
ผลการส ารวจประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ หอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์ 
(อาคารหอพักกระดังงา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 6 เดือนแรก (1 ต.ค.64 - 31 มี.ค.65) 
 

ระดับความพึงพอใจภาพรวม : ระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.12 (ร้อยละ 82.40) 
แบบประเมินมีทั้งหมด 3 ส่วน 
 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบประเมิน 
  1.1 เพศ 
  ชาย 30  คน 
  หญิง 43  คน 
  1.2 สถานะของท่าน 
  บุคลากรกรมประชาสัมพันธ์    51  คน 
  หน่วยงานอื่นๆ           22   คน 
  1.3 หอพักที่ท่านเข้าพัก 
  หอพักกระดังงา    73  คน 
 1.4 ชั้นที่เข้าพัก 
  ชั้น 2 41  คน 
  ชั้น 3    20  คน 
  ชั้น 4    12  คน 
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ 
 

ตารางท่ี 2.1 แสดงค่าร้อยละของผู้เข้ารับบริการหอพักในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ประเด็นประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

 

1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัว
เรียบร้อย 

4.21 มากที่สุด 

 

2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ 4.12 
มาก 

3. เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง
น่าเชื่อถือ 

4.06 มาก 

4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 4.00 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม  4.10 มาก 

 
 

 จากผลการประเมินความคิดเห็นของ ผู้เข้ารับบริการหอพักในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ          
มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.10 (82%) อยู่ในระดับมาก โดยประเด็นเจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่ง
กายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย ค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ คือ 4.21 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่
ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากัน คือ 4.12 อยู่ในระดับมาก เจ้าหน้าที่
ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ มีค่าคะแนนเฉลี่ยคือ 4.09 อยู่ในระดับมาก         
โดยประเด็นเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ มีค่าคะแนนเฉลี่ยคือ 4.20   
อยู่ในระดับมาก และในประเด็นเจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสม มีค่าคะแนนเฉลี่ย
คือ 4.00 อยู่ในระดับมากตามล าดับ 
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ตารางท่ี 2.2 แสดงค่าร้อยละของผู้เข้ารับบริการหอพักในด้านความสะอาดของหอพัก 

ประเด็นประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

 

1. ห้องพักมีความสะอาด 4.23 มากที่สุด 

 

2. ห้องน้ าห้องส้วมสะอาด 
 

4.12 
มาก 

3. ทางเดินสะอาด 4.13 มาก 

4. ความสะอาดโดยรวม 
 

4.20 มาก 

5. การดูแลพ้ืนที่ส่วนกลาง 4.08 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.15 มาก 

 
จากผลการประเมินความคิดเห็นของ ผู้เข้ารับบริการหอพักในด้านความสะอาดของหอพักมีค่าคะแนน

เฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.15 (83%) อยู่ในระดับมาก โดยประเด็นห้องพักมีความสะอาด มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ      
คือ 4.23 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ความสะอาดโดยรวม มีค่าคะแนนเฉลี่ยคือ 4.20 อยู่ในระดับมาก          
และโดยประเด็นส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากตามล าดับ                  
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ตารางท่ี 2.3 แสดงค่าร้อยละของผู้เข้ารับบริการหอพักในด้านความสะดวก 

ประเด็นประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

 

1. ได้รับความสะดวกในการเข้าพัก 
 

4.22 มากที่สุด 

 

2. ได้รับบริการในการเข้าพัก 4.00 
มาก 

 
3. การบริการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ภายในห้องพัก 
 

3.89 มาก 

4. ความสะดวกในการติดต่อเจ้าหน้าที่หอพัก 4.10 มาก 

5. การให้บริการของเจ้าหน้าที่หอพัก 4.17 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.08 มาก 

 
จากผลการประเมินความคิดเห็นของ ผู้เข้ารับบริการหอพักในด้านความสะอาดของหอพักมีค่าคะแนน

เฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.08 (81.60%) อยู่ในระดับมาก โดยประเด็นได้รับความสะดวกในการเข้าพัก มีค่าคะแนนเฉลี่ย
สูงที่สุดเท่ากับ คือ 4.22 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ การให้บริการของเจ้าหน้าที่หอพัก มีค่าคะแนนเฉลี่ยคือ 
4.17 อยู่ในระดับมาก และโดยประเด็นส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากตามล าดับ                  
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ตารางท่ี 2.4 แสดงค่าร้อยละของผู้เข้ารับบริการหอพักในด้านความสบาย/เหมาะสม 

ประเด็นประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

 

1. ห้องพักมีความสบาย / เหมาะสม 4.21 มากที่สุด 

 

2. การจัดและตกแต่งอาคารหอพักมีความเหมาะสม 
 

4.10 
มาก 

3. ห้องเอนกประสงค์ สถานที่พักผ่อน 4.06 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.12 มาก 

 
จากผลการประเมินความคิดเห็นของ ผู้เข้ารับบริการหอพักในด้านความสะอาดของหอพักมีค่าคะแนน

เฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.12 (82.40%) อยู่ในระดับมาก โดยประเด็นห้องพักมีความสบาย / เหมาะสม มีค่าคะแนน
เฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ คือ 4.21 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ การจัดและตกแต่งอาคารหอพักมีความเหมาะสม    
มีค่าคะแนนเฉลี่ยคือ 4.10 อยู่ในระดับมาก และประเด็น ห้องเอนกประสงค์ สถานที่พักผ่อน มีค่าคะแนนเฉลี่ยคือ 
4.06 อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ                  
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ตารางท่ี 2.5 แสดงค่าร้อยละของผู้เข้ารับบริการหอพักในด้านความปลอดภัย 

ประเด็นประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

 

1. การท างานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 4.20 มาก 

2. การควบคุมดูแลทรัพย์สินและความสงบเรียบร้อยที่เกี่ยวกับความ
เป็นอยู่ในหอพัก 
 

4.12 
มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.16 มาก 

 
จากผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้ารับบริการหอพักในด้านความสะอาดของหอพักมีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 4.16 (83.20%) อยู่ในระดับมาก โดยประเด็นการท างานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีค่าคะแนน
เฉลี่ยสูงทีสุ่ดเท่ากับ คือ 4.20 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ การควบคุมดูแลทรัพย์สินและความสงบเรียบร้อยที่
เกี่ยวกับความเป็นอยู่ในหอพัก มีค่าคะแนนเฉลี่ยคือ 4.12 อยู่ในระดับมาก  
 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ  
 1.  เจ้าหน้าที่เข้ามาท าความสะอาดในช่วงเวลาที่มีคนพักอยู่  
 2.  การติดต่อผู้ดูแลไม่มีเบอร์โทรให้ในห้องพัก ชั้น 4 ติดต่อไม่สะดวก ตู้เย็นควรมีในห้องพัก เพราะไม่กล้า
เอาของแชไว้ด้านนอก คนมาพักร่วมในนั้นไม่รู้จักกัน 
 3.  ห้องพักภายในควรจัดให้พักเดี่ยว ถ้าจ านวนผู้เข้าพักเยอะ จะมีผลเรื่องการใช้ห้องน้ า 
 4.  ขอให้รักษาความมีน้ าใจ ความเอ้ืออาทรที่มีให้บุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ดีๆ แบบนี้ตลอดไป 
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่สถาบันการประชาสัมพันธ์ดีมาก ขอบคุณจริงๆ มนุษยสัมพันธ์ดี ติดต่อง่าย ไม่ถือตัว จะจดจ า
ไว้ตลอดไป 
 5.  ทีวีในห้องพักดูไม่ได้ บ้างห้องทีวีไม่ค่อยชัด และทีวีห้องโถงโดยรวมควรเปลี่ยนใหม่ 
 6.  เห็นควรมีแอร์บริเวณโถงในห้องพัก 
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 7.   ห้องส่วนกลางควรจะมีพัดลม ติดตั้ง แบบเพดานหรือแบบสามารถเคลื่อนย้ายได้ และทีวีควรจะมีการ
เปลี่ยน ให้สามารถ เสียบ HDMI ได้ เพราะบางที คนเข้าพัก สามารถที่จะเชื่อมต่อกับ Notebook ของตัวเองได้ 
 8.  ห้อง A21 R ประตูลูกบิดล๊อกไม่ได้ 
 9.  ควรมีโทรศัพท์ติดต่อภายในห้องพักเพ่ือความสะดวกในการติดต่อประสานงาน 
 


