
 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการหองพยาบาล 

งานอนามัยโรงเรียน กลุมบริหารงานท่ัวไป โรงเรียนสุราษฎรพิทยา  

 

 

คําช้ีแจง   โปรดใสเครื่องหมาย  ลงในชอง  ท่ีตรงกับตัวทานและชองระดับความพึงพอใจท่ีทานมีตอการ

ใหบริการของงานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา เพ่ือนําขอมูลไปปรับปรุงการใหบริการใหดีข้ึนตอไป 

5  =   มากท่ีสุด 4  =   มาก 3  =   ปานกลาง 2  =  นอย 1  =  นอยท่ีสุด 

 สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

1. เพศ  ชาย  หญิง    

2. ระดับการศึกษา  มัธยมศึกษาตอนตน             มัธยมศึกษาตอนปลาย    

สวนท่ี 2  ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการใหบริการ 

ขอมูลความคิดเห็น 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. ความเหมาะสมของสถานท่ีตั้งของหองพยาบาล      

2. การอํานวยความสะดวกในการติดตอขอใชบริการ      

3. ความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการของเจาหนาท่ี      

4. การมีมนุษยสัมพันธของเจาหนาท่ี ท่ีใหบริการ      

5. ยาและเวชภณัฑเพียงพอตอความตองการ      

6. ยาและเวชภณัฑมคีุณภาพท่ีพรอมตอการใหบริการ      

7. ความสะดวกและความรวดเร็วของการรับบริการกระเปายา      

8. ผาปูเตียงมคีวามสะอาด ถูกหลกัอนามัยในการบริการนักเรียน      

9. มีวัสดุและอุปกรณในการใหบรกิารอยางเพียงพอและเหมาะสม      

10. ความเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด สวยงาม ของสถานท่ีใหบรกิาร      

11. ความพึงพอใจในการรับบริการโดยภาพรวม      

 

  ขอเสนอแนะอ่ืนๆ โปรดระบุ  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจ ของผูรับบริการหองพยาบาล 

งานอนามัยโรงเรียนสุราษฎรพิทยา  

 

 

 งานอนามัยโรงเรียน กลุมบริหารงานท่ัวไป โรงเรียนสุราษฎรพิทยา ไดจัดใหมีการบริการรักษาพยาบาล

เบื้องตน ณ หองพยาบาลโรงเรียนสุราษฎรพิทยา เพ่ือเปนการสงเสริมใหนักเรียนทุกคนในโรงเรียนมีสุขภาพ

พลานามัยแข็งแรง งานอนามัยโรงเรียน ตระหนักในปญหาและความสําคัญดานสุขภาพ การใหคําแนะนําดาน

สุขภาพ และการรักษาดวยยาและเวชภัณฑจึงมีความจําเปนในการใชปฐมพยาบาลเบื้องตน แกนักเรียนใน

โรงเรียนท่ีไดรับอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย เพ่ือชวยเหลือและบรรเทากอนจะสงตอแพทยหรือโรงพยาบาล ซ่ึงมี

นักเรียนท้ังหมดจํานวน 2,999 คน มีการเก็บและวิเคราะหขอมูลจากแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารับ

บริการ จํานวน 861 คน เพ่ือวิเคราะหขอมูล สรุปผล และนํามาพัฒนาในการใหบริการในปตอไป ผลการ

วิเคราะหขอมูลมีดังนี้ 
 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน 

1.1 เพศ 

ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบประเมิน (แยกเพศ) 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 

ชาย 332 38.56 

หญิง 529 61.44 

รวม 861 100 
 

ผลการวิเคราะห : จํานวนผูตอบแบบประเมินเปนเพศหญิง รอยละ 61.44 และเพศชาย รอยละ 38.56 

 

1.2 สถานะ 

ตารางท่ี 2 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบประเมิน (แยกสถานะ) 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 

มัธยมศึกษาตอนตน            289 33.57 

มัธยมศึกษาตอนปลาย            572 66.43 

รวม 861 100 
  

ผลการวิเคราะห : จํานวนผูตอบแบบประเมิน รอยละ 66.43 เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน, รอยละ 

33.57 เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

 

 

 

 



 

ตอนท่ี 2 ระดับความพึงพอใจของผูเขารับบริการหองพยาบาล 

2.1 ความเหมาะสมของสถานที่ตั้งของหองพยาบาล 

ตารางท่ี 3 ตารางจํานวนและรอยละของผูตอบแบบประเมิน ความเหมาะสมของสถานท่ีตั้งของหองพยาบาล 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) รอยละ 

นอยท่ีสุด 0 0.00 

นอย 0 0.00 

ปานกลาง 10 1.17 

มาก 650 75.49 

มากท่ีสุด 201 23.34 

รวม 861 100.00 

ผลการวิเคราะห : จํานวนผูตอบแบบประเมิน รอยละ 75.49 มีความพึงพอใจในระดับมาก, รอยละ 23.34 มี

ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด และรอยละ 1.17 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

2.2 การอํานวยความสะดวกในการติดตอขอใชบริการ 

ตารางท่ี 4 ตารางจํานวนและรอยละของผูตอบแบบประเมิน การอํานวยความสะดวกในการติดตอขอใชบริการ 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) รอยละ 

นอยท่ีสุด 0 0.00 

นอย 0 0.00 

ปานกลาง 0 0.00 

มาก 149 17.30 

มากท่ีสุด 712 82.70 

รวม 861 100.00 

ผลการวิเคราะห : จํานวนผูตอบแบบประเมิน รอยละ 82.70 มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด, รอยละ 17.30 มี

ความพึงพอใจในระดับมาก 

2.3 ความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการของเจาหนาที่ 

ตารางท่ี 5 ตารางจํานวนและรอยละของผูตอบแบบประเมิน ความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการของเจาหนาท่ี 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) รอยละ 

นอยท่ีสุด 0 0.00 

นอย 0 0.00 

ปานกลาง 29 3.37 

มาก 251 29.15 

มากท่ีสุด 581 67.48 

รวม 861 100.00 

ผลการวิเคราะห : จํานวนผูตอบแบบประเมิน รอยละ 67.48 มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด, รอยละ 29.15 มี

ความพึงพอใจในระดับมาก และรอยละ 3.37 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

 



 

2.4 การมีมนุษยสัมพันธของเจาหนาที่ ที่ใหบริการ 

ตารางท่ี 5 ตารางจํานวนและรอยละของผูตอบแบบประเมิน การมีมนุษยสัมพันธของเจาหนาท่ี ท่ีใหบริการ 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) รอยละ 

นอยท่ีสุด 0 0.00 

นอย 0 0.00 

ปานกลาง 0 0.00 

มาก 168 19.51 

มากท่ีสุด 693 80.49 

รวม 861 100.00 

ผลการวิเคราะห : จํานวนผูตอบแบบประเมิน รอยละ 80.49 มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด, รอยละ 19.51 มี

ความพึงพอใจในระดับมาก  

2.5 ยาและเวชภัณฑเพียงพอตอความตองการ 

ตารางท่ี 5 ตารางจํานวนและรอยละของผูตอบแบบประเมิน ยาและเวชภัณฑเพียงพอตอความตองการ 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) รอยละ 

นอยท่ีสุด 0 0.00 

นอย 0 0.00 

ปานกลาง 0 0.00 

มาก 0 0.00 

มากท่ีสุด 861 100.00 

รวม 861 100.00 

ผลการวิเคราะห : จํานวนผูตอบแบบประเมิน รอยละ 100 มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

 2.6 ยาและเวชภัณฑมีคุณภาพที่พรอมตอการใหบริการ 

ตารางท่ี 5 ตารางจํานวนและรอยละของผูตอบแบบประเมิน ยาและเวชภัณฑมีคุณภาพท่ีพรอมตอการใหบริการ 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) รอยละ 

นอยท่ีสุด 0 0.00 

นอย 0 0.00 

ปานกลาง 0 0.00 

มาก 0 0.00 

มากท่ีสุด 861 100.00 

รวม 861 100.00 

ผลการวิเคราะห : จํานวนผูตอบแบบประเมิน รอยละ 100 มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

 

 

 

 



 

2.7 ความสะดวกและความรวดเร็วของการรับบริการกระเปายา 

ตารางท่ี 5 ตารางจํานวนและรอยละของผูตอบแบบประเมิน ความสะดวกและความรวดเร็วของการรับบริการ

กระเปายา 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) รอยละ 

นอยท่ีสุด 0 0.00 

นอย 0 0.00 

ปานกลาง 0 0.00 

มาก 126 14.63 

มากท่ีสุด 735 85.34 

รวม 861 100.00 

ผลการวิเคราะห : จํานวนผูตอบแบบประเมิน รอยละ 85.34 มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด, รอยละ 14.63 มี

ความพึงพอใจในระดับมาก 

2.8 . ผาปูเตียงมีความสะอาด ถูกหลักอนามัยในการบริการนักเรียน 

ตารางท่ี 5 ตารางจํานวนและรอยละของผูตอบแบบประเมิน ผาปูเตียงมีความสะอาด ถูกหลักอนามัยในการ

บริการนักเรียน 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) รอยละ 

นอยท่ีสุด 0 0.00 

นอย 0 0.00 

ปานกลาง 0 0.00 

มาก 59 6.85 

มากท่ีสุด 802 93.15 

รวม 861 100.00 

ผลการวิเคราะห : จํานวนผูตอบแบบประเมิน รอยละ 93.15 มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด, รอยละ 6.85 มี

ความพึงพอใจในระดับมาก 

2.9 มีวัสดุและอุปกรณในการใหบริการอยางเพียงพอและเหมาะสม 

ตารางท่ี 5 ตารางจํานวนและรอยละของผูตอบแบบประเมิน มีวัสดุและอุปกรณในการใหบริการอยางเพียงพอ

และเหมาะสม 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) รอยละ 

นอยท่ีสุด 0 0.00 

นอย 0 0.00 

ปานกลาง 0 0.00 

มาก 48 5.57 

มากท่ีสุด 813 94.43 

รวม 861 100.00 



 

ผลการวิเคราะห : จํานวนผูตอบแบบประเมิน รอยละ 94.43 มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด, รอยละ 5.57 มี

ความพึงพอใจในระดับมาก 

2.10 ความเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด สวยงาม ของสถานที่ใหบริการ 

ตารางท่ี 5 ตารางจํานวนและรอยละของผูตอบแบบประเมิน ความเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด สวยงาม ของ

สถานท่ีใหบริการ 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) รอยละ 

นอยท่ีสุด 0 0.00 

นอย 0 0.00 

ปานกลาง 1 0.12 

มาก 162 18.82 

มากท่ีสุด 698 81.06 

รวม 861 100.00 

ผลการวิเคราะห : จํานวนผูตอบแบบประเมิน รอยละ 81.06 มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด, รอยละ 18.82 มี

ความพึงพอใจในระดับมาก และ รอยละ 0.12 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ตามลําดับ 

2.11 ความพึงพอใจในการรับบริการโดยภาพรวม 

ตารางท่ี 5 ตารางจํานวนและรอยละของผูตอบแบบประเมิน ความพึงพอใจในการรับบริการโดยภาพรวม 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) รอยละ 

นอยท่ีสุด 0 0.00 

นอย 0 0.00 

ปานกลาง 0 0.00 

มาก 174 20.21 

มากท่ีสุด 687 79.79 

รวม 861 100.00 

ผลการวิเคราะห : จํานวนผูตอบแบบประเมิน รอยละ 79.79 มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด, รอยละ 20.21 มี

ความพึงพอใจในระดับมาก ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุประดับความพึงพอใจของผูตอบแบบประเมินของผูไดรับบริการวัสดุอุปกรณ 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2564 
 

ขอมูลความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

คาเฉล่ีย

ระดับ 

ผลลัพธ 

1. ความเหมาะสมของสถานทีต่ัง้ของหอง

พยาบาล 

201 650 10 0 0 4.22 มาก 

2. การอํานวยความสะดวกในการติดตอขอ

ใชบริการ 

712 149 0 0 0 4.83 

 

มากที่สุด 

3. ความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการ

ของเจาหนาที ่

581 251 29 0 0 4.64 

 

มากที่สุด 

4. การมมีนุษยสัมพันธของเจาหนาที่ ที่

ใหบริการ 

693 168 0 0 0 4.80 มากที่สุด 

5. ยาและเวชภัณฑเพียงพอตอความ

ตองการ 

861 0 0 0 0 5.00 มากที่สุด 

6. ยาและเวชภัณฑมีคุณภาพทีพ่รอมตอ

การใหบริการ 

861 0 0 0 0 5.00 

 

มากที่สุด 

7. ความสะดวกและความรวดเร็วของการ

รับบริการกระเปายา 

735 126 0 0 0 4.85 

 

มากที่สุด 

8. ผาปูเตียงมีความสะอาด ถูกหลักอนามัย

ในการบริการนักเรียน 

802 59 0 0 0 4.93 

 

มากที่สุด 

9. มีวัสดุและอุปกรณในการใหบริการอยาง

เพียงพอและเหมาะสม 

813 48 0 0 0 4.94 

 

มากที่สุด 

10. ความเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด 

สวยงาม ของสถานที่ใหบริการ 

698 162 1 0 0 4.81 

 

มากที่สุด 

11. ความพึงพอใจในการรับบริการโดย

ภาพรวม 

687 174 0 0 0 4.80 มากที่สุด 

คาเฉลี่ยรวม 4.80 มากที่สุด 

รอยละ 96.00 

 

 

 

 

 

 

 



 

 จากตาราง สรุปไดวา ความพึงพอใจของผูเขารับบริการท่ีตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จํานวน 861 

คน มีความพึงพอใจตอการรับบริการหองพยาบาลภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.80 โดย

เรียงลําดับดานท่ีมีความพึงพอใจสูงสุดไปยังความพึงพอใจต่ําสุดตามลําดับ ไดแก ดานยาและเวชภัณฑมีคุณภาพ

ท่ีพรอมตอการใหบริการ คาเฉลี่ยเทากับ 5.00 ดานยาและเวชภัณฑเพียงพอตอความตองการ คาเฉลี่ยเทากับ 

5.00 ดานมีวัสดุและอุปกรณในการใหบริการอยางเพียงพอและเหมาะสม คาเฉลี่ยเทากับ 4.94 ดานผาปูเตียงมี

ความสะอาด ถูกหลักอนามัยในการบริการนักเรียน คาเฉลี่ยเทากับ 4.93 ดานความสะดวกและความรวดเร็วของ

การรับบริการกระเปายา คาเฉลี่ยเทากับ 4.85 ดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอขอใชบริการ คาเฉลี่ย

เทากับ 4.83 ดานความเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด สวยงาม ของสถานท่ีใหบริการ คาเฉลี่ยเทากับ 4.81 ดาน

การมีมนุษยสัมพันธของเจาหนาท่ี ท่ีใหบริการ คาเฉลี่ยเทากับ 4.80 ความพึงพอใจในการรับบริการโดยภาพรวม 

คาเฉลี่ยเทากับ 4.80 และดานความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการของเจาหนาท่ี คาเฉลี่ยเทากับ 4.64 ซ่ึงท้ัง 10 

ดานอยูในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ลําดับตอมา ดานความเหมาะสมของสถานท่ีตั้งของหองพยาบาล คาเฉลี่ย

เทากับ 4.22 อยูในระดับความพึงพอใจมาก 

 จากผลการใหบริการหองพยาบาล ทําใหทราบวาผูเขารับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ยเทากับ 4.80 คิดเปนรอยละ 96.00 
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