
 

รายงาน 
                          ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 

                     ผู้ใช้บริการห้องพยาบาล  ปีงบประมาณ 2564     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

 



 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องพยาบาล 
งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 

โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของนักเรียน และบุคลากรทั่วไปที่                 
ใช้บริการ ด้านงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 สามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 

1. กลุ่มประชากรและตัวอย่าง  
นักเรียน ครูและบุคลากร โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ที่ใช้บริการห้องพยาบาล โดยการสุ่มตัวอย่าง 
และเก็บแบบประเมินเพ่ือสรุปผล จำนวน 60 คน 

2. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2564  

3. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องพยาบาล งานอนามัย โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องพยาบาล งานอนามัย  
โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม คือ การใช้ค่าแปลผล  

5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องพยาบาล งานอนามัย โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม  
ปีงบประมาณ มีผลการประเมินดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ 

รายการ จำนวน ร้อยละ 

1. เพศ 
ชาย                                      18                           (30.00) 
หญิง                                           42                                      (70.00) 

          รวม                            60                            (100.00) 

2. สถานภาพ 
ครู                              8                              (13.30) 
เจ้าหน้าที่                               4                            (6.70) 
นักเรียน                                         48               (80.00)   
รวม                           60                   (100.00) 

 

 



รายการ จำนวน ร้อยละ 

3. ความถี่ในการใช้บริการ 

 น้อยกว่า 5 ครั้ง                 34                             (56.70) 
 5-10 ครั้ง                      16          (26.70) 
 มากกว่า 10 ครั้งข้ึนไป                     8                          (13.30) 
 ไม่เคยใช้บริการ                  2                            (3.30) 
          รวม                            60                            (100.00) 

 

ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยแสดงค่าร้อยละ 

รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ  

ค่าเฉลี่ย 

 

 

แปลผล 
5 4 3 2 1 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1.เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล มี
ทักษะความรู้ ความสามารถ ใน
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

34 24 2 0 0 4.53 มากที่สุด 

2.การส่งต่อผู้ป่วย เมื่อเกิด
อุบัติเหตุและเจ็บป่วย 

34 25 1 0 0 4.55 มากที่สุด 

3.การให้คำปรึกษาปัญหาด้าน 
สุขภาพเบื้องต้น และการปฏิบัติ 
ตนเมื่อเจ็บป่วย 

38 17 5 0 0 4.55 มากที่สุด 

4.การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ 
ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ 

27 28 4 0 1 4.33 มาก 

5.ยาและเวชภัณฑ์เพียงพอ กับ
ความต้องการ 

34 22 4 0 0 4.50 มาก 

6.ให้บริการด้วยความเต็มใจ 
รวดเร็ว เอาใจใส่ 

40 16 3 1 0 4.58 มากที่สุด 

7.บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และ
ความสะอาดภายในห้อง 
พยาบาล เช่น มีแสงสว่าง 
เพียงพอ อากาศถ่ายเทสะดวก 
เตียงนอน อุปกรณ์ เครื่องมือ 
ปฐมพยาบาลสะอาดถูก 
สุขลักษณะ 

31 25 1 3 0 0.76 มาก 



รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย แปลผล 
5 4 3 2 1 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

8.การจัดเก็บสถิติการให้บริการ 
ของผู้มารับบริการ 

34 20 6 0 0 4.47 มาก 

9.การบริการสุขภาพเบื้องต้น 
เช่น ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงและ 
การจัดเก็บข้อมูลประวัติสุขภาพ 

41 15 1 1 0 4.68 มากที่สุด 

10.ความพึงพอใจต่อคุณภาพ 
การให้บริการสุขภาพอนามัย 
ในภาพรวม 

44 14 1 1 0 4.68 มากที่สุด 

    จากตารางที่ 2 พบว่าความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการสุขภาพ  
อนามัยในภาพรวม มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 ลำดับที่สอง คือ การบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น เช่น             
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และการจัดเก็บข้อมูลประวัติสุขภาพ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 ลำดับที่ สาม คือ 
ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว เอาใจใส่ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 ลำดับที่สี่ คือ การ ให้คำปรึกษา
ปัญหาด้านสุขภาพเบื้องต้น และการปฏิบัติตนเมื่อเจ็บป่วย มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 และการส่งต่อผู้ป่วย
เมื่อเกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วย  คือ เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาลมีทักษะความรู้ ความสามารถในการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.52 ตารางที่ 3  

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ภาพรวมของแบบสอบถามท่ีใช้เกณฑ์ค่าคะแนน 5 ระดับ 

ผลการวิเคราะห์ ภาพรวม 
คะแนนรวม 2713 
ค่าเฉลี่ย 4.52 
แปลผล มากที่สุด 

   จากตารางที่ 3 พบว่า ภาพรวมของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องพยาบาล งานอนามัยโรงเรยีน 
มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.52 ซึ่งอยู่ในระดับ มากที่สุด  

5.เกณฑ์การประเมิน  
 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4.51                     นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.51 – 4.50       นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.51 – 3.50        นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.51 – 2.50          นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับน้อย 
  คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 1.50                     นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด  
 
 



 6.สรุปผลการประเมิน 
  สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องพยาบาล งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหาร
ทั่วไป โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ปีงบประมาณ 2564 คิดเป็นร้อยละ 4.52 อยู่ในระดับ มากที่สุด  
 
7. ข้อเสนอแนะ  
 7.1 เจ้าหน้าที่บริการดี เต็มที่ในการให้บริการ  
 7.2 เจ้าหน้าที่ทำงานได้ดี 
 7.3 ควรมีเจ้าหน้าที่สามารถให้บริการทุกช่วงเวลาเพ่ือความปลอดภัยในการให้ความช่วยเหลือการ
เจ็บป่วยของนักเรียน และควรเป็นเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญการรักษาเบื้องต้น  
 7.4 ทำห้องให้ใหญ่กว่าเดิม 


