคาเมื่อเทียบกับคุณภาพของอาหาร/ 
    เครื่องดื่ม 

0 1 2 3 4 5 

   4.3 ร้านขายสินค้าและธนาคาร  

ท่านใช้บริการร้านขายสินค้าและธนาคาร ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ หรือไม่  
        ใช้บริการ  
        ไม่ได้ใช้บริการ โปรดระบุสาเหตุ............................................................................................................................ (และข้ามไปตอบข้อ 4.4) 

1)  ความเพียงพอของจ านวนร้านขายสินค้าและธนาคาร 0 1 2 3 4 5 

2)  ความหลากหลายของสินค้าและธนาคาร  0 1 2 3 4 5 

3)  สินค้าและธนาคาร สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า  0 1 2 3 4 5 

4)  ความเหมาะสมของราคาเมื่อเทียบกับคุณภาพของสินค้า       0 1 2 3 4 5 
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4. ด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค (พื้นที่พาณิชย์) (ต่อ) 

 
ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

0 
ไม่แสดง
ความ
คิดเห็น 

1 
พึงพอใจ 
น้อยที่สุด 

2 
พึงพอใจ 

น้อย 

3 
พึงพอใจ 
ปานกลาง 

4 
พึงพอใจ 

มาก 

5 
พึงพอใจ 
มากที่สุด 

   4.4 บูธแสดงสินค้า (บริเวณชั้น 1)  

ท่านใช้บริการบูธแสดงสินค้า (บริเวณช้ัน 1) ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ หรือไม่  
        ใช้บริการ  
        ไม่ได้ใช้บริการ โปรดระบุสาเหตุ.............................................................................................................................. (และข้ามไปตอบข้อ 4.5) 

1)  ความเหมาะสมของรูปแบบบูธแสดงสินค้า 0 1 2 3 4 5 

2)  ความหลากหลายของสินค้า 0 1 2 3 4 5 

3)  การบริหารจดัการพื้นที ่ 0 1 2 3 4 5 

   4.5 การบริหารจัดการพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมบนลานอเนกประสงค์  
        (บริเวณชั้น 2) 

 

ท่านใช้บริการการจัดกิจกรรมบนลานอเนกประสงค์ (บริเวณชั้น 2) ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ หรือไม่  
        ใช้บริการ  
        ไม่ได้ใช้บริการ โปรดระบุสาเหตุ.............................................................................................................................. (และข้ามไปตอบข้อ 4.6) 

1)  ความหลากหลายของกิจกรรม 0 1 2 3 4 5 

2)  ความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรม 0 1 2 3 4 5 

3)  การบริหารจดัการพื้นที ่ 0 1 2 3 4 5 

4.6 ภาพรวมด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค (พ้ืนที่พาณิชย)์ 0 1 2 3 4 5 
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5. ด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปการ 

ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

0 
ไม่แสดง
ความ
คิดเห็น 

1 
พึงพอใจ 
น้อยที่สุด 

2 
พึงพอใจ 

น้อย 

3 
พึงพอใจ 
ปานกลาง 

4 
พึงพอใจ 

มาก 

5 
พึงพอใจ 
มากที่สุด 

   5.1 การบริหารจัดการพ้ืนที่ส่วนกลาง  

1)  อุณหภูมิในพ้ืนท่ีส่วนกลางสม่ าเสมอท่ัวถึงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  0 1 2 3 4 5 

2)  จอ Digital Signage แสดงผังหน่วยงานภายในศูนยร์าชการฯ 0 1 2 3 4 5 

   5.2 การบริหารจัดการด้านระบบลิฟท์/ปรับอากาศ และแสงสว่าง ภายใน 
        พ้ืนที่ส่วนกลาง 

 

1)  ความพร้อมใช้งานระบบลิพท์/บันไดเลื่อน 0 1 2 3 4 5 

2)  การจัดการระบบปรับอากาศ และระบบหมุนเวียนอากาศ  0 1 2 3 4 5 

3)  การจัดระบบแสงสว่างพื้นที่ส่วนกลางภายในเวลาราชการ  0 1 2 3 4 5 

5.3 ภาพรวมการให้บริการด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปการ 0 1 2 3 4 5 

 

 

 

6. ด้านระบบรักษาความปลอดภัย 

ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

0 
ไม่แสดง
ความ
คิดเห็น 

1 
พึงพอใจ 
น้อยที่สุด 

2 
พึงพอใจ 

น้อย 

3 
พึงพอใจ 
ปานกลาง 

4 
พึงพอใจ 

มาก 

5 
พึงพอใจ 
มากที่สุด 

1) การรักษาความปลอดภัยด้วยการตรวจสอบบคุคลเข้าออกภายใน
อาคาร 

0 1 2 3 4 5 

2)  การรักษาความปลอดภัยด้วยการตรวจสอบสิ่งของด้วยระบบ 
เครื่อง X-RAY  

0 1 2 3 4 5 

3)  การรักษาความปลอดภัยด้วยการมีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย   
     ประจ าตามจดุต่างๆ  

0 1 2 3 4 5 

4)  ภาพรวมการให้บริการด้านระบบรักษาความปลอดภัย 0 1 2 3 4 5 
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7. ด้านระบบรักษาความสะอาด 

ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

0 
ไม่แสดง
ความ
คิดเห็น 

1 
พึงพอใจ 
น้อยที่สุด 

2 
พึงพอใจ 

น้อย 

3 
พึงพอใจ 
ปานกลาง 

4 
พึงพอใจ 

มาก 

5 
พึงพอใจ 
มากที่สุด 

1)  การรักษาความสะอาดภายในอาคาร  0 1 2 3 4 5 

2)  การรักษาความสะอาดภายนอกอาคาร  0 1 2 3 4 5 

3)  การให้บริการของเจา้หน้าท่ีรักษาความสะอาด  0 1 2 3 4 5 

4)  ภาพรวมการให้บริการด้านระบบรักษาความสะอาด 0 1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ด้านลูกค้าสัมพันธ์  
    ท่านเคยใช้บริการ Call Center หรือไม ่
     เคยใช้บริการ      
     ไม่เคยใช้บริการ โปรดระบสุาเหตุ ................................................................................................................................... (และ ข้ามไปตอบตอนท่ี 2) 

 
ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

0 
ไม่แสดง
ความ
คิดเห็น 

1 
พึงพอใจ 
น้อยที่สุด 

2 
พึงพอใจ 

น้อย 

3 
พึงพอใจ 
ปานกลาง 

4 
พึงพอใจ 

มาก 

5 
พึงพอใจ 
มากที่สุด 

1)  เป็นช่องทางในการติดต่อประสานงานได้ทุกเรื่อง 0 1 2 3 4 5 

2)  Call Center ใช้หมายเลข 22233 ท าให้เกิดความสะดวกรวดเร็วใน 
    การติดต่อ  

0 1 2 3 4 5 

3)  การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี Call Center  

3.1) ความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 0 1 2 3 4 5 

3.2) มารยาทการให้บริการ / มนุษยสัมพันธ์ 0 1 2 3 4 5 

3.3) การให้ข้อแนะน า / ข้อมูลข่าวสาร 0 1 2 3 4 5 

3.4) การให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน 0 1 2 3 4 5 

4)  ภาพรวมการให้บริการด้านลูกค้าสัมพันธ ์ 0 1 2 3 4 5 
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   ตอนที่ 2 พฤติกรรมและความถี่ในการใช้บริการพ้ืนที่พาณิชย์ ศูนย์อาหาร ร้านอาหาร/เคร่ืองด่ืม นอกศูนย์อาหาร ร้านขายสินคา้และ
ธนาคาร บูธแสดงสินค้า (บริเวณชั้น 1) และลานอเนกประสงค ์(บริเวณชั้น 2) 

9. การใช้บริการศูนย์อาหาร ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ      ใช้บริการ       ไม่ได้ใช้บริการ  
   (กรณีไม่ได้ใช้บริการ โปรดระบสุาเหตุ ..................................................................................................และข้ามไป ตอบข้อ 10. การใช้บริการ  

        ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ภายนอกศูนย์อาหาร) 

9.1 ความถี่ในการใช้บริการศูนย์อาหาร  

  1) ทุกวันท างานราชการ       2) เดือนละ 16 – 20 วัน     3) เดือนละ 11 – 15 วัน  
  4) เดือนละ 6 – 10 วัน        5) เดือนละ 1 – 5 วัน 

9.2 จ านวนมื้อโดยเฉลี่ยที่ใช้บริการในศูนย์อาหาร 

  1) จ านวน 1 มื้อ/วัน           2) จ านวน 2 มื้อ/วัน          3) จ านวน 3 มื้อ/วัน 

9.3 ความเพียงพอของจ านวนทีน่ั่งในศูนย์อาหาร 

 1) เหมาะสม            2) ไม่เหมาะสม        

9.4 ราคา 

 1) เหมาะสม      2) ไม่เหมาะสม        

10. การใช้บริการร้านอาหาร/เคร่ืองด่ืม ภายนอกศูนย์อาหาร ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (เช่น ฮ่องกงนู้ดเด้ิล เชสเตอร์กริลล์ กาแฟอเมซอน 
          เป็นต้น)        ใช้บริการ       ไม่ได้ใช้บริการ  
          (กรณีไม่ได้ใช้บริการ โปรดระบสุาเหตุ ..................................................................................และข้ามไป ตอบข้อ 11. การใช้บริการร้านขายสินค้าและ 
          ธนาคาร) 

10.1 ความถี่ในการใช้บริการร้านอาหาร/เคร่ืองด่ืม ภายนอกศูนย์อาหาร 

   1) ทุกวันท างานราชการ       2) เดือนละ 16 – 20 วัน     3) เดือนละ 11 – 15 วัน  

   4) เดือนละ 6 – 10 วัน        5) เดือนละ 1 – 5 วัน 

10.2 จ านวนร้านอาหาร/เคร่ืองด่ืม ภายนอกศนูย์อาหาร โดยเฉลี่ยที่ใช้บริการ  

   1) จ านวน 1 ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ต่อวัน       2) จ านวน 2 ร้านอาหาร/เครือ่งดื่ม ต่อวัน    

   3) จ านวน 3 ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ต่อวัน   4) จ านวน 4 ร้านอาหาร/เครือ่งดื่ม ต่อวัน      

   5) จ านวน 5 ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ต่อวัน      6) จ านวนมากกว่า 5 ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ต่อวัน 

10.3 ราคา 

   1) เหมาะสม       2) ไม่เหมาะสม        

10.4 ท่านต้องการให้มีร้านอาหาร/เคร่ืองด่ืม เพ่ิมขึ้นจากเดิมหรือไม่ 

   1) ต้องการ โปรดระบุประเภทร้านอาหาร/เครื่องดื่ม…………………………………………………………………........................................ 

   2) ไม่ต้องการ  
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   ตอนที่ 2 พฤติกรรมและความถี่ในการใช้บริการพ้ืนที่พาณิชย์ ศูนย์อาหาร ร้านอาหาร/เคร่ืองด่ืม นอกศูนย์อาหาร ร้านขายสินคา้และ
ธนาคาร บูธแสดงสินค้า (บริเวณชั้น 1) และลานอเนกประสงค ์(บริเวณชั้น 2) (ต่อ) 

11. การใช้บริการร้านขายสินค้าและธนาคาร ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ   ใช้บริการ       ไม่ได้ใช้บริการ  
     (กรณีไม่ได้ใช้บริการ โปรดระบุสาเหตุ ..................................................................................และขา้มไป ตอบขอ้ 12. การใช้บริการ 
      การใช้บริการบูธแสดงสินค้า บริเวณชั้น 1) 

11.1 ความถี่ในการใช้บริการร้านขายสนิค้าและธนาคาร 

   1) ทุกวันท างานราชการ       2) เดือนละ 16 – 20 วัน     3) เดือนละ 11 – 15 วัน  

   4) เดือนละ 6 – 10 วัน        5) เดือนละ 1 – 5 วัน 

11.2 จ านวนร้านขายสินค้าและธนาคาร โดยเฉลี่ยที่ใช้บริการ  

   1) จ านวน 1 ร้านขายสินค้าและธนาคาร ต่อวัน        2) จ านวน 2 ร้านขายสินค้าและธนาคาร ต่อวัน    

   3) จ านวน 3 ร้านขายสินค้าและธนาคาร ต่อวัน   4) จ านวน 4 ร้านขายสินค้าและธนาคาร ต่อวัน      

   5) จ านวน 5 ร้านขายสินค้าและธนาคาร ต่อวัน      6) จ านวนมากกว่า 5 ร้านขายสินค้าและธนาคาร ต่อวัน 

11.3 กรุณาระบุ 3 ประเภท ที่ท่านใช้บริการเป็นประจ า  

  1) ร้านสะดวกซื้อ            2) ร้านขายผลไม้         3) ร้านขายเสื้อผ้า   4) ร้านขายรองเท้า    

  5) ร้านขายเครื่องส าอาง       6) ประกันภัย             7) ธนาคาร       8) ร้านขายของเบ็ดเตล็ด   

  9) ร้านถ่ายเอกสาร     10) อื่น ๆ โปรดระบุ........................................................... 

12. การใช้บริการบูธแสดงสินค้า (บริเวณชั้น 1) ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ   ใช้บริการ       ไม่ได้ใช้บริการ  
     (กรณีไม่ได้ใช้บริการ โปรดระบุสาเหตุ ..................................................................................และขา้มไป ตอบขอ้ 13. การใช้บริการ 
      กิจกรรมบนลานอเนกประสงค์ บริเวณชั้น 2) 

12.1 ความถี่ในการใช้บริการบูธแสดงสินค้า 

   1) ทุกครั้งท่ีมีการจัดบูธแสดงสินค้า       2) เกือบทุกครั้งท่ีมีการจัดบูธแสดงสินค้า  3) ไม่ค่อยได้ใช้บริการ  

13. การใช้บริการในกรณีมีการจัดกิจกรรมบนลานอเนกประสงค์ (บริเวณชั้น 2) ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 

 13.1 ท่านใช้บริการในกรณีมีการจัดกิจกรรมในบริเวณลานอเนกประสงค์ (บริเวณ ชั้น 2) หรือไม่ 

    1) ใช้บริการ  
    2) ไม่ได้ใช้บริการ โปรดระบุสาเหตุ ………………………………………….........…………(และข้ามไปตอบ ตอนท่ี 3) 

 13.2 ความถี่ในการใช้บริการในกรณีมีการจัดกิจกรรมในบริเวณลานอเนกประสงค์ (บริเวณ ชั้น 2) 

    1) ทุกครั้งท่ีจัดกิจกรรม       2) เกือบทุกครั้งท่ีจัดกิจกรรม     3) ไม่ค่อยไดเ้ข้าร่วมกิจกรรม  
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   ตอนที่ 3 ความภักดีต่อศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (โปรดท าเคร่ืองหมาย O ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นมากที่สุด) 

14. ท่านมีความภกัดีต่อศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อย่างไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

    14.1  ความรู้สึกอยากท่ีจะไปใช้บริการที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ทุกครั้งท่ีมีภารกจิ 

    14.2  การให้ความร่วมมือปฏบิัติตามกฎระเบียบของศูนย์ราชการเฉลมิพระเกียรติฯ 

    14.3  การช่วยดูแลปกป้องทรัพย์สินของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

    14.4  การช่วยดูแลรักษาความสะอาดภายในศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรตฯิ 

    14.5  การช่วยประหยัดการใช้น้ าประปา/ไฟฟ้าภายในศูนย์ราชการเฉลมิพระเกียรติฯ 

    14.6  การเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกยีรตฯิ ด าเนินการ 

    14.7  การให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการปรับปรุงแก้ไขการให้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

    14.8  การแนะน า//บอกต่อกบัคนท่ีรู้จักในการไปใช้บริการที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรตฯิ 

    14.9  อื่นๆ (ระบุ) ...................................................................................................................................................................................... 

           ข้อเสนอแนะอื่นๆ ............................................................................................................................................................................. 

          ............................................................................................................................................................................................................ 

          ............................................................................................................................................................................................................ 

 

ตอนที่ 4  ความไม่พึงพอใจจ าแนกเป็น 3 มิติ 

   1. มิติด้านการบริหารจัดการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
1.1 ด้านระบบการจราจรของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
1.2 ด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
1.3 ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 

1.4 ด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
1.5 ด้านระบบรักษาความปลอดภัย 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
1.6 ด้านระบบรักษาความสะอาด 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
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ตอนที่ 4  ความไม่พึงพอใจจ าแนกเป็น 3 มิติ (ต่อ) 

1.7 ด้านลูกค้าสัมพันธ์ 
................................................................................................................................................................................................................................... 

    ................................................................................................................................................................................................................................... 

1.8 ด้านเจ้าหน้าที่ 
................................................................................................................................................................................................................................... 

    ................................................................................................................................................................................................................................... 

   2. มิติด้านบริการ 
2.1 ด้านระบบรักษาความปลอดภัย 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
2.2 ด้านลูกค้าสัมพันธ์ 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................... 
2.3 ด้านเจ้าหน้าที่ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
   3. มิติด้านการสื่อสาร 

3.1 ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
3.2 ด้านลูกค้าสัมพันธ์ 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................... 

3.3 ด้านเจ้าหน้าที่ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
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ตอนที่ 5  ความต้องการและความคาดหวังต่อการรับบริการ จ าแนกเป็น 3 มิต ิ

   1. มิติด้านการบริหารจัดการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
1.1 ด้านระบบการจราจรของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
1.2 ด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
1.3 ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 

1.4 ด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
1.5 ด้านระบบรักษาความปลอดภัย 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
1.6 ด้านระบบรักษาความสะอาด 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
1.7 ด้านลูกค้าสัมพันธ์ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
1.8 ด้านเจ้าหน้าที่ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
   2. มิติด้านบริการ 

2.1 ด้านระบบรักษาความปลอดภัย 
................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
2.2 ด้านลูกค้าสัมพันธ์ 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................... 
2.3 ด้านเจ้าหน้าที่ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
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ตอนที่ 5  ความต้องการและความคาดหวังต่อการรับบริการ จ าแนกเป็น 3 มิติ (ต่อ) 

   3. มิติด้านการสื่อสาร 
3.1 ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
3.2 ด้านลูกค้าสัมพันธ์ 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................... 

3.3 ด้านเจ้าหน้าที่ 
................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
 

 

ตอนที่ 6  ความคิดเห็น / ข้อแนะน า การปรับปรุงการให้บริการของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ จ าแนกเป็น 3 มิติ 

   1. มิติด้านการบริหารจัดการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
1.1 ด้านระบบการจราจรของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
1.2 ด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
1.3 ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
1.4 ด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
1.5 ด้านระบบรักษาความปลอดภัย 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
1.6 ด้านระบบรักษาความสะอาด 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
1.7 ด้านลูกค้าสัมพันธ์ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
1.8 ด้านเจ้าหน้าที่ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 
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ตอนที่ 6  ความคิดเห็น / ข้อแนะน า การปรับปรุงการให้บริการของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ จ าแนกเป็น 3 มิติ (ต่อ) 

   2. มิติด้านบริการ 
      2.1 ด้านระบบรักษาความปลอดภัย 

................................................................................................................................................................................................................................... 

    ................................................................................................................................................................................................................................... 
      2.2 ด้านลูกค้าสัมพันธ์ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

    ................................................................................................................................................................................................................................... 
      2.3 ด้านเจ้าหน้าที ่

................................................................................................................................................................................................................................... 

    ................................................................................................................................................................................................................................... 
   3. มิติด้านการสื่อสาร 
      3.1 ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

    ................................................................................................................................................................................................................................... 
     3.2 ด้านลูกค้าสัมพันธ์ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

    ................................................................................................................................................................................................................................... 
    3.3 ด้านเจ้าหน้าที ่

................................................................................................................................................................................................................................... 

    ................................................................................................................................................................................................................................... 
 

 

 

ตอนที่ 7 สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม 

15.   เพศ    
                1) ชาย                            2) หญิง 

16.  การศึกษา 
   1) ต่ ากว่าปริญญาตร ี    2) ปริญญาตรหีรือเทียบเท่า 

                3) ปริญญาโท    4) ปริญญาเอก 
17.   อายุ 

   1) ต่ ากว่า 20 ปี                 2)  21 - 40 ปี                3) 41 - 60 ปี       4)  61 ปีขึ้นไป 
18. หน่วยงานที่ท่านมาติดต่อต้ังอยู่ภายในอาคารใด 

   1) อาคารราชบุรดีิเรกฤทธิ์ (อาคาร A)        2) อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) 
   3) อาคารศูนย์ประชุมวายภุักษ์                4) อาคารจอดรถ (อาคาร BC) 

ชื่อหน่วยงานที่ท่านมาติดต่อ……………………….............………............................................ เบอร์โทรศัพท ์………....…….………….......................... 

ชื่อพนักงานส ารวจข้อมูล ............................................................................................ 
 
 
 



ผ.2-46 
 

 
   1. Traffic System of the Government Complex Commemorating His Majesty the King's 80th Birthday Anniversary, 5 December, B.E.  
       2550 (2007)  

Satisfactory Issue 
Satisfactory Level 

0 
No 

comment 

1 
Least 

satisfied 

2 
Less satisfied 

3 
Moderately 

satisfied 

4 
Very 

satisfied 

5 
Most 

satisfied 

1.1 Symbol and Traffic Signs/ Label and Road Color       

        Ways of travel to the Government Complex        
         Private car          
         Public bus (and skip to reply Point 1.3) 
         Other please specify ……………………………………………………………………………………………..…………………………………(and skip to reply Point 1.3) 

1) Installation of visible sign in the necessary spot  0 1 2 3 4 5 

2) Traffic sign inside the Building of the Government Complex  
    increasingly helps facilitate travel / enable to rightly and 
    conveniently travel to destination.  

0 1 2 3 4 5 

3) Road painting helps facilitate and increase travel safety. 0 1 2 3 4 5 

1.2  Vehicle Parking Area Service        

1)   Availability of convenient parking compared with other 
     administrative agencies 

0 1 2 3 4 5 

         2) Service of Traffic Officer 0 1 2 3 4 5 

 

 

Satisfaction And Dissatisfaction Survey of Service User of the Government Complex Commemorating His Majesty the King's 80th 
Birthday Anniversary, 5 December, B.E. 2550 (2007) 

for Year 2019 
(Survey Form for Service User) 

With reference to the execution for satisfaction And Dissatisfaction survey of the service user of  the Government Complex 
Commemorating His Majesty the King's 80th Birthday Anniversary, 5 December, B.E. 2550 (2007)  for Year 2019  by Dhanarak Asset 
Development Company Limited (DAD), the objective is to recognize the satisfactory level of the service user of the Government Complex 
Commemorating His Majesty the King's 80th Birthday Anniversary, 5 December, B.E. 2550 (2007), and to be applied as the way of 
improvement and development of service quality. Hence, DAD has assigned Excellent Business Management Company Limited, which is 
the service provider of research, to be the executor for evaluation. Therefore, DAD would like to ask for your collaboration in questionnaire 
response with DAD’s great gratitude on this occasion. 

Please truly and completely reply the queries in all parts and all queries according to your comments. 
In case that you do not know about or you are not related to and cannot evaluate any queries, please reply for no 

comment. 

Part 1  Measurement of Service Satisfaction under 5 levels of classification with following criteria.  

5 means  Most satisfied       4  means Very satisfied 3 means Moderately satisfied 

2 means Less satisfied 1  means Least satisfied 0  No comment 

Please mark ‘O’ in the blank maximally identical to the comment  

http://www.dad.co.th/th/news/detail.php?NewID=197&SystemModuleKey=
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   1. Traffic System of the Government Complex Commemorating His Majesty the King's 80th Birthday Anniversary, 5 December, B.E.    
      2550 (2007) (Continued) 

Satisfactory Issue 
Satisfactory Level  

0 
No 

comment 

1 
Least 

satisfied 

2 
Less satisfied 

3 
Moderately 

satisfied 

4 
Very 

satisfied 

5 
Most 

satisfied 

    1.3  Arrangement of Electric Power Passenger Car       

         Do you use the service of electric power passenger car?  
         Yes    
         No please specify the cause ……………………………………………………………………………………………..……………..…(and skip to reply Point 1.4) 

1)  Safety 0 1 2 3 4 5 

2)  Cleanliness and tidiness of car 0 1 2 3 4 5 

3)  Manner of driver 0 1 2 3 4 5 

4)  Help to reduce traveling cost 0 1 2 3 4 5 

5)  Service area coverage ability of travelling facilitation 0 1 2 3 4 5 

6)  Frequency of services 0 1 2 3 4 5 

    1.4 Traffic management inside the Government Complex  
         (Not on Chaengwattana Road) 

0 1 2 3 4 5 

    1.5 Overview of Traffic System Service of the Government     
         Complex Commemorating His Majesty the King's 80th  
         Birthday Anniversary, 5 December, B.E. 2550 (2007) 

0 1 2 3 4 5 
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2. Environmental Management inside the Government Complex Commemorating His Majesty the King's 80th Birthday Anniversary,   
   5 December, B.E. 2550 (2007)  

Satisfactory Issue 
Satisfactory Level 

0 
No 

comment 

1 
 Least 

satisfied 

2 
Less 

satisfied 

3 
Moderately 

satisfied 

4 
Very 

satisfied 

5 
 Most 

satisfied 

2.1  Appropriateness of Smoking Area  Arrangement Outside    
   the Building 

      

     1)  Availability of symbol sign obviously indicating smoking area 0 1 2 3 4 5 

     2)  Availability of proportional area particularly for smoker 0 1 2 3 4 5 

   2.2  Garbage management       

      1)  Interior of the building 0 1 2 3 4 5 

      2)  Exterior of the building 0 1 2 3 4 5 

   2.3  Landscape Management inside the Government Complex       

1) Generally clean and tidy landscape inside the Government   
Complex  

0 1 2 3 4 5 

2.4  Operations of Environmental Management Program such as 
   electric bus, solar roof etc. 

0 1 2 3 4 5 

2.5 Overview of Environmental Management Service inside the    
     Government Complex Commemorating His Majesty the 
     King's 80th Birthday Anniversary, 5 December, B.E. 2550 
     (2007) 

0 1 2 3 4 5 

 

 

3. Information Technology Management  

Satisfactory Issue 
Satisfactory Level 

0 
No 

comment 

1 
 Least 

satisfied 

2 
Less 

satisfied 

3 
Moderately 

satisfied 

4 
Very 

satisfied 

5 
 Most 

satisfied 

3.1 Service of www.governmentcomplex.com Website       

         Do you use service of www.governmentcomplex.com Website?    
         Yes   Service frequency     More than 10 times/month      5-10 times/month    2-4 times/month    Once in a while 
         No please specify the cause …………………………………………………………………………………………………………..…(and skip to reply Point 3.2) 

1)   Readiness to use 0 1 2 3 4 5 

2)   Categorization that is easy for searching required data 0 1 2 3 4 5 

3)   Accurate and updated news and information  0 1 2 3 4 5 

4)   Useful disseminated news and information       

 
 
 
 

http://www.governmentcomplex.com/
http://www.governmentcomplex.com/
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3. Information Technology Management (Continued) 

Satisfactory Issue 
Satisfactory Level 

0 
No 

comment 

1 
 Least 

satisfied 

2 
Less 

satisfied 

3 
Moderately 

satisfied 

4 
Very 

satisfied 

5 
 Most 

satisfied 

3.2 Service of www.dad.co.th Website (Dhanarak Asset 
Development Company Limited) 

 
     

         Do you use the service of www.dad.co.th Website?  
         Yes   Service frequency     More than 10 times/month      5-10 times/month    2-4 times/month    Once in a while 
         No please specify the cause ……………………………………………………………………………..………………………………..…(and skip to reply Point 3.3) 

1)   Readiness to use 0 1 2 3 4 5 

2)   Categorization that is easy for searching required data 0 1 2 3 4 5 

3)   Accurate and updated news and information  0 1 2 3 4 5 

4)   Useful disseminated news and information 0 1 2 3 4 5 

    3.3  Service of  Mobile App : Govcomplex  

         Do you use service of Mobile App?  
         Yes   Service frequency     More than 10 times/month      5-10 times/month    2-4 times/month    Once in a while 
         No please specify the cause ……………………………………………………………………………………………………………..…(and skip to reply Point 3.4) 

1)   Readiness to use    0 1 2 3 4 5 

2)   Categorization that is easy for searching required data 0 1 2 3 4 5 

3)   Accurate and updated news and information  0 1 2 3 4 5 

4)   Useful disseminated news and information 0 1 2 3 4 5 

5)   Responding to equipment on Smartphone/Tablet 0 1 2 3 4 5 

    3.4  Service of  Facebook : Government Complex   

         Do you use service of Facebook : Government Complex?  
         Yes   Service frequency     More than 10 times/month      5-10 times/month    2-4 times/month    Once in a while 
         No please specify the cause ……………………………………………………………………………………………………………..…(and skip to reply Point 3.5) 

1)   Categorization that is easy for searching required data 0 1 2 3 4 5 

2)   Accurate and updated news and information 0 1 2 3 4 5 

3)   Useful disseminated news and information  0 1 2 3 4 5 

4)   Having response to/ get feedback from the users 0 1 2 3 4 5 

     3.5  Overview of Information Technology Management Service 0 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

http://www.dad.co.th/
http://www.dad.co.th/
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4. Public Utility System Management (Commercial Area) 

Satisfactory Issue 
Satisfactory Level 

0 
No 

comment 

1 
 Least 

satisfied 

2 
Less 

satisfied 

3 
Moderately 

satisfied 

4 
Very 

satisfied 

5 
 Most 

satisfied 

4.1 Food Center       

     Do you use service of Food Center?  
      Yes    
      No please specify the cause ……………………………………………………………………………………………………………..…(and skip to reply Point 4.2) 

1)  Sufficiency of the number of food center inside the building 0 1 2 3 4 5 

2)  Hygiene 0 1 2 3 4 5 

3)  Clean  and tidy dressing  0 1 2 3 4 5 

4)  Variety of food types 0 1 2 3 4 5 

5)  Have reasonable price when compared to quality of food 0 1 2 3 4 5 

6)  Suitable proportional allotment of food center area 0 1 2 3 4 5 

4.2  Restaurant/Beverage Outside Food Center (Such as Hong Kong  
      Noodles, Chester Grill, Amazon coffee etc.) 

 
     

  Do you use service of Restaurant/Beverage (Outside Food Center such as Hong Kong Noodles, Chester Grill, Amazon coffee etc.)?  
       Yes    
       No please specify the cause ……………………………………………………………………………………………………………..…(and skip to reply Point 4.3) 

1)  Sufficiency of the number of Restaurant/Beverage 0 1 2 3 4 5 

2)  Hygiene 0 1 2 3 4 5 

3)  Clean  and tidy dressing  0 1 2 3 4 5 

4)  Variety of Restaurant/Beverage types 0 1 2 3 4 5 

5)  Have reasonable price when compared to quality of  food/beverage 0 1 2 3 4 5 

4.3.  Stores shop and Bank       

   Do you use service of Stores shop and Bank inside the Government Complex?  
       Yes    
       No please specify the cause ……………………………………………………………………………………………………………..…(and skip to reply Point 4.4) 

1)  Sufficiency of the number of Stores shop and Bank 0 1 2 3 4 5 

2)  Variety of products and Bank 0 1 2 3 4 5 

3)  Product and Bank that can fulfill the customer  0 1 2 3 4 5 

4) Have reasonable price when compared to quality of products  0 1 2 3 4 5 
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4. Public Utility System Management (Commercial Area) (Continued) 

Satisfactory Issue 
Satisfactory Level 

0 
No 

comment 

1 
 Least 

satisfied 

2 
Less 

satisfied 

3 
Moderately 

satisfied 

4 
Very 

satisfied 

5 
 Most 

satisfied 

4.4  Trade show booth (1st floor area)       

   Do you use service of trade show booth (1st floor area)?  
        Yes    
        No please specify the cause ……………………………………………………………………………………………………………..…(and skip to reply Point 4.5) 

1)  Reasonable of the trade show booth model 0 1 2 3 4 5 

2)  Variety of products  0 1 2 3 4 5 

3)  Area management 0 1 2 3 4 5 

4.5 in case of the activities organized in the multi-purpose area  
     (2st floor area) 

 
     

   Do you use service of activities organized in the multi-purpose area (2st floor area)?  
        Yes    
        No please specify the cause ……………………………………………………………………………………………………………..…(and skip to reply Point 4.6) 

1)  Variety of activities 0 1 2 3 4 5 

2)  Reasonable of the activity model 0 1 2 3 4 5 

3)  Area management 0 1 2 3 4 5 

4.6 Overview of Public Utility System Management Service  
     (Commercial Area) 

0 1 2 3 4 5 

 

5. Public Assistance System Management  

Satisfactory Issue 
Satisfactory Level 

0 
No 

comment 

1 
 Least 

satisfied 

2 
Less 

satisfied 

3 
Moderately 

satisfied 

4 
Very 

satisfied 

5 
 Most 

satisfied 

 5.1 Common Area Management 
 

     

1) Thorough and uniform temperature covering all areas in  
         common area  

0 1 2 3 4 5 

2) Digital Signage Screen displaying agency plan inside the  
         Government Complex 

0 1 2 3 4 5 

5.2 Management  of Lift/Air conditioning System and Lighting inside 
     Common Area  

0 1 2 3 4 5 

1) Readiness for lift/escalator system 0 1 2 3 4 5 

2)  Management  of Air conditioning system and Air Circulation 
          system  

0 1 2 3 4 5 

3) Lighting System of Common Area within Official Hours 0 1 2 3 4 5 

5.3 Overview of Public Assistance System Management Service  0 1 2 3 4 5 
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6. Security System 

Satisfactory Issue 
Satisfactory Level 

0 
No 

comment 

1 
 Least 

satisfied 

2 
Less 

satisfied 

3 
Moderately 

satisfied 

4 
Very 

satisfied 

5 
 Most 

satisfied 

1)  Security by check of in-out  person inside the building 0 1 2 3 4 5 

2)  Security by check of Explosive X-Ray Machine System  0 1 2 3 4 5 

3)  Security by availability of security guard stationed at different    
    points  

0 1 2 3 4 5 

4)  Overview of Security System Service  0 1 2 3 4 5 

 

7. Cleanliness System  

Satisfactory Issue 
Satisfactory Level  

0 
Not 

comment 

1 
 Least 

satisfied 

2 
Less 

satisfied 

3 
Moderately 

satisfied 

4 
Very 

satisfied 

5 
 Most 

satisfied 

1)  Cleanliness of common area inside the Building  0 1 2 3 4 5 

2)  Cleanliness of common area outside the Building  0 1 2 3 4 5 

3)  Service of cleanliness officer  0 1 2 3 4 5 

4)  Overview of cleanliness system service 0 1 2 3 4 5 
 
 

8. Customer Relations  

Satisfactory Issue 
Satisfactory Level  

0 
No 

comment 

1 
 Least 

satisfied 

2 
Less 

satisfied 

3 
Moderately 

satisfied 

4 
Very 

satisfied 

5 
 Most 

satisfied 
         Do you use the service of Call Center  
         Yes    

   No please specify the cause …………………………………………………………………………………………..…………………..…(and skip to reply Part 2) 

       1)  It is the liaison channel for all issues. 0 1 2 3 4 5 

       2)  Use of No. 22233 for Call Center, resulting in convenience in 
           quick contact 

0 1 2 3 4 5 

      3)  Service of Call Center officer       

     3.1) Service enthusiasm 0 1 2 3 4 5 

     3.2) Service manner / human relations 0 1 2 3 4 5 

     3.3) Provision of advice / news and information 0 1 2 3 4 5 

     3.4) Accurate and complete information 0 1 2 3 4 5 

       4)  Overview of Call Center Service 0 1 2 3 4 5 
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     Part 2    Behavior and frequency of using commercial area, food center, Restaurant/Beverage Outside Food Center,  
                      stores shop and bank, Trade show booth (1st floor area) and multi-purpose ground services (2st floor area) 

9. Use of food center service           Using the service       Not using the service 
    (If not using the service, please specify the cause .................................................. ....................... ................. and skip to  the  
    question No. 10:  Use of Restaurant/Beverage Outside Food Center) 

        9.1 Frequency of using food center service 

       1) Daily on official working days  2) 16-20 days per month    3) 11-15 days per month 

       4) 6-10 days per month   5) 1-5 days per month 

        9.2 Average number of meals bought in the food center 

       1) 1 meal / day     2) 2 meals / day    3) 3 meals / day 

        9.3 Sufficiency of the number of seats in the food center 

       1) Suitable      2) Unsuitable 

        9.4 Pricing 

       1) Reasonable     2) Unreasonable 

10. Use of Restaurant/Beverage Outside Food Center        Using the service      Not using the service 
    (If not using the service, please specify the cause .................................................. ....................... ................. and skip to  the  
    question No. 11:  Use of stores shop and bank) 

        10.1 Frequency of using Restaurant/Beverage Outside Food Center of service use 

       1) Daily on official working days  2) 16-20 days per month    3) 11-15 days per month 

       4) 6-10 days per month   5) 1-5 days per month 

        10.2 Average number of Restaurant/Beverage Outside Food Center 

       1) 1 Restaurant/Beverage/day   2) 2 Restaurant/Beverage/day  3) 3 Restaurant/Beverage/day 

       4) 4 Restaurant/Beverage/day   5) 5 Restaurant/Beverage/day  5) More than 5 Restaurant/Beverage/day 

        10.3 Pricing 

       1) Reasonable     2) Unreasonable 

        10.4 Do you want the availability of more food shops? 

       1) Yes Please specify the type of food shop ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

       2) No 
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     Part 2    Behavior and frequency of using commercial area, food center, Restaurant/Beverage Outside Food Center,  
                      stores shop and bank, Trade show booth (1st floor area) and multi-purpose ground services (2st floor area) 
                        (Continued) 

11. Use of stores shop and bank         Using the service      Not using the service 
    (If not using the service, please specify the cause .................................................. ....................... ................. and skip to  the  
    question No. 12:  Trade show booth (1st floor area) 

        11.1 Frequency of using stores shop and bank of service use 

       1) Daily on official working days  2) 16-20 days per month    3) 11-15 days per month 

       4) 6-10 days per month   5) 1-5 days per month 

        11.2 Average number of stores shop and bank 

       1) 1 stores shop and bank /day  2) 2 stores shop and bank /day  3) 3 stores shop and bank /day 

       4) 4 stores shop and bank /day  5) 5 stores shop and bank /day  5) More than 5 stores shop and bank /day 

        11.3 Please specify 3 types of shops / banks of your regular service. 

      1) Convenience store      2) Fruit shop  3) Clothing shop        4) Shoe shop 

      5) Cosmetics shop        6) Insurance  7) Bank                      8) Miscellaneous item shop 

      9) Photocopy shop         10) Other Please specify …………………………………………. 

12. Use of Trade show booth (1st floor area)       Using the service      Not using the service 
    (If not using the service, please specify the cause .................................................. ....................... ................. and skip to  the  
    question No. 13:  Use of multi-purpose ground service in the Government Complex (2st floor area)) 

        12.1 Frequency of using Trade show booth (1st floor area) of service use 

       1) Every activity   2) Almost every activity    3) Rarely attend the activity 

13. Use of multi-purpose ground service in the Government Complex 
        13.1 Do you use the service in case of the activities organized in the multi-purpose (2st floor area area) at the  
               Government Complex? 

         1)  No Please specify the cause.............................................................................  (Also skip to  Part 3:  Dissatisfaction) 
         2) Yes 

        13.2 Frequency of service use in case of the activities organized in the multi-purpose (2st floor area area) at the 
                   Government Complex 

       1) Every activity   2) Almost every activity    3) Rarely attend the activity 

Part 3    Loyalty to service Government Complex  
14. Are you loyal to service Government Complex? 

              14.1 Feeling of wanting to go to use the service Government Complex Every time that has a mission 
              14.2 Cooperating with rules and regulations of Government Complex  
              14.3 Helping to protect property of Government Complex  
              14.4 Helping to keep clean inside Government Complex  
              14.5 Helping to save tap water / electricity usage inside Government Complex  
              14.6 Participation in activities of Government Complex proceed 
              14.7 Suggestions of revision service Government Complex  
              14.8 Suggestion / Share People known to use the service Government Complex  
              14.9 Other (specify) ............................................................................................................................. ...................................................... 

    Other suggestions ................................................................................................................................................................................... .... 
    .......................................................................................................................... ...............................................................................................  
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Part 4  Dissatisfaction Classified by 3 Dimensions 

    1.   Management Dimension of the Government Complex Commemorating His Majesty the King's 80th Birthday Anniversary 
1.1 Traffic System of the Government Complex Commemorating His Majesty the King's 80th Birthday Anniversary 

............................................................................................................................. ........................................................................................................................ 

....................................................................................................................................... ..............................................................................................................  

1.2 Environmental Management inside Government Complex Commemorating His Majesty the King's 80th Birthday Anniversary 
............................................................................................................................. ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................................................................................ 

1.3 Information Technology Management  
............................................................................................................................. ........................................................................................................................ 
....................................................................................................................................... ..............................................................................................................  

1.4 Public Assistance and Public Utility  Management  
............................................................................................................................. ................................................................................................. ....................... 
............................................................................................................................. ........................................................................................................... ............. 

1.5 Security System  
............................................................................................................................. ........................................................................................................................ 
....................................................................................................................................... ..............................................................................................................  

1.6 Cleanliness System 
............................................................................................................................. ........................................................................................................................ 
.................................................................................................................................... .................................................................................................................  

1.7 Customer Relations 
............................................................................................................................. ........................................................................................................................ 
................................................................................................................................. ....................................................................................................................  

1.8 Staff 
............................................................................................................................. ........................................................................................................................ 
....................................................................................................................................... ..............................................................................................................  

    2.   Service Dimension 
2.1 Security System  

............................................................................................................................. ........................................................................................................................ 

....................................................................................................................................... ..............................................................................................................  
2.2 Customer Relations 

............................................................................................................................. ........................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ........................................................................................................................  
2.3 Staff 

............................................................................................................................. ........................................................................................................................ 

....................................................................................................................................... ..............................................................................................................  

    3.   Communication Dimension 
3.1 Information Technology Management  

............................................................................................................................. ........................................................................................................................ 

....................................................................................................................................... ..............................................................................................................  
3.2 Customer Relations 

............................................................................................................................. ........................................................................................................................ 

.................................................................................................................................... .................................................................................................................  
3.3 Staff 

.................................................................................................................................... ................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. ....................................................................................................... 
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Part 5  Needs and expectations to the services Classified by 3 Dimensions 

    1.   Management Dimension of the Government Complex Commemorating His Majesty the King's 80th Birthday Anniversary 
1.1 Traffic System of the Government Complex Commemorating His Majesty the King's 80th Birthday Anniversary 

............................................................................................................................. ........................................................................................................................ 

....................................................................................................................................... ..............................................................................................................  

1.2 Environmental Management inside Government Complex Commemorating His Majesty the King's 80th Birthday Anniversary 
............................................................................................................................. ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................................................................................ 

1.3 Information Technology Management  
............................................................................................................................. ........................................................................................................................ 
....................................................................................................................................... ..............................................................................................................  

1.4 Public Assistance and Public Utility  Management  
............................................................................................................................. ................................................................................................. ....................... 
............................................................................................................................. ........................................................................................................... ............. 

1.5 Security System  
............................................................................................................................. ........................................................................................................................ 
....................................................................................................................................... ..............................................................................................................  

1.6 Cleanliness System 
............................................................................................................................. ........................................................................................................................ 
.................................................................................................................................... .................................................................................................................  

1.7 Customer Relations 
............................................................................................................................. ........................................................................................................................ 
................................................................................................................................. ....................................................................................................................  

1.8 Staff 
............................................................................................................................. ........................................................................................................................ 
....................................................................................................................................... ..............................................................................................................  

    2.   Service Dimension 
2.1 Security System  

............................................................................................................................. ........................................................................................................................ 

....................................................................................................................................... ..............................................................................................................  
2.2 Customer Relations 

............................................................................................................................. ........................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ........................................................................................................................  
2.3 Staff 

............................................................................................................................. ........................................................................................................................ 

....................................................................................................................................... ..............................................................................................................  

    3.   Communication Dimension 
3.1 Information Technology Management  

............................................................................................................................. ........................................................................................................................ 

....................................................................................................................................... ..............................................................................................................  
3.2 Customer Relations 

............................................................................................................................. ........................................................................................................................ 

.................................................................................................................................... .................................................................................................................  
3.3 Staff 

.................................................................................................................................... ................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. ....................................................................................................... 
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Part 6  Comment / Suggestion for Service Improvement of the Government Complex Classified by 3 Dimensions 

    1.   Management Dimension of the Government Complex Commemorating His Majesty the King's 80th Birthday Anniversary 
1.1 Traffic System of the Government Complex Commemorating His Majesty the King's 80th Birthday Anniversary 

............................................................................................................................. ........................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ........................................................................................................................ 

1.2 Environmental Management inside Government Complex Commemorating His Majesty the King's 80th Birthday Anniversary 
............................................................................................................................. ........................................................................................................................ 
....................................................................................................................................... ..............................................................................................................  

1.3 Information Technology Management  
............................................................................................................................. ................................................................................................................ ........ 
............................................................................................................................. ........................................................................................................................  

1.4 Public Assistance and Public Utility  Management  
............................................................................................................................. ........................................................................................................................ 
....................................................................................................................................... ..............................................................................................................  

1.5 Security System  
............................................................................................................................. ........................................................................................................................ 
...................................................................................................................................... ...............................................................................................................  

1.6 Cleanliness System 
............................................................................................................................. ........................................................................................................................ 
................................................................................................................................... ..................................................................................................................  

1.7 Customer Relations 
............................................................................................................................. ........................................................................................................................ 
................................................................................................................................ .....................................................................................................................  

1.8 Staff 
............................................................................................................................. ........................................................................................................................ 
....................................................................................................................................... ..............................................................................................................  

    2.   Service Dimension 
2.1 Security System  

............................................................................................................................. ........................................................................................................................ 

....................................................................................................................................... ..............................................................................................................  
2.2 Customer Relations 

............................................................................................................................. ........................................................................................................................ 

.................................................................................................................................... .................................................................................................................  
2.3 Staff 

.................................................................................................................................... ................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. ....................................................................................................... 

    3.   Communication Dimension 
3.1 Information Technology Management  

............................................................................................................................. ........................................................................................................................ 

....................................................................................................................................... ..............................................................................................................  
3.2 Customer Relations 

............................................................................................................................. ........................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ........................................................................................................................  
3.3 Staff 

............................................................................................................................. ........................................................................................................................ 

....................................................................................................................................... ..............................................................................................................  
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Part 7 Status of Questionnaire Respondent 

15. Gender    
            1) Male                                   2) Female 

16. Education 
           1) Below Bachelor’s Degree                              2) Bachelor’s Degree or Equivalent 
           3) Master’s Degree         4) Doctoral Degree 

17. Age 
           1)  Below 20 years old         2)  21 – 40 years old 
           3) 41 - 60 years old         4) 61 years old and over 

18. Which building is the location of the agency contacted by you? 
           1) Rajaburi Direkriddhi Building (Building A)                                    2) Ratthaprasasanabhakti Building (Building B) 
           3) Wayupak Convention Center Building                                       4) Parking Building (Building BC) 

Name of Agency Contacted by You  ………………………………………………………..…………..….........Tel. ……………………………………………………………. 
Name of Data Survey Officer…………….................................................... 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
การส ารวจความพึงพอใจ และความไมพ่ึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการเฉลมิพระเกียรติฯ ประจ าป ี2562 

บริษัท ธนารกัษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
 

ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  8 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 3  

แบบส ำรวจย่อยรำยกิจกรรม/โครงกำร 

 
 





แบบส ำรวจย่อยรำยกิจกรรม/โครงกำร/งำนแล้วเสร็จ/รำยไตรมำส 
แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมวันเด็ก  

(ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติฯ)  
เรียน ท่ำนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมฯ 
 แบบส ำรวจนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือประเมินควำมพึงพอใจผู้เข้ำร่วมงำนกิจกรรมดังกล่ำวข้ำงต้น 
ผู้จัดท ำขอควำมกรุณำจำกทุกท่ำนในกำรตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมฯ 

 ผลกำรส ำรวจจะน ำมำใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนำในกำรจัดกิจกรรมต่อไป ขอขอบคุณมำ 
ณ โอกำสนี้ 

              ผู้จัดท ำ 
บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด     

 
ค ำชี้แจง กรุณำตอบแบบส ำรวจโดยใส่เครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำน  
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  

1. เพศ □   ชำย □   หญิง 

2. อำยุ  □   5-10 ปี 

              □   11 – 20 ปี  
 □   21 – 30 ปี 
  □   31 – 40 ปี 
 □   41 ปีข้ึนไป 

3.  ท่ำนเคยมำร่วมงำนวันเด็กท่ีศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติฯ หรือไม่ 
 □ มำเมื่อปี 2561     □ มำเมื่อปี 2560   □ มำเมื่อปี 2560-2561   □ ไม่เคยมำ 

4.  สื่อท่ีท ำให้ทรำบกำรจัดกิจกรรมครั้งนี ้
  □  พบโดยบังเอิญ      □   เพื่อน/คนรู้จัก 
     □  หนังสือเวียนภำยในหน่วยงำน      □   เสียงตำมสำย 
  □  เว็บไซต์           □    Facebook 
  □  สังคมออนไลน ์      □    อื่นๆ โปรดระบุ .............................................................
  

ส่วนที่ 2  ควำมคิดเห็นต่อกำรจัดกิจกรรมวันเด็ก (ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกยีรติฯ) 
 

ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

มำกทีสุ่ด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 

1. ระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรม      

2. สถำนท่ีจัดกิจกรรม       

3. รูปแบบกำรจดักิจกรรม      

4. กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรม        

5. สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกภำยในกิจกรรม      

6. เจ้ำหน้ำท่ีที่จัดกิจกรรม      

7. อำหำรและเครื่องดื่ม      

8. ภำพรวม      

9.   ข้อเสนอแนะ 
     9.1 
     9.2 
     9.3 

 



 

แบบส ำรวจย่อยรำยกิจกรรม/โครงกำร/งำนแล้วเสร็จ/รำยไตรมำส 
แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วม 

กิจกรรมวันเด็ก (ชุมชน)  

เรียน ท่ำนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมฯ 
 แบบส ำรวจนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือประเมินควำมพึงพอใจผู้เข้ำร่วมงำนกิจกรรมดังกล่ำวข้ำงต้น 
ผู้จัดท ำขอควำมกรุณำจำกทุกท่ำนในกำรตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมฯ 

 ผลกำรส ำรวจจะน ำมำใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนำในกำรจัดกิจกรรมต่อไป ขอขอบคุณมำ 
ณ โอกำสนี้ 

              ผู้จัดท ำ 
บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด     

 
ค ำชี้แจง กรุณำตอบแบบส ำรวจโดยใส่เครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำน  
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  

1. เพศ □   ชำย □   หญิง 

2. อำยุ  □   5-10 ปี 

              □   11 – 20 ปี  
 □   21 – 30 ปี 
  □   31 – 40 ปี 
 □   41 ปีข้ึนไป 

3.  สื่อท่ีท ำให้ทรำบกำรจัดกิจกรรมครั้งนี ้
  □  พบโดยบังเอิญ      □   เพื่อน/คนรู้จัก 
     □  หนังสือเวียนภำยในหน่วยงำน      □   เสียงตำมสำย 
  □  เว็บไซต์           □    Facebook 
  □  สังคมออนไลน ์      □    อื่นๆ โปรดระบุ .............................................................
  

ส่วนที่ 2  ควำมคิดเห็นต่อกำรจัดกิจกรรมวันเด็ก (ชุมชน)  
 

ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

มำกทีสุ่ด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 

1. ระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรม      

2. สถำนท่ีจัดกิจกรรม       

3. รูปแบบกำรจดักิจกรรม      

4. กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรม        

5. สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกภำยในกิจกรรม      

6. เจ้ำหน้ำท่ีที่จัดกิจกรรม      

7. อำหำรและเครื่องดื่ม      

8. ภำพรวม      

9.   ข้อเสนอแนะ 
     9.1 
     9.2 
     9.3 

 
 
 



 

แบบส ำรวจย่อยรำยกิจกรรม/โครงกำร/งำนแล้วเสร็จ/รำยไตรมำส 
แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วม 

กิจกรรมออมบุญ 

เรียน ท่ำนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมฯ 
 แบบส ำรวจนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือประเมินควำมพึงพอใจผู้เข้ำร่วมงำนกิจกรรมดังกล่ำวข้ำงต้น 
ผู้จัดท ำขอควำมกรุณำจำกทุกท่ำนในกำรตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมฯ 

 ผลกำรส ำรวจจะน ำมำใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนำในกำรจัดกิจกรรมต่อไป ขอขอบคุณมำ 
ณ โอกำสนี้ 

              ผู้จัดท ำ 
บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด     

 
ค ำชี้แจง กรุณำตอบแบบส ำรวจโดยใส่เครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำน  
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  

1. เพศ □   ชำย □   หญิง 

2. อำยุ  □   21 – 30 ปี 
  □   31 – 40 ปี 
 □   41 ปีข้ึนไป 

3. อำชีพ  □   หน่วยงำนรำชกำร/หน่วยงำนภำครัฐภำยในศูนย์รำชกำรฯ 
 □   ผู้ประกอบกำรเช่ำพื้นที่ภำยในศูนย์รำชกำรฯ 
 □   ประชำชนท่ีมำใช้บริกำรภำยในศูนย์รำชกำรฯ 

4.  สื่อท่ีท ำให้ทรำบกำรจัดกิจกรรมครั้งนี ้
  □  พบโดยบังเอิญ      □   เพื่อน/คนรู้จัก 
     □  หนังสือเวียนภำยในหน่วยงำน      □   เสียงตำมสำย 
  □  เว็บไซต์         □    Facebook 
  □  สังคมออนไลน ์      □    อื่นๆ โปรดระบุ ......................................................... 

 

ส่วนที่ 2  ควำมคิดเห็นต่อกำรจัดกิจกรรมออมบุญ  

ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

มำกทีสุ่ด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 

1. ระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรม      

2. สถำนท่ีจัดกิจกรรม       

3. รูปแบบกำรจดักิจกรรม      

4. กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรม        

5. กำรอ ำนวยควำมสะดวกของเจ้ำหน้ำท่ี
ที่จัดกิจกรรม 

     

6. ภำพรวม      

7.   ข้อเสนอแนะ 
     7.1 
     7.2 
     7.3 

 



 

แบบส ำรวจย่อยรำยกิจกรรม/โครงกำร/งำนแล้วเสร็จ/รำยไตรมำส 
แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วม 

กิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับหน่วยงำนรำชกำร (Thank you Party) 

เรียน ท่ำนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมฯ 
 แบบส ำรวจนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือประเมินควำมพึงพอใจผู้เข้ำร่วมงำนกิจกรรมดังกล่ำวข้ำงต้น 
ผู้จัดท ำขอควำมกรุณำจำกทุกท่ำนในกำรตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมฯ 

 ผลกำรส ำรวจจะน ำมำใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนำในกำรจัดกิจกรรมต่อไป ขอขอบคุณมำ 
ณ โอกำสนี้ 

              ผู้จัดท ำ 
บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด     

 
ค ำชี้แจง กรุณำตอบแบบส ำรวจโดยใส่เครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำน  
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  

1. เพศ □   ชำย □   หญิง 

2. อำยุ  □   21 – 30 ปี 
  □   31 – 40 ปี 
 □   41 ปีข้ึนไป 

3.  ช่ือหน่วยงำน....................................................................................อำคำร........................................................................... 

4.  สื่อท่ีท ำให้ทรำบกำรจัดกิจกรรมครั้งนี ้
  □  พบโดยบังเอิญ      □   เพื่อน/คนรู้จัก 
     □  หนังสือเวียนภำยในหน่วยงำน      □   เสียงตำมสำย 
  □  เว็บไซต์         □    Facebook 
  □  สังคมออนไลน ์      □    อื่นๆ โปรดระบุ ......................................................... 

 

ส่วนที่ 2  ควำมคิดเห็นต่อกำรจัดกิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับหน่วยงำนรำชกำร (Thank you Party) 
 

ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

มำกทีสุ่ด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 

1. วันท่ีจัดกิจกรรม        

2. ระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรม      

3. สถำนท่ีจัดกิจกรรม       

4. รูปแบบกำรจดักิจกรรม      

5. กำรอ ำนวยควำมสะดวกของ
เจ้ำหน้ำท่ีที่จัดกิจกรรม 

     

6. อำหำรและเครื่องดื่ม      

7. ภำพรวม      

8.   ข้อเสนอแนะ 
     8.1 
     8.2 
     8.3 

 
 



 

แบบส ำรวจย่อยรำยกิจกรรม/โครงกำร/งำนแล้วเสร็จ/รำยไตรมำส 
แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วม 

กิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง ธพส.กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติฯ 

เรียน ท่ำนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมฯ 
 แบบส ำรวจนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือประเมินควำมพึงพอใจผู้เข้ำร่วมงำนกิจกรรมดังกล่ำวข้ำงต้น 
ผู้จัดท ำขอควำมกรุณำจำกทุกท่ำนในกำรตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมฯ 

 ผลกำรส ำรวจจะน ำมำใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนำในกำรจัดกิจกรรมต่อไป ขอขอบคุณมำ 
ณ โอกำสนี้ 

              ผู้จัดท ำ 
บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด     

 
ค ำชี้แจง กรุณำตอบแบบส ำรวจโดยใส่เครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำน  
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  

1. เพศ □   ชำย □   หญิง 

2. อำยุ  □   21 – 30 ปี 
  □   31 – 40 ปี 
 □   41 ปีข้ึนไป 

3. อำชีพ  □   หน่วยงำนรำชกำร/หน่วยงำนภำครัฐภำยในศูนย์รำชกำรฯ 
 □   ผู้ประกอบกำรเช่ำพื้นที่ภำยในศูนย์รำชกำรฯ 
 □   ประชำชนท่ีมำใช้บริกำรภำยในศูนย์รำชกำรฯ 

4.  สื่อท่ีท ำให้ทรำบกำรจัดกิจกรรมครั้งนี ้
  □  พบโดยบังเอิญ      □   เพื่อน/คนรู้จัก 
     □  หนังสือเวียนภำยในหน่วยงำน      □   เสียงตำมสำย 
  □  เว็บไซต์         □    Facebook 
  □  สังคมออนไลน ์      □    อื่นๆ โปรดระบุ ......................................................... 

 

ส่วนที่ 2  ควำมคิดเห็นต่อกำรจัดกิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง ธพส.กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อศูนย์รำชกำร 
เฉลิมพระเกียรติฯ 

ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

มำกทีสุ่ด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 

1. ระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรม      

2. สถำนท่ีจัดกิจกรรม       

3. รูปแบบกำรจดักิจกรรม      

4. กำรอ ำนวยควำมสะดวกของ
เจ้ำหน้ำท่ีที่จัดกิจกรรม 

     

5. ภำพรวม      

6.   ข้อเสนอแนะ 
     6.1 
     6.2 
     6.3 

 



 

แบบส ำรวจย่อยรำยกิจกรรม/โครงกำร/งำนแล้วเสร็จ/รำยไตรมำส 
แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วม 

กิจกรรมโครงกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์และสร้ำงกำรรับรู้ควำมเข้ำใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เรียน ท่ำนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมฯ 
 แบบส ำรวจนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือประเมินควำมพึงพอใจผู้เข้ำร่วมงำนกิจกรรมดังกล่ำวข้ำงต้น 
ผู้จัดท ำขอควำมกรุณำจำกทุกท่ำนในกำรตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมฯ 

 ผลกำรส ำรวจจะน ำมำใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนำในกำรจัดกิจกรรมต่อไป ขอขอบคุณมำ 
ณ โอกำสนี้ 

              ผู้จัดท ำ 
บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด     

                                                                      
 
ค ำชี้แจง กรุณำตอบแบบส ำรวจโดยใส่เครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำน  
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  

1. เพศ □   ชำย □   หญิง 

2. อำยุ  □   21 – 30 ปี 
  □   31 – 40 ปี 
 □   41 ปีข้ึนไป 

3. อำชีพ  □   หน่วยงำนรำชกำร/หน่วยงำนภำครัฐภำยในศูนย์รำชกำรฯ 
 □   ผู้ประกอบกำรเช่ำพื้นที่ภำยในศูนย์รำชกำรฯ 
 □   ประชำชนท่ีมำใช้บริกำรภำยในศูนย์รำชกำรฯ 

4.  สื่อท่ีท ำให้ทรำบกำรจัดกิจกรรมครั้งนี ้
  □  พบโดยบังเอิญ      □   เพื่อน/คนรู้จัก 
     □  หนังสือเวียนภำยในหน่วยงำน      □   เสียงตำมสำย 
  □  เว็บไซต์         □    Facebook 
  □  สังคมออนไลน ์      □    อื่นๆ โปรดระบุ ......................................................... 

 

ส่วนที่ 2  ควำมคิดเห็นต่อกำรจัดกิจกรรมโครงกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์และสร้ำงกำรรับรู้ควำมเข้ำใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

มำกทีสุ่ด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 

1. ระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรม      

2. สถำนท่ีจัดกิจกรรม       

3. รูปแบบกำรจดักิจกรรม      

4. กำรอ ำนวยควำมสะดวกของ
เจ้ำหน้ำท่ีที่จัดกิจกรรม 

     

5. ภำพรวม      

6.   ข้อเสนอแนะ 
     6.1 
     6.2 
     6.3 

 
 



 

แบบส ำรวจย่อยรำยกิจกรรม/โครงกำร/งำนแล้วเสร็จ/รำยไตรมำส 
แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วม 
กิจกรรม Kids Day Camp (ผู้ปกครอง) 

เรียน ท่ำนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมฯ 
 แบบส ำรวจนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือประเมินควำมพึงพอใจผู้เข้ำร่วมงำนกิจกรรมดังกล่ำวข้ำงต้น 
ผู้จัดท ำขอควำมกรุณำจำกทุกท่ำนในกำรตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมฯ 

 ผลกำรส ำรวจจะน ำมำใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนำในกำรจัดกิจกรรมต่อไป ขอขอบคุณมำ 
ณ โอกำสนี้ 

              ผู้จัดท ำ 
บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด     

 
ค ำชี้แจง กรุณำตอบแบบส ำรวจโดยใส่เครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำน  
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  
1. เพศ  □   ชำย      □   หญิง 

2. อำยุ  □   21 – 30 ปี 
  □   31 – 40 ปี 
 □   41 ปีข้ึนไป 

3. อำชีพ  □   หน่วยงำนรำชกำร/หน่วยงำนภำครัฐ ภำยในศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติฯ  
  □   หน่วยงำนรำชกำรบริเวณรอบๆ ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติฯ 

 □   ผู้ประกอบกำรเช่ำพื้นที่ภำยในศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกยีรตฯิ 
 □   ประชำชนภำยในชุมชนเขตหลักสี ่

4.  ท่ำนเคยน ำบุตร/หลำน เข้ำร่วมกิจกรรม Kids Day Camp หรือไม่ 
□ เคยเข้ำร่วมปี 2560             □ เคยเข้ำร่วมปี 2561        □ เคยเข้ำร่วมปี 2560-2561         □ ไม่เคยเข้ำร่วม        
 

5.  สื่อท่ีท ำให้ทรำบกำรจัดกิจกรรมครั้งนี ้
□  หนังสือเวียนภำยในหน่วยงำน          □   เพื่อน/คนรู้จัก               □   เสียงตำมสำย 
□  เว็บไซต์                           □    Facebook                 □    อื่นๆ โปรดระบุ ................................................. 
    

ส่วนที่ 2  ควำมคิดเห็นต่อกำรจัดกิจกรรม Kids Day Camp  

ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

มำกทีสุ่ด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 

1. วันท่ีจัดกิจกรรม        

2. ระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรม      

3. สถำนท่ีจัดกิจกรรม       

4. รูปแบบกำรจดักิจกรรม      

5. กำรอ ำนวยควำมสะดวกของ
เจ้ำหน้ำท่ีที่จัดกิจกรรม 

     

6. ควำมเหมำะสมของกิจกรรม      

7. อำหำรและเครื่องดื่ม      

8. ภำพรวม      

9.   ข้อเสนอแนะ 
     9.1 
     9.2 
     9.3 



 

แบบส ำรวจย่อยรำยกิจกรรม/โครงกำร/งำนแล้วเสร็จ/รำยไตรมำส 
แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วม 

กิจกรรม Kids Day Camp (เด็ก) 

เรียน ท่ำนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมฯ 
 แบบส ำรวจนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือประเมินควำมพึงพอใจผู้เข้ำร่วมงำนกิจกรรมดังกล่ำวข้ำงต้น 
ผู้จัดท ำขอควำมกรุณำจำกทุกท่ำนในกำรตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมฯ 

 ผลกำรส ำรวจจะน ำมำใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนำในกำรจัดกิจกรรมต่อไป ขอขอบคุณมำ 
ณ โอกำสนี้ 

              ผู้จัดท ำ 
บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด     

 
ค ำชี้แจง กรุณำตอบแบบส ำรวจโดยใส่เครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำน  
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  

1.  เพศ        □   ชำย   □   หญิง 

2.  อำยุ   □   5 – 7 ปี 
              □   8 – 10 ปี  

                  □  11 ปีขึ้นไป 

3.  ท่ำนเคยเข้ำร่วมกิจกรรม Kids Day Camp หรือไม่ 

 □ เคยเข้ำร่วมปี 2560             □ เคยเข้ำร่วมปี 2561        □ เคยเข้ำร่วมปี 2560-2561         □ ไม่เคยเข้ำร่วม        
  

ส่วนที่ 2  ควำมคิดเห็นต่อกำรจัดกิจกรรม Kids Day Camp ประจ ำปี 2562 

ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

มำกทีสุ่ด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 

1. วันท่ีจัดกิจกรรม        

2. ระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรม      

3. สถำนท่ีจัดกิจกรรม       

4. รูปแบบกำรจดักิจกรรม      

5. กำรอ ำนวยควำมสะดวกของ
เจ้ำหน้ำท่ีที่จัดกิจกรรม 

     

6. ควำมเหมำะสมของกิจกรรม      

7. อำหำรและเครื่องดื่ม      

8. ภำพรวม      

9.   ข้อเสนอแนะ 
     9.1 
     9.2 
     9.3 

 
 
 
 
 



 

แบบส ำรวจย่อยรำยกิจกรรม/โครงกำร/งำนแล้วเสร็จ/รำยไตรมำส 
แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมอำชีพ 

 
เรียน ท่ำนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมฯ 
 แบบส ำรวจนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือประเมินควำมพึงพอใจผู้เข้ำร่วมงำนกิจกรรมดังกล่ำวข้ำงต้น 
ผู้จัดท ำขอควำมกรุณำจำกทุกท่ำนในกำรตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมฯ 

 ผลกำรส ำรวจจะน ำมำใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนำในกำรจัดกิจกรรมต่อไป ขอขอบคุณมำ 
ณ โอกำสนี้ 

                     ผู้จัดท ำ 
                                                                         บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด 

 
 
ค ำชี้แจง กรุณำตอบแบบส ำรวจโดยใส่เครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำน  
 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  

1. เพศ  □   ชำย □   หญิง 

2. อำยุ  □   21 – 30 ปี 
  □   31 – 40 ปี 
 □   41 ปีข้ึนไป 

 
ส่วนที่ 2  ควำมคิดเห็นต่อกิจกรรมส่งเสริมอำชีพ 
 

ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

มำกทีสุ่ด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 

1. ระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรม       

2. สถำนท่ีจัดกิจกรรม      

3. สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกภำยใน 
กำรจัดกิจกรรม 

     

4. กำรให้ค ำแนะน ำ/อธิบำย ของ
วิทยำกร 

     

5. ควำมรู้ที่ได้รับน ำมำประกอบอำชีพ 
เพื่อเพ่ิมรำยได ้

     

6. ภำพรวม      

7.   ข้อเสนอแนะ 
     7.1 
     7.2 
     7.3 

 
 
 
 
 
 
 



 

แบบส ำรวจย่อยรำยกิจกรรม/โครงกำร/งำนแล้วเสร็จ/รำยไตรมำส 
แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมภำยนอกอำคำร 

เรียน ท่ำนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมฯ 
 แบบส ำรวจนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือประเมินควำมพึงพอใจผู้เข้ำร่วมงำนกิจกรรมดังกล่ำวข้ำงต้น 
ผู้จัดท ำขอควำมกรุณำจำกทุกท่ำนในกำรตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมฯ 

 ผลกำรส ำรวจจะน ำมำใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนำในกำรจัดกิจกรรมต่อไป ขอขอบคุณมำ 
ณ โอกำสนี้ 

              ผู้จัดท ำ 
บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด     

 
ค ำชี้แจง กรุณำตอบแบบส ำรวจโดยใส่เครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำน  
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  

1. เพศ □   ชำย □   หญิง 

2. อำยุ  □   21 – 30 ปี 
  □   31 – 40 ปี 
 □   41 ปีข้ึนไป 

3. อำชีพ  □   หน่วยงำนรำชกำร/หน่วยงำนภำครัฐภำยในศูนย์รำชกำรฯ 
 □   ผู้ประกอบกำรเช่ำพื้นที่ภำยในศูนย์รำชกำรฯ 
 □   ประชำชนท่ีมำใช้บริกำรภำยในศูนย์รำชกำรฯ 

4.  สื่อท่ีท ำให้ทรำบกำรจัดกิจกรรมครั้งนี ้
  □  พบโดยบังเอิญ      □   เพื่อน/คนรู้จัก 
     □  หนังสือเวียนภำยในหน่วยงำน      □   เสียงตำมสำย 
  □  เว็บไซต์         □    Facebook 
  □  สังคมออนไลน ์      □    อื่นๆ โปรดระบุ ......................................................... 

 

ส่วนที่ 2  ควำมคิดเห็นต่อกำรจัดกิจกรรมภำยนอกอำคำร 

ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

มำกทีสุ่ด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 

1. ระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรม      

2. สถำนท่ีจัดกิจกรรม       

3. รูปแบบกำรจดักิจกรรม      

4. สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกภำยใน
กิจกรรม 

     

5. กำรอ ำนวยควำมสะดวกของ
เจ้ำหน้ำท่ีที่จัดกิจกรรม 

     

6. ภำพรวม      

7.   ข้อเสนอแนะ 
     7.1 
     7.2 
     7.3 

 



 

แบบส ำรวจย่อยรำยกิจกรรม/โครงกำร/งำนแล้วเสร็จ/รำยไตรมำส 
แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมกำรซ้อมอพยพหนีไฟ 

เรียน ท่ำนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมฯ 
 แบบส ำรวจนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือประเมินควำมพึงพอใจผู้เข้ำร่วมงำนกิจกรรมดังกล่ำวข้ำงต้น 
ผู้จัดท ำขอควำมกรุณำจำกทุกท่ำนในกำรตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมฯ 

 ผลกำรส ำรวจจะน ำมำใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนำในกำรจัดกิจกรรมต่อไป ขอขอบคุณมำ 
ณ โอกำสนี้ 

              ผู้จัดท ำ 
บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด     

 
ค ำชี้แจง กรุณำตอบแบบส ำรวจโดยใส่เครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำน  
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  

1. เพศ  □   ชำย □   หญิง 

2. อำยุ  □   21 – 30 ปี 
  □   31 – 40 ปี 
 □   41 ปีข้ึนไป 

3. อำชีพ  □   หน่วยงำนรำชกำร/หน่วยงำนภำครัฐภำยในศูนย์รำชกำรฯ 
 □   ผู้ประกอบกำรเช่ำพื้นที่ภำยในศูนย์รำชกำรฯ 
 □   ประชำชนท่ีมำใช้บริกำรภำยในศูนย์รำชกำรฯ 

4.  สื่อท่ีท ำให้ทรำบกำรจัดกิจกรรมครั้งนี ้
  □  พบโดยบังเอิญ      □   เพื่อน/คนรู้จัก 
     □  หนังสือเวียนภำยในหน่วยงำน      □   เสียงตำมสำย 
  □  เว็บไซต์         □    Facebook 
  □  สังคมออนไลน ์      □    อื่นๆ โปรดระบุ ......................................................... 
 
ส่วนที่ 2  ควำมคิดเห็นต่อกำรจัดกิจกรรมกำรซ้อมอพยพหนีไฟ 

ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

มำกทีสุ่ด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 

1. วันท่ีจัดกิจกรรม        

2. ระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรม      

3. สถำนท่ีจัดกิจกรรม      

4. รูปแบบกำรจดักิจกรรม      

5. เจ้ำหน้ำท่ีที่จัดกิจกรรม      

6. ประโยชน์ท่ีรับ      

7. ภำพรวม      

8.   ข้อเสนอแนะ 
     8.1 
     8.2 
     8.3 

 
 



 

แบบส ำรวจย่อยรำยกิจกรรม/โครงกำร/งำนแล้วเสร็จ/รำยไตรมำส 
แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรภำยในศูนย์รำชกำรฯ 

โครงกำรให้บริกำร ตู้ Digital Signage 

เรียน ท่ำนผู้เข้ำใช้บริกำรศูนย์รำชกำรฯ 
 แบบส ำรวจนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือประเมินควำมพึงพอใจผู้ใช้บริกำรศูนย์รำชกำรฯ ดังกล่ำว
ข้ำงต้น  ผู้จัดท ำขอควำมกรุณำจำกทุกท่ำนในกำรตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจในครั้งนี้ 

 ผลกำรส ำรวจจะน ำมำใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนำในกำรให้บริกำรต่อไป ขอขอบคุณมำ 
 ณ โอกำสนี้ 

                     ผู้จัดท ำ 
                                                                         บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด 

 
 
ค ำชี้แจง กรุณำตอบแบบส ำรวจโดยใส่เครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำน  
 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  

1. เพศ □   ชำย □   หญิง 

2. อำยุ  □   21 – 30 ปี 
  □   31 – 40 ปี 
 □   41 ปีข้ึนไป 

3. อำชีพ  □   หน่วยงำนรำชกำร/หน่วยงำนภำครัฐภำยในศูนย์รำชกำรฯ 
 □   ผู้ประกอบกำรเช่ำพื้นที่ภำยในศูนย์รำชกำรฯ 
 □   ประชำชนท่ีมำใช้บริกำรภำยในศูนย์รำชกำรฯ 

ส่วนที่ 2  ควำมคิดเห็นต่อโครงกำรให้บริกำร ตู้ Digital Signage 
 

ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

มำกทีสุ่ด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 

1. กำรอ ำนวยควำมสะดวก       

2. ควำมเข้ำใจ      

3. ควำมง่ำยต่อกำรใช้งำน      

4. ประโยชน์ท่ีได้รับ      

5. ภำพรวม      

6.   ข้อเสนอแนะ 
     6.1 
     6.2 
     6.3 

 
 
 
 
 
 
 



 

แบบส ำรวจย่อยรำยกิจกรรม/โครงกำร/งำนแล้วเสร็จ/รำยไตรมำส 
แบบส ำรวจควำมพึงพอใจ โครงกำรรณรงค์กำรลดใช้พลำสติก 

เรียน ท่ำนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมฯ 
 แบบส ำรวจนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือประเมินควำมพึงพอใจผู้เข้ำร่วมงำนกิจกรรมดังกล่ำวข้ำงต้น 
ผู้จัดท ำขอควำมกรุณำจำกทุกท่ำนในกำรตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมฯ 
 ผลกำรส ำรวจจะน ำมำใช้เพ่ือปรับปรุงและพัฒนำในกำรจัดกิจกรรมต่อไป ขอขอบคุณมำ ณ 
โอกำสนี้ 

              ผู้จัดท ำ 
บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด     

 
ค ำชี้แจง กรุณำตอบแบบส ำรวจโดยใส่เครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำน  
 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  

1. เพศ □   ชำย □   หญิง 

2. อำยุ  □   21 – 30 ปี 
  □   31 – 40 ปี 
 □   41 ปีข้ึนไป 
 

3. อำชีพ  □   หน่วยงำนรำชกำร/หน่วยงำนภำครัฐภำยในศูนย์รำชกำรฯ 
 □   ผู้ประกอบกำรเช่ำพื้นที่ภำยในศูนย์รำชกำรฯ 
 □   ประชำชนท่ีมำใช้บริกำรภำยในศูนย์รำชกำรฯ 

                               
ส่วนที่ 2  ควำมคิดเห็นต่อกำรจัดโครงกำรรณรงค์กำรลดใช้พลำสติก 
 

ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

มำกทีสุ่ด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 

1. ควำมสม่ ำเสมอในกำรประชำสัมพนัธ์ / 
รณรงค ์

     

2. ช่วยลดปัญหำโลกร้อน      

3. ลดปรมิำณขยะมลูฝอยไม่ท ำใหเ้กดิก๊ำซ
เรือนกระจก 

     

4. ลดกำรเผำพลำญเชื้อเพลิงและลดกำร
ปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด ์

     

5. ประโยชน์ท่ีได้รับ      

6. ภำพรวม 
7. ข้อเสนอแนะ 
     7.1 
     7.2 
     7.3 

 
 
 
 



 

แบบส ำรวจย่อยรำยกิจกรรม/โครงกำร/งำนแล้วเสร็จ/รำยไตรมำส 
แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรภำยในศูนย์รำชกำรฯ 

โครงกำรจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ภำยในลิฟต์โดยสำร 

เรียน ท่ำนผู้เข้ำใช้บริกำรศูนย์รำชกำรฯ 
 แบบส ำรวจนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือประเมินควำมพึงพอใจผู้ใช้บริกำรศูนย์รำชกำรฯ ดังกล่ำว
ข้ำงต้น  ผู้จัดท ำขอควำมกรุณำจำกทุกท่ำนในกำรตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจในครั้งนี้ 

 ผลกำรส ำรวจจะน ำมำใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนำในกำรให้บริกำรต่อไป ขอขอบคุณมำ 
 ณ โอกำสนี้ 

              ผู้จัดท ำ 
บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด     

 
ค ำชี้แจง กรุณำตอบแบบส ำรวจโดยใส่เครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำน  
 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  

1. เพศ □   ชำย □   หญิง 

2. อำยุ  □   21 – 30 ปี 
  □   31 – 40 ปี 
 □   41 ปีข้ึนไป 
 

3. อำชีพ  □   หน่วยงำนรำชกำร/หน่วยงำนภำครัฐภำยในศูนย์รำชกำรฯ 
 □   ผู้ประกอบกำรเช่ำพื้นที่ภำยในศูนย์รำชกำรฯ 

  □   ประชำชนท่ีมำใช้บริกำรภำยในศูนย์รำชกำรฯ                               

ส่วนที่ 2  ควำมคิดเห็นต่อโครงกำรจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธภ์ำยในลิฟต์โดยสำร 
 

ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

มำกทีสุ่ด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 

1. กำรอ ำนวยควำมสะดวก      

2. ข่ำวสำรที่ประชำสัมพันธ ์      

3. ประโยชน์ท่ีได้รับ       

4. ภำพรวม      

5.   ข้อเสนอแนะ 
     5.1 
     5.2 
     5..3 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบส ำรวจย่อยรำยกิจกรรม/โครงกำร/งำนแล้วเสร็จ/รำยไตรมำส 
แบบส ำรวจควำมพึงพอใจ โครงกำรปรับปรุงสนำมฟุตบอล  

พร้อมอุปกรณ์กีฬำ 
เรียน ท่ำนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมฯ 
 แบบส ำรวจนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือประเมินควำมพึงพอใจผู้เข้ำร่วมงำนกิจกรรมดังกล่ำวข้ำงต้น 
ผู้จัดท ำขอควำมกรุณำจำกทุกท่ำนในกำรตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมฯ 

 ผลกำรส ำรวจจะน ำมำใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนำในกำรจัดกิจกรรมต่อไป ขอขอบคุณมำ 
ณ โอกำสนี้ 

                     ผู้จัดท ำ 
                                                                         บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด 

 
 
ค ำชี้แจง กรุณำตอบแบบส ำรวจโดยใส่เครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำน  
 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  

1. เพศ □   ชำย □   หญิง 

2. อำยุ  □   21 – 30 ปี 
  □   31 – 40 ปี 
 □   41 ปีข้ึนไป 

 
ส่วนที่ 2  ควำมคิดเห็นต่อโครงกำรปรับปรุงสนำมฟุตบอล พร้อมอุปกรณ์กฬีำ 
 

ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

มำกทีสุ่ด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 

1. คุณภำพและมำตรฐำนของสนำม
ฟุตบอลที่ด ำเนินกำรปรับปรุงแล้วเสร็จ 

      

2. ควำมปลอดภัยของสนำมฟตุบอลที่
ด ำเนินกำรปรับปรุงแล้วเสร็จ 

     

3. ควำมเหมำะสมของอุปกรณ์กีฬำ 
ที่ด ำเนินกำรส่งมอบ 

     

4. ประโยชน์ท่ีได้รับ      

5. ภำพรวม      

6.   ข้อเสนอแนะ 
     6.1 
     6.2 
     6.3 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบส ำรวจย่อยรำยกิจกรรม/โครงกำร/งำนแล้วเสร็จ/รำยไตรมำส 
แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมตักบำตรเช้ำ 

ประจ ำสัปดำห์ 
เรียน ท่ำนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมฯ 
 แบบส ำรวจนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือประเมินควำมพึงพอใจผู้เข้ำร่วมงำนกิจกรรมดังกล่ำวข้ำงต้น 
ผู้จัดท ำขอควำมกรุณำจำกทุกท่ำนในกำรตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมฯ 

 ผลกำรส ำรวจจะน ำมำใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนำในกำรจัดกิจกรรมต่อไป ขอขอบคุณมำ 
ณ โอกำสนี้ 

              ผู้จัดท ำ 
บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด     

 
ค ำชี้แจง กรุณำตอบแบบส ำรวจโดยใส่เครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำน  
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  

1. เพศ □   ชำย □   หญิง 

2. อำยุ  □   21 – 30 ปี 
  □   31 – 40 ปี 
 □   41 ปีข้ึนไป 

3. อำชีพ  □   หน่วยงำนรำชกำร/หน่วยงำนภำครัฐภำยในศูนย์รำชกำรฯ 
 □   ผู้ประกอบกำรเช่ำพื้นที่ภำยในศูนย์รำชกำรฯ 
 □   ประชำชนท่ีมำใช้บริกำรภำยในศูนย์รำชกำรฯ 

4.  สื่อท่ีท ำให้ทรำบกำรจัดกิจกรรมครั้งนี ้
  □  พบโดยบังเอิญ      □   เพื่อน/คนรู้จัก 
     □  หนังสือเวียนภำยในหน่วยงำน      □   เสียงตำมสำย 
  □  เว็บไซต์         □    Facebook 
  □  สังคมออนไลน ์      □    อื่นๆ โปรดระบุ ......................................................... 

 

ส่วนที่ 2  ควำมคิดเห็นต่อกำรจัดกิจกรรมตักบำตรเช้ำประจ ำสัปดำห์ 
 

ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

มำกทีสุ่ด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 

1. ระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรม      

2. สถำนท่ีจัดกิจกรรม       

3. รูปแบบกำรจดักิจกรรม      

4. กำรอ ำนวยควำมสะดวกของ
เจ้ำหน้ำท่ีที่จัดกิจกรรม 

     

5. ภำพรวม      

6.   ข้อเสนอแนะ 
     6.1 
     6.2 
     6.3 

 
 
 



 

แบบส ำรวจย่อยรำยกิจกรรม/โครงกำร/งำนแล้วเสร็จ/รำยไตรมำส 
แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมบริจำคโลหิต 

เรียน ท่ำนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมฯ 
 แบบส ำรวจนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือประเมินควำมพึงพอใจผู้เข้ำร่วมงำนกิจกรรมดังกล่ำวข้ำงต้น 
ผู้จัดท ำขอควำมกรุณำจำกทุกท่ำนในกำรตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมฯ 

 ผลกำรส ำรวจจะน ำมำใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนำในกำรจัดกิจกรรมต่อไป ขอขอบคุณมำ 
ณ โอกำสนี้ 

              ผู้จัดท ำ 
บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด     

 
ค ำชี้แจง กรุณำตอบแบบส ำรวจโดยใส่เครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำน  
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  

1. เพศ □   ชำย □   หญิง 

2. อำยุ  □   21 – 30 ปี 
  □   31 – 40 ปี 
 □   41 ปีข้ึนไป 

3. อำชีพ  □   หน่วยงำนรำชกำร/หน่วยงำนภำครัฐภำยในศูนย์รำชกำรฯ 
 □   ผู้ประกอบกำรเช่ำพื้นที่ภำยในศูนย์รำชกำรฯ 
 □   ประชำชนท่ีมำใช้บริกำรภำยในศูนย์รำชกำรฯ 

4.  สื่อท่ีท ำให้ทรำบกำรจัดกิจกรรมครั้งนี ้
  □  พบโดยบังเอิญ      □   เพื่อน/คนรู้จัก 
     □  หนังสือเวียนภำยในหน่วยงำน      □   เสียงตำมสำย 
  □  เว็บไซต์         □    Facebook 
  □  สังคมออนไลน ์      □    อื่นๆ โปรดระบุ ......................................................... 

 

ส่วนที่ 2  ควำมคิดเห็นต่อกำรจัดกิจกรรมบริจำคโลหิต 
 

ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

มำกทีสุ่ด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 

1. ควำมสม่ ำเสมอของกำรจัดกิจกรรม 
(ไตรมำสละ 1 ครั้ง) 

      

2. ระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรม      

3. สถำนท่ีจัดกิจกรรม       

4. รูปแบบกำรจดักิจกรรม      

5. เจ้ำหน้ำท่ีที่จัดกิจกรรม      

6. ภำพรวม      

7.   ข้อเสนอแนะ 
     7.1 
     7.2 
     7.3 

 
 



 

แบบส ำรวจย่อยรำยกิจกรรม/โครงกำร/งำนแล้วเสร็จ/รำยไตรมำส 
แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำชุมชน  

เรียน ท่ำนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมฯ 
 แบบส ำรวจนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือประเมินควำมพึงพอใจผู้เข้ำร่วมงำนกิจกรรมดังกล่ำวข้ำงต้น 
ผู้จัดท ำขอควำมกรุณำจำกทุกท่ำนในกำรตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมฯ 

 ผลกำรส ำรวจจะน ำมำใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนำในกำรจัดกิจกรรมต่อไป ขอขอบคุณมำ 
ณ โอกำสนี้ 

              ผู้จัดท ำ 
บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด     

 
ค ำชี้แจง กรุณำตอบแบบส ำรวจโดยใส่เครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำน  
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  

1. เพศ □   ชำย □   หญิง 

2. อำยุ  □   21 – 30 ปี 
  □   31 – 40 ปี 
 □   41 ปีข้ึนไป 

3.  สื่อท่ีท ำให้ทรำบกำรจัดกิจกรรมครั้งนี ้
  □  พบโดยบังเอิญ      □   เพื่อน/คนรู้จัก 
     □  หนังสือเวียนภำยในหน่วยงำน      □   เสียงตำมสำย 
  □  เว็บไซต์         □    Facebook 
  □  สังคมออนไลน ์      □    อื่นๆ โปรดระบุ ......................................................... 

 

ส่วนที่ 2  ควำมคิดเห็นต่อกำรจัดกิจกรรมพัฒนำชุมชน  
 

ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

มำกทีสุ่ด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 

1. ควำมสม่ ำเสมอของกำรจัดกิจกรรม 
(ไตรมำสละ 1 ครั้ง) 

      

2. ระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรม      

3. สถำนท่ีจัดกิจกรรม       

4. รูปแบบกำรจดักิจกรรม      

5. กำรอ ำนวยควำมสะดวกของ
เจ้ำหน้ำท่ีที่จัดกิจกรรม 

     

6. ประโยชน์ท่ีได้รับ      

7. ภำพรวม      

8.   ข้อเสนอแนะ 
     8.1 
     8.2 
     8.3 

 
 
 



 

แบบส ำรวจย่อยรำยกิจกรรม/โครงกำร/งำนแล้วเสร็จ/รำยไตรมำส 
แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรภำยในศูนย์รำชกำรฯ 

กำรให้บริกำรเจ้ำหน้ำที่ ธพส. (Relation Marketing) 

เรียน ท่ำนผู้เข้ำใช้บริกำรศูนย์รำชกำรฯ 
 แบบส ำรวจนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือประเมินควำมพึงพอใจผู้ใช้บริกำรศูนย์รำชกำรฯ ดังกล่ำว
ข้ำงต้น  ผู้จัดท ำขอควำมกรุณำจำกทุกท่ำนในกำรตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจในครั้งนี้ 

 ผลกำรส ำรวจจะน ำมำใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนำในกำรให้บริกำรต่อไป ขอขอบคุณมำ  
ณ โอกำสนี้ 

 
              ผู้จัดท ำ 
 บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด     

 
ค ำชี้แจง กรุณำตอบแบบส ำรวจโดยใส่เครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำน  
 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  

1. เพศ □   ชำย □   หญิง 

2. อำยุ  □   21 – 30 ปี 
  □   31 – 40 ปี 
 □   41 ปีข้ึนไป 

3. หน่วยงำนท่ีท่ำนสังกัด...................................................................................อำคำร ............................................................ 
  
 

ส่วนที่ 2  ควำมคิดเห็นต่อกำรให้บริกำรเจ้ำหน้ำท่ี ธพส. (Relation Marketing) 
 

ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

มำกทีสุ่ด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 

1.  ควำมสะดวกในกำรประสำนงำน       

2.  ควำมกระตือรือร้นในกำรให้บริกำร      

3.  มำรยำทกำรให้บริกำร/มนุษยสัมพันธ์      

4.  กำรให้ค ำแนะน ำ      

5.  ภำพรวม      

6.  ข้อเสนอแนะ 
     6.1 
     6.2 
     6.3 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบส ำรวจย่อยรำยกิจกรรม/โครงกำร/งำนแล้วเสร็จ/รำยไตรมำส 
แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรภำยในศูนย์รำชกำรฯ 

กำรให้บริกำรเจ้ำหน้ำที่พื้นที่พำณิชย์ 

เรียน ท่ำนผู้เข้ำใช้บริกำรศูนย์รำชกำรฯ 
 แบบส ำรวจนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือประเมินควำมพึงพอใจผู้ใช้บริกำรศูนย์รำชกำรฯ ดังกล่ำว
ข้ำงต้น  ผู้จัดท ำขอควำมกรุณำจำกทุกท่ำนในกำรตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจในครั้งนี้ 

 ผลกำรส ำรวจจะน ำมำใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนำในกำรให้บริกำรต่อไป ขอขอบคุณมำ  
ณ โอกำสนี้ 

 
              ผู้จัดท ำ 
 บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด     

 
ค ำชี้แจง กรุณำตอบแบบส ำรวจโดยใส่เครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำน  
 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  

1. เพศ □   ชำย □   หญิง 

2. อำยุ  □   21 – 30 ปี 
  □   31 – 40 ปี 
 □   41 ปีข้ึนไป 

3. หน่วยงำน/สถำนประกอบกำร ที่ท่ำนสังกัด.............................................................................อำคำร .................................. 
  
 

ส่วนที่ 2  ควำมคิดเห็นต่อกำรให้บริกำรเจ้ำหน้ำท่ีพ้ืนที่พำณิชย์ 
 

ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

มำกทีสุ่ด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 

1.  ควำมกระตือรือร้นในกำรให้บริกำร       

2.  มำรยำทกำรให้บริกำร/มนุษยสัมพันธ์      

3.  กำรให้ค ำแนะน ำ      

4.  ควำมถูกต้องในกำรให้บริกำร      

5.  ภำพรวม      

6.  ข้อเสนอแนะ 
     6.1 
     6.2 
     6.3 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบส ำรวจย่อยรำยกิจกรรม/โครงกำร/งำนแล้วเสร็จ/รำยไตรมำส 
แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรภำยในศูนย์รำชกำรฯ 

กำรให้บริกำรเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน 

เรียน ท่ำนผู้เข้ำใช้บริกำรศูนย์รำชกำรฯ 
 แบบส ำรวจนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือประเมินควำมพึงพอใจผู้ใช้บริกำรศูนย์รำชกำรฯ ดังกล่ำว
ข้ำงต้น  ผู้จัดท ำขอควำมกรุณำจำกทุกท่ำนในกำรตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจในครั้งนี้ 

 ผลกำรส ำรวจจะน ำมำใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนำในกำรให้บริกำรต่อไป ขอขอบคุณมำ  
ณ โอกำสนี้ 

 
              ผู้จัดท ำ 
 บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด     

 
ค ำชี้แจง กรุณำตอบแบบส ำรวจโดยใส่เครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำน  
 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  

1. เพศ □   ชำย □   หญิง 

2. อำยุ  □   21 – 30 ปี 
  □   31 – 40 ปี 
 □   41 ปีข้ึนไป 

3. หน่วยงำน/สถำนประกอบกำร ที่ท่ำนสังกัด.............................................................................อำคำร .................................. 
  
 

ส่วนที่ 2  ควำมคิดเห็นต่อกำรให้บริกำรเจ้ำหน้ำท่ีกำรเงิน 
 

ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

มำกทีสุ่ด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 

1.  ควำมกระตือรือร้นในกำรให้บริกำร       

2.  มำรยำทกำรให้บริกำร/มนุษยสัมพันธ์      

3.  กำรให้ค ำแนะน ำ      

4.  ควำมถูกต้องในกำรให้บริกำร      

5.  ภำพรวม      

6.  ข้อเสนอแนะ 
     6.1 
     6.2 
     6.3 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบส ำรวจย่อยรำยกิจกรรม/โครงกำร/งำนแล้วเสร็จ/รำยไตรมำส 
แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรภำยในศูนย์รำชกำรฯ 

กำรให้บริกำรเจ้ำหน้ำที่ลูกค้ำสัมพันธ์ 

เรียน ท่ำนผู้เข้ำใช้บริกำรศูนย์รำชกำรฯ 
 แบบส ำรวจนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือประเมินควำมพึงพอใจผู้ใช้บริกำรศูนย์รำชกำรฯ ดังกล่ำว
ข้ำงต้น  ผู้จัดท ำขอควำมกรุณำจำกทุกท่ำนในกำรตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจในครั้งนี้ 

 ผลกำรส ำรวจจะน ำมำใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนำในกำรให้บริกำรต่อไป ขอขอบคุณมำ  
ณ โอกำสนี้ 

 
              ผู้จัดท ำ 
 บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด     

 
ค ำชี้แจง กรุณำตอบแบบส ำรวจโดยใส่เครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำน  
 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  

1. เพศ □   ชำย □   หญิง 

2. อำยุ  □   21 – 30 ปี 
  □   31 – 40 ปี 
 □   41 ปีข้ึนไป 

3. อำชีพ  □   หน่วยงำนรำชกำร/หน่วยงำนภำครัฐภำยในศูนย์รำชกำรฯ 
 □   ผู้ประกอบกำรเช่ำพื้นที่ภำยในศูนย์รำชกำรฯ 
 □   ประชำชนท่ีมำใช้บริกำรภำยในศูนย์รำชกำรฯ  

 
ส่วนที่ 2  ควำมคิดเห็นต่อกำรให้บริกำรเจ้ำหน้ำท่ีลูกค้ำสัมพันธ ์

ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

มำกทีสุ่ด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 

1.  ควำมกระตือรือร้นในกำรให้บริกำร       

2.  มำรยำทกำรให้บริกำร/มนุษยสัมพันธ์      

3.  กำรให้ข้อแนะน ำ/ข้อมูลข่ำวสำร      

4.  ควำมถูกต้องในกำรให้ข้อมูล      

5.  ภำพรวม      

6.  ข้อเสนอแนะ 
     6.1 
     6.2 
     6.3 

 
 
 
 
 
 



 

แบบส ำรวจย่อยรำยกิจกรรม/โครงกำร/งำนแล้วเสร็จ/รำยไตรมำส 
แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรภำยในศูนย์รำชกำรฯ  

โครงกำรปรับปรุงห้องน้ ำส่วนกลำง 

เรียน ท่ำนผู้เข้ำใช้บริกำรศูนย์รำชกำรฯ 
 แบบส ำรวจนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือประเมินควำมพึงพอใจผู้ใช้บริกำรศูนย์รำชกำรฯ ดังกล่ำว
ข้ำงต้น  ผู้จัดท ำขอควำมกรุณำจำกทุกท่ำนในกำรตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจในครั้งนี้ 

 ผลกำรส ำรวจจะน ำมำใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนำในกำรให้บริกำรต่อไป ขอขอบคุณมำ 
 ณ โอกำสนี้ 

              ผู้จัดท ำ 
บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด     

 
ค ำชี้แจง กรุณำตอบแบบส ำรวจโดยใส่เครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำน  
 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  

1. เพศ □   ชำย □   หญิง 

2. อำยุ  □   21 – 30 ปี 
  □   31 – 40 ปี 
 □   41 ปีข้ึนไป 

3. อำชีพ  □   หน่วยงำนรำชกำร/หน่วยงำนภำครัฐภำยในศูนย์รำชกำรฯ 
 □   ผู้ประกอบกำรเช่ำพื้นที่ภำยในศูนย์รำชกำรฯ 
 □   ประชำชนท่ีมำใช้บริกำรภำยในศูนย์รำชกำรฯ 
 

ส่วนที่ 2  ควำมคิดเห็นต่อโครงกำรปรับปรุงห้องน้ ำส่วนกลำง 
 

ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

มำกทีสุ่ด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 

1. ควำมทันสมัย       

2. ควำมสวยงำม      

3. ควำมสะอำด      

4. ควำมสะดวกในกำรใช้งำน      

5. ภำพรวม      

6.   ข้อเสนอแนะ 
     6.1 
     6.2 
     6.3 

 
 
 
 
 
 
 



 

แบบส ำรวจย่อยรำยกิจกรรม/โครงกำร/งำนแล้วเสร็จ/รำยไตรมำส 
แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรภำยในศูนย์รำชกำรฯ 

โครงกำรให้บริกำรรถโดยสำรพลังงำนไฟฟ้ำภำยในศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ......  

เรียน ท่ำนผู้เข้ำใช้บริกำรศูนย์รำชกำรฯ 
 แบบส ำรวจนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือประเมินควำมพึงพอใจผู้ใช้บริกำรศูนย์รำชกำรฯ ดังกล่ำว
ข้ำงต้น  ผู้จัดท ำขอควำมกรุณำจำกทุกท่ำนในกำรตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจในครั้งนี้ 

 ผลกำรส ำรวจจะน ำมำใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนำในกำรให้บริกำรต่อไป ขอขอบคุณมำ  
ณ โอกำสนี้ 

              ผู้จัดท ำ 
 บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด     

 
ค ำชี้แจง กรุณำตอบแบบส ำรวจโดยใส่เครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำน  
 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  

1. เพศ □   ชำย □   หญิง 

2. อำยุ  □   21 – 30 ปี 
  □   31 – 40 ปี 
 □   41 ปีข้ึนไป 

3. อำชีพ  □   หน่วยงำนรำชกำร/หน่วยงำนภำครัฐภำยในศูนย์รำชกำรฯ 
 □   ผู้ประกอบกำรเช่ำพื้นที่ภำยในศูนย์รำชกำรฯ 
 □   ประชำชนท่ีมำใช้บริกำรภำยในศูนย์รำชกำรฯ 
 

ส่วนที่ 2  ควำมคิดเห็นต่อโครงกำรให้บริกำรรถโดยสำรพลังงำนไฟฟ้ำภำยในศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติฯ 

ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

มำกทีสุ่ด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 
1.  ควำมปลอดภัย      

2.  ควำมสะอำดเรียบร้อยของรถ      

3.  ครอบคลุมพื้นท่ีในกำรให้บริกำร      

4.  ควำมถี่ในกำรให้บริกำร      

5. ประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง      

6.  ภำพรวม      

7.  ข้อเสนอแนะ 
     7.1 
     7.2 
     7.3 

 
 
 
 
 
 
 



 

แบบส ำรวจย่อยรำยกิจกรรม/โครงกำร/งำนแล้วเสร็จ/รำยไตรมำส 
แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรภำยในศูนย์รำชกำรฯ 

กำรให้บริกำรเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมสะอำดภำยในห้องน้ ำส่วนกลำง 

เรียน ท่ำนผู้เข้ำใช้บริกำรศูนย์รำชกำรฯ 
 แบบส ำรวจนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือประเมินควำมพึงพอใจผู้ใช้บริกำรศูนย์รำชกำรฯ ดังกล่ำว
ข้ำงต้น  ผู้จัดท ำขอควำมกรุณำจำกทุกท่ำนในกำรตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจในครั้งนี้ 

 ผลกำรส ำรวจจะน ำมำใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนำในกำรให้บริกำรต่อไป ขอขอบคุณมำ  
ณ โอกำสนี้ 

 
              ผู้จัดท ำ 
 บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด     

 
ค ำชี้แจง กรุณำตอบแบบส ำรวจโดยใส่เครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำน  
 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  

1. เพศ □   ชำย □   หญิง 

2. อำยุ  □   21 – 30 ปี 
  □   31 – 40 ปี 
 □   41 ปีข้ึนไป 

3. อำชีพ  □   หน่วยงำนรำชกำร/หน่วยงำนภำครัฐภำยในศูนย์รำชกำรฯ 
 □   ผู้ประกอบกำรเช่ำพื้นที่ภำยในศูนย์รำชกำรฯ 
 □   ประชำชนท่ีมำใช้บริกำรภำยในศูนย์รำชกำรฯ 
  

ส่วนที่ 2  ควำมคิดเห็นต่อกำรให้บริกำรเจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมสะอำดภำยในห้องน้ ำส่วนกลำง 
 

ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

มำกทีสุ่ด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 

1.  ควำมกระตือรือร้นในกำรให้บริกำร       

2.  มำรยำทกำรให้บริกำร/มนุษยสัมพันธ์      

3.  ควำมสะอำดภำยในห้องน้ ำส่วนกลำง      

4.  ภำพรวม      

5.  ข้อเสนอแนะ 
     5.1 
     5.2 
     5.3 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบส ำรวจย่อยรำยกิจกรรม/โครงกำร/งำนแล้วเสร็จ/รำยไตรมำส 
แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วม 

กำรประชุมคณะกรรมกำรประสำนงำนชุดย่อย  

เรียน ท่ำนผู้เข้ำร่วมประชุมฯ 
 แบบส ำรวจนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือประเมินควำมพึงพอใจคณะกรรมกำรประสำนงำนชุดย่อย 
เข้ำร่วมประชุมดังกล่ำวข้ำงต้น 
                     ฝ่ำยจัดประชุมควำมกรุณำจำกกรรมกำรทุกท่ำนในกำรตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ
ของกำรจัดประชุมครั้งนี้ 

 ผลกำรส ำรวจจะน ำมำใช้เพ่ือปรับปรุงและพัฒนำในกำรจัดประชุมต่อไป ขอขอบคุณมำ 
ณ โอกำสนี้ 
                                                                              ฝ่ำยจัดกำรประชุม                          

 
ค ำชี้แจง กรุณำตอบแบบส ำรวจโดยใส่เครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำน  
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  

1. เพศ □   ชำย □   หญิง 

2. อำยุ  □   21 – 30 ปี 
  □   31 – 40 ปี 
 □   41 ปีข้ึนไป 

 

3. หน่วยงำน...............................................................................................  
  

ส่วนที่ 2  ควำมคิดเห็นต่อกำรจัดกำรประชุมคณะกรรมกำรประสำนงำนชุดย่อย 
 

ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

มำกทีสุ่ด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 

1. ควำมสม่ ำเสมอของกำรจัดประชุม 
(ไตรมำสละ 1 ครั้ง) 

      

2. ท ำให้เกิดกำรมสี่วนร่วมในกำร
บริหำรจดักำรศูนย์รำชกำรฯ 
ร่วมกัน 

     

3. กำรประชุมท ำใหเ้กิดประโยชน์ต่อผู้
ที่ใช้ประโยชน์ภำยในศูนยร์ำชกำรฯ 

     

4. กำรจัดเตรียมเอกสำร/อุปกรณ์กำร
ประชุม 

     

5. ควำมพร้อมของเจ้ำหน้ำท่ีจดั
ประชุม 

     

6. อำหำรและเครื่องดื่ม      

7. ภำพรวม      

8.   ข้อเสนอแนะ 
     8.1 
     8.2 
     8.3 

 



 

แบบส ำรวจย่อยรำยกิจกรรม/โครงกำร/งำนแล้วเสร็จ/รำยไตรมำส 
แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วม 

กำรประชุมคณะกรรมกำรประสำนงำนชุดใหญ่ 

เรียน ท่ำนผู้เข้ำร่วมประชุมฯ 
 แบบส ำรวจนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือประเมินควำมพึงพอใจคณะกรรมกำรประสำนงำนเพ่ือกำร
บริหำรจัดกำรศูนย์รำชกำรฯ เข้ำร่วมประชุมดังกล่ำวข้ำงต้น 
                     ฝ่ำยจัดประชุมควำมกรุณำจำกกรรมกำรทุกท่ำนในกำรตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ
ของกำรจัดประชุมครั้งนี้ 

 ผลกำรส ำรวจจะน ำมำใช้เพ่ือปรับปรุงและพัฒนำในกำรจัดประชุมต่อไป ขอขอบคุณมำ 
ณ โอกำสนี้ 
                                                                              ฝ่ำยจัดกำรประชุม                          

 
ค ำชี้แจง กรุณำตอบแบบส ำรวจโดยใส่เครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำน  
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  

1. เพศ □   ชำย □   หญิง 

2. อำยุ  □   21 – 30 ปี 

  □   31 – 40 ปี 
 □   41 ปีขึ้นไป 

3. หน่วยงำน...............................................................................................   
  

ส่วนที่ 2  ควำมคิดเห็นต่อกำรจัดกำรประชุมคณะกรรมกำรประสำนงำนชุดใหญ่ 
 

ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

มำกทีสุ่ด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 

1. ควำมสม่ ำเสมอของกำรจัดประชุม 
(ไตรมำสละ 1 ครั้ง) 

      

2. ท ำให้เกิดกำรมสี่วนร่วมในกำร
บริหำรจดักำรศูนย์รำชกำรฯ 
ร่วมกัน 

     

3. กำรประชุมท ำใหเ้กิดประโยชน์ต่อผู้
ที่ใช้ประโยชน์ภำยในศูนยร์ำชกำรฯ 

     

4. กำรจัดเตรียมเอกสำร/อุปกรณ์กำร
ประชุม 

     

5. ควำมพร้อมของเจ้ำหน้ำท่ีจดั
ประชุม 

     

6. อำหำรและเครื่องดื่ม      

7. ภำพรวม      

8.   ข้อเสนอแนะ 
     8.1 
     8.2 
     8.3 

 



 

แบบส ำรวจย่อยรำยกิจกรรม/โครงกำร/งำนแล้วเสร็จ/รำยไตรมำส 
แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรภำยในศูนย์รำชกำรฯ 

โครงกำร Sky Running 
เรียน ท่ำนผู้ใช้บริกำรฯ 
 แบบส ำรวจนี้จัดท ำขึ้นเพื่อประเมินควำมพึงพอใจผู้ใช้บริกำร Sky Running ดังกล่ำวข้ำงต้น 
ผู้จัดท ำขอควำมกรุณำจำกทุกท่ำนในกำรตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรฯ ผลกำรส ำรวจจะน ำมำใช้
เพื่อปรับปรุงและพัฒนำในกำรให้บริกำรต่อไป ขอขอบคุณมำ ณ โอกำสนี้ 

              ผู้จัดท ำ 
บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด                                                                       

 

ค ำชี้แจง กรุณำตอบแบบส ำรวจโดยใส่เครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำน  
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  

1. เพศ □   ชำย □   หญิง 

2. อำยุ  □   21 – 30 ปี □   31 – 40 ปี   □   41 ปีข้ึนไป 

3. อำชีพ  □   หน่วยงำนรำชกำร/หน่วยงำนภำครัฐภำยในศูนย์รำชกำรฯ 
 □   ผู้ประกอบกำรเช่ำพื้นที่ภำยในศูนย์รำชกำรฯ 
 □   ประชำชนท่ีมำใช้บริกำรภำยในศูนย์รำชกำรฯ 

4.  สื่อท่ีท ำให้ทรำบถึงกำรให้บริกำรโครงกำร Sky Running 
  □  พบโดยบังเอิญ      □   เพื่อน/คนรู้จัก 
     □  หนังสือเวียนภำยในหน่วยงำน      □   เสียงตำมสำย 
  □  เว็บไซต์         □    Facebook 
  □  สังคมออนไลน ์      □    อื่นๆ โปรดระบุ ......................................................... 

5.  ช่วงเวลำที่ใช้บริกำร 
  □  เช้ำ      □  บ่ำย      □  เย็น 

6.  ระยะเวลำในกำรใช้บริกำร 
     □  ไม่เกิน 1 ช่ัวโมง      □   1-2 ช่ัวโมง      □   มำกกว่ำ 2 ช่ัวโมง 

ส่วนที่ 2  ควำมคิดเห็นต่อโครงกำร Sky Running 

ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 

1. ควำมสะดวกในกำรเข้ำใช้บริกำร       

2. ควำมเหมำะสม/ควำมทันสมยั ของกำร
ออกแบบและอุปกรณ์ภำยใน 

     

3. คุณภำพ และมำตรฐำนของ Sky Running      

4. ควำมปลอดภัยในกำรใช้บริกำร      

5. กำรน ำเทคโนโลย ี(App Sky Running) มำใช้      

6. ช่วงเวลำที่เปิดให้บริกำร      

7. กำรให้บริกำร Sky Running ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสุขภำพสูงสุดในกำรออกก ำลังกำย 

     

8. ภำพรวม      
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