
ความเป็นมา 
          กรงุเทพมหานครเป็นหน่วยงานใหบ้รกิารประชาชน ได ้

ตระหนกัถงึความส าคญัในเรือ่คุณภาพการปฏบิตัิราชการ โดยเฉพาะ

คุณภาพการใหบ้ริการ จงึไดก้ าหนดใหก้ารส ารวจความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารเป็นตวัชี้วดัในการประเมินผลการปฏบิตัิราชการตามค า

รบัรองการปฏบิตัิราชการประจ าปี โดยคณะผูต้รวจราชการ

กรงุเทพมหานครและกองงานผูต้รวจราชการเป็นผูร้บัผดิชอบในการ

ประเมิน กองงานผูต้รวจราชการ จงึไดจ้ดัท าโครงการส ารวจความพงึ

พอใจของผูร้บับรกิารจากหน่วยงานกรงุเทพมหานครขึ้นโดยมุ่งหวงั 

ใหทุ้กหน่วยงานมีการปรบัปรงุและพฒันาระบบบรกิารทุกดา้นเพือ่ให ้

ผูร้บับรกิารเกิดความพงึพอใจสงูสดุ  

 



วตัถุประสงค ์ 
     1. เพือ่รบัทราบระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิารจาก

หน่วยงานกรงุเทพมหานคร ระดบัส านกั/ส่วนราชการในสงักดัส านกั

ปลดักรงุเทพมหานคร และส านกังานเขต 
 

     2. เพือ่ใหห้น่วยงานน าผลการส ารวจความพงึพอใจไปพฒันา/

ปรบัปรงุคุณภาพการใหบ้รกิารใหมี้ประสทิธิภาพยิง่ขึ้น ผูร้บับรกิาร

เกดิความพงึพอใจสงูสดุ 



กรอบแนวคิด 
คู่มือการประเมินผลการปฏบิตัิราชการตามค ารบัรองการปฏบิตัิราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มิตท่ีิ 3 ดา้นคุณภาพการปฏบิตัิราชการ 

ตวัชี้วดัท่ี 3.3 ระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร ก าหนดไว ้6 ประเดน็

การส ารวจ คือ 

          1. ดา้นกระบวนการ ข ัน้ตอนการใหบ้ริการ  

          2. ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้รกิาร 

          3. ดา้นการบริการผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส ์

          4. ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก 



กรอบแนวคิด (ต่อ) 
          5. ดา้นการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ของหน่วยงาน 

          6. ดา้นกิจกรรมเสรมิสรา้งและพฒันาของหน่วยงาน  

     จงึใชก้รอบแนวคิดดงักล่าวเป็นแนวทางการด าเนินการออกแบบ

ส ารวจความพงึพอใจของผูร้บับรกิารจากหน่วยงานกรงุเทพมหานคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  



การด าเนินโครงการ 
        กองงานผูต้รวจราชการ ไดพ้จิารณาคดัเลอืกสถาบนับณัฑติ  

พฒันบรหิารศาสตรเ์ป็นผูด้ าเนินการส ารวจความพงึพอใจของผูร้บั

บรหิารจากหน่วยงานกรงุเทพมหานคร จ านวน 77 หน่วยงาน โดย  

ท าการส ารวจฯ จ านวน 2 คร ัง้ (คร ัง้ท่ี 1 ส ารวจเดอืนมกราคม 2562 

และคร ัง้ท่ี 2 ส ารวจเดอืนมิถุนายน 2562) คร ัง้ละ 250 ชดุ/

หน่วยงาน รวม 19,250 ชดุ/คร ัง้ โดยใชแ้บบสอบถามทัง้หมด 40 

ประเภท 



การด าเนินโครงการ (ต่อ) 
          ซึง่แบ่งตามหนา้ท่ีและภารกจิของแต่ละหน่วยงาน โดยส ารวจ

กบักลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ไดแ้ก่  

          กลุ่มท่ี 1 ส านกังานเขต 50 เขต : ประชาชนทัว่ไป  

          กลุ่มท่ี 2 ส านกัและส่วนราชการในสงักดัส านกัปลดั

กรงุเทพมหานคร 13 ส านกั/ส่วนราชการ : ขา้ราชการและบคุลากร

กรงุเทพมหานคร (รวมขา้ราชการการเมือง)  

          กลุ่มท่ี 3 ส านกัและส่วนราชการในสงักดัส านกัปลดั

กรงุเทพมหานคร 14 ส านกั/ส่วนราชการ : ประชาชนทัว่ไปและ

ขา้ราชการและบคุลากรกรงุเทพมหานคร 



การด าเนินโครงการ (ต่อ) 

     โดยวิธีการส ารวจ 3 วิธี คือ  

          1. การส ารวจ ณ สถานท่ี (On-site Survey)     

        2. การสมัภาษณท์างโทรศพัท์ (Phone Interview)  

          3. การใชส้ือ่ออนไลน ์(Online Survey) 



การด าเนินโครงการ (ต่อ) 
     การวิเคราะหข์อ้มูล โดยใชก้ารวิเคราะหต์ามเกณฑ ์(มากท่ีสดุ มาก 
ปานกลาง นอ้ย นอ้ยมาก) การวิเคราะหต์ามค่าเฉลีย่กลุ่ม ซึง่เปรยีบเทียบ

ผลการส ารวจของหน่วยงานกบัค่าเฉลีย่ของกลุ่มหน่วยงาน   ท่ีมีภารกจิ

หนา้ท่ีคลา้ยกนั และจดัท าขอ้เสนอแนะเชงินโยบายและเชงิปฏบิติัซึง่อยู่บน

พื้นฐานของผลการส ารวจและผลการวิเคราะห ์รวมทัง้ขอ้สงัเกตอืน่ๆ  

      หน่วยงานควรใหค้วามส าคญัต่อผลการส ารวจดา้นท่ีไดค้ะแนนนอ้ย

ท่ีสดุเม่ือเทียบกบัดา้นอืน่ๆ  หรอืเม่ือเทียบกบัค่าเฉลีย่กลุ่ม ดา้นท่ีนอ้ยกว่า

ค่าเฉลีย่กลุ่มมากกว่ารอ้ยละ 5 



สรปุผลการส ารวจ 
          กองงานผูต้รวจราชการไดน้ ารายงานผลการส ารวจความพงึพอใจ

ของผูร้บับรหิารจากหน่วยงานกรงุเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 คร ัง้ท่ี 1 และคร ัง้ท่ี 2 มาสรปุผลน าเสนอเป็นค่าเฉลีย่ สรปุได ้ดงันี้ 

          1. ส านกังานเขต จ านวน 50 เขต ส ารวจความพงึพอใจกบั

กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนทัว่ไป ไดร้บัคะแนนความพงึพอใจเฉลีย่ 

4.437 (จากสงูสดุ 5.000) คะแนนอยู่ระหว่าง 4.075 – 4.872         

ซึง่ผูร้บับรกิารไดร้บัความพงึพอใจสงูสดุ คือ ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้รกิาร 

และไดร้บัความพงึพอใจนอ้ยกว่าดา้นอืน่ คือ ดา้นการบรกิารผ่านระบบ

อเิลก็ทรอนกิส ์ซึง่ควรปรบัปรงุ/พฒันาใหด้ยีิง่ขึ้น เช่น การน าเทคโนโลยี

มาประยุกตใ์ช ้การพฒันาระบบเว็บไซต ์และสือ่สงัคมออนไลน ์ 

 



ระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิารจากหน่วยงานกรงุเทพมหานคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ส านกังานเขต) 

3.900

4.000

4.100

4.200

4.300

4.400

4.500



สรปุผลการส ารวจ (ต่อ) 
          2. ส านกั ส านกังานและส่วนราชการในสงักดัส านกัปลดั

กรงุเทพมหานคร จ านวน 27 ส านกั/ส่วนราชการ คะแนนอยู่ระหว่าง 

3.613 – 4.389  ซึง่ผูร้บับรกิารไดร้บัความพงึพอใจสงูสดุ คือ ดา้น

เจา้หนา้ท่ี ผูใ้หบ้รกิาร ส่วนท่ีไดร้บัความพงึพอใจนอ้ยกว่าดา้นอืน่ คือ 

ดา้นการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ของหน่วยงาน/ส่วนราชการและดา้นการ

บรกิารผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส ์ซึง่ตอ้งปรบัปรงุ/พฒันาใหด้ยีิง่ขึ้น   



สรปุผลการส ารวจ (ต่อ) 
  

ล าดบั หน่วยงาน/ส่วนราชการ ล าดบั หน่วยงาน/ส่วนราชการ 

1. ส านกัการคลงั 8. ส านกังานกฎหมายและคด ี

2. ส านกังบประมาณกรุงเทพมหานคร 9. ส านกังานตรวจสอบภายใน 

3. ส านกัยุทธศาสตรแ์ละประเมินผล 10. ส านกังานการเจา้หนา้ที ่

4. ส านกังาน ก.ก. 11. กองงานผูต้รวจราชการ 

5. ส านกังานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 12. ส านกังานเลขานุการปลดักรุงเทพมหานคร 

6. ส านกังานเลขานุการผูว้า่ราชการ

กรุงเทพมหานคร 

13. ส านกัการศึกษา 

7. สถาบนัพฒันาขา้รากชารกรุงเทพมหานคร 

    2.1 ส านกั ส านกังานและสว่นราชการในสงักดัส านกัปลดักรุงเทพมหานคร จ านวน 
13 ส านกั/สว่นราชการ ส ารวจความพึงพอใจกบักลุม่เป้าหมาย คอื ขา้ราชการและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร (รวมทัง้ขา้ราชการการเมือง) ไดร้บัคะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย 3.992 
(จากสูงสุด 5.000) ประกอบดว้ย  

 



ระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิารจากหน่วยงานกรงุเทพมหานคร  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

(ส านกั/ส านกังาน/ส่วนราชการในสงักดัส านกัปลดักรงุเทพมหานคร กลุ่มท่ี 2) 
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สรปุผลการส ารวจ (ต่อ) 
      2.2 ส านกั ส านกังานและสว่นราชการในสงักดัส านกัปลดักรุงเทพมหานคร จ านวน 

14 ส านกั/สว่นราชการ ส ารวจความพึงพอใจกบักลุม่เป้าหมาย คอื ขา้ราชการและบุคลากร

กรุงเทพมหานครและประชาชนทัว่ไป ไดร้บัคะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย 4.076 (จากสูงสุด 

5.000) ประกอบดว้ย 

  
 

ล าด ั

บ 

หน่วยงาน/ส่วนราชการ ล าดบั หน่วยงาน/ส่วนราชการ 

1. ส านกังานปกครองและทะเบียน 8. ส านกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

2. ส านกังานการตา่งประเทศ 9. ส านกัการวางผงัและพฒันาเมือง 

3. ส านกังานประชาสมัพนัธ ์ 10. ส านกัพฒันาสงัคม 

4. ส านกัการจราจรและขนสง่ 11. ส านกัสิง่แวดลอ้ม 

5. ส านกัการโยธา 12. ส านกัการแพทย ์

6. ส านกัการระบายน า้ 13. ส านกัวฒันธรรม กีฬา และการทอ่งเทีย่ว 

7. ส านกัเทศกิจ 14. ส านกัอนามยั 



ระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิารจากหน่วยงานกรงุเทพมหานคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

(ส านกั/ส านกังาน/ส่วนราชการในสงักดัส านกัปลดักรงุเทพมหานคร กลุ่มท่ี 3) 

3.400

3.500

3.600

3.700

3.800

3.900

4.000
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สรปุผลการส ารวจ (ต่อ) 
            จากการส ารวจความพึงพอใจของผูร้บับริหารจากหน่วยงาน
กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สามารถสะทอ้นให ้
เห็นถึงคณุภาพการปฏิบตัริาชการของหน่วยงาน 77 หน่วยงาน อยูใ่น

เกณฑ ์ด ีถึง ดมีาก และสรุปโดยสงัเขปไดว้า่  

         

         กรงุเทพมหานครมีจุดเด่นในดา้นบคุลากร

ผูใ้หบ้รกิาร ส่วนดา้นการน าเทคโนโลยมีาประยุกตใ์ช ้

คงตอ้งไดร้บัการปรบัปรงุพฒันาใหด้ยีิง่ขึ้น   
 



ดผูลคะแนนความพงึพอใจฯ เพิม่เติมท่ี 
http://www.larvahouse.net/BMA2019/Index.php 

  

กลุ่มงานช่วยผูต้รวจราชการ กองงานผูต้รวจราชการ ส านกัปลดักรงุเทพมหานคร 

โทร. 0 2221 2141 ต่อ 1220, 1260 
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