
บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  โรงเรียนพรุพีพิทยาคม ต าบลพรุพี อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี   
ที.่..........       วันที่ 30 กันยายน 2564   
เรื่อง   รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจด้านอาคารสถานที่รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ 2564         
เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

ตามท่ีข้าพเจ้า นางสาวกุสุมา คุ้มช านาญ ได้รับมอบหมายภาระงานส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ
ด้านอาคารสถานที่โรงเรียนพรุพีพิทยาคม ประจ าปีการศึกษา 2564 เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนปรับปรุง 
และพัฒนาฝ่ายงานให้มากท่ีสุดนั้น 

บัดนี้ การส ารวจดังกล่าว ได้ด้าเนินการเรียนร้อยแล้ว โดยได้แจกแบบส ารวจจ านวนทั้งสิ้น 9 ฉบับ 
และได้รับแบบส ารวจกลับคืนมาจ านวนทั้งสิ้น 9 ฉบับ สรุปได้ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
       ลงชื่อ......................................ผู้รายงาน 
                      (นางสาวกุสุมา คุ้มช านาญ) 

 

ลงชื่อ................................... .................. 
              (นายเสนอ  จันชู) 

หัวหน้างานอาคารสถานที่  

 

ลงชื่อ...................................................... 
                            (นายพรชัย รุ่งนิลรตัน์) 
                    หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

ความคิดเห็นผู้อ านวยการสถานศึกษา 
................................................................................................................................................... ...........................
............................................................................................................................................. ................................. 
 

ลงชื่อ......................................................  
                (นางจันทนี  รักษ์ธรรม) 
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

 



รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการด้านงอาคารสถานที่ 

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม ประจ าปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนพรุพีพิทยาคมได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนและบุคคลทั่วไปที่ใช้บริการด้าน
อาคารสถานที่ ประจ าปีการศึกษา 2564 สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 ร้อยละของข้อมูลทั่วไป (จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 9 คน) 

  ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ หมายเหตุ 
   (คน)   
1. เพศ     

  ชาย 8 88.89  

  หญิง 1 11.11  

2. อายุ     

  ต่ ากว่า 20 ปี - -  

  21-30 ปี - -  

  31-40 ปี 6 66.67  

  41 ปีขึ้นไป 3 33.33  

3. สถานภาพของผู้มารับบริการ    

  นักเรียน - -  

  บุคคลทั่วไป/หน่วยงาน 5 55.56  

  อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................ 4 44.44  

      

 
จากตารางท่ี 1 เมื่อพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ และสถานภาพของผู้มารับบริการ จ านวน 

ทั้งสิ้น 9 คน โดยคิดเป็นค่าสถิติร้อยละ 88.89 พบว่าเป็นเพศชาย จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 
อายุ 31-40 ปี สถานภาพของผู้มารับบริการส่วนใหญ่เป็นบุคคลทั่วไปหรือหน่วยงานต่างๆ จ านวน 5 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 55.56 

การวิเคราะห์ข้อมูล    

เกณฑ์การให้คะแนนความพึงพอใจ ดังนี้   
ระดับ ความพึงพอใจ มากที่สุด 5 คะแนน 
ระดับ ความพึงพอใจ มาก 4 คะแนน 
ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง 3 คะแนน 
ระดับ ความพึงพอใจ น้อย 2 คะแนน 
ระดับ ความพึงพอใจ น้อยที่สุด 1 คะแนน 



การสรุปผลการประเมินเมื่อได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนแต่ละข้อแล้วน ามาเทียบกับเกณฑ์การประเมินผล 
ซึ่งมีการแปลผลตามระดับค่าเฉลี่ยจากอันตรภาคชั้น ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4.50 นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก  

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับน้อย  

คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 1.50 นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ก าหนดความหมายของ
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

x แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนน 

ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ นักเรียนและบุคลทั่วไปต่อการให้บริการของงานอาคารสถานที่ด้าน
ระบบ 

 

  

จากตารางที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนและบุคคลทั่วไปต่อการให้บริการของงานทะเบียน 

ด้านระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัยมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.62)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีระบบรักษาความปลอดภัยมีความพึงพอใจในระดับมาก ( x = 3.87)  

ความเพียงพอของระบบน้้าประปามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ( x = 3.26) 
 

 

 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย  แปลผล หมายเหตุ  

      

1. ด้านระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย 

1.1 ระบบรักษาความปลอดภัย 3.87 มาก  

1.2 ถังดับเพลิงมีพร้อมใช้งานและสะดวกรวดเร็ว 3.53 มาก  

1.3 ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า 3.80 มาก  

1.4 ความเพียงพอของระบบน้้าประปา 3.26 ปานกลาง  

1.5 มีการถังขยะเพื่อคัดแยกประเภทต่างๆ 3.53 มาก  

 รวม 3.60 มาก  



ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจนักเรียนและบุคลทั่วไปต่อการให้บริการของงานอาคารสถานที่ ด้าน
ห้องเรียนห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การศึกษาจุดเชื่อมอินเตอร์เน็ตและภูมิทัศน์ 

 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนและบุคคลทั่วไปต่อการให้บริการของงานอาคาร 
สถานที่ด้านห้องเรียนห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การศึกษาจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต และภูมิทัศน์มีความพึงพอใจ

โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 3.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีบริการจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตมีความ

พึงพอใจในระดับมาก ( x = 3.87) รองลงมาคือ ความสะดวก เหมาะสมของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ            

( x = 3.80) 

ตารางท่ี 4 ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ นักเรียนและบุคลทั่วไปต่อการให้บริการของงานอาคาร
สถานที่ ดา้นการให้บริการของเจ้าหน้าที่/ครู 

 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย  แปลผล หมายเหตุ  

      

2. ด้านห้องเรียนห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การศึกษาจุดเชื่อมอินเตอร์เน็ตและภูมทิัศน์ 

2.1 ความสะดวก เหมาะสมของห้องเรียนห้องปฏิบัติการ 3.80 มาก  

2.2 คุณภาพของอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน 3.33 ปานกลาง  

2.3 บริเวณท่ีนั่งพักผ่อน ม้าหินอ่อน มีเพียงพอต่อการใช้งาน 3.33 มาก  

2.4 ห้องเรียน อาคารเรียนดูสะอาด ถูกสุขลักษณะ 3.73 มาก  

2.5 มีบริการจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 3.87 มาก  

 รวม 3.61 มาก  

 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย  แปลผล หมายเหตุ  

      

3. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

3.1 การให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามมีความถูกต้องชัดเจน 3.93 มาก  

3.2 ความตรงเวลาของเจ้าหน้าที่ 3.80 มาก  

3.3 มีความสุภาพในการให้บริการ 3.80 มาก  

3.4 มีความเป็นธรรมในการให้บริการ (ไม่เลือกปฏิบัติ) 3.93 มาก  

3.5 มีการก าหนดขั้นตอนการท างานที่ชัดเจน 3.40 ปานกลาง  

 รวม 3.77 มาก  



จากตารางท่ี 4 พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนและบุคคลทั่วไปต่อการให้บริการอาคารสถานที่

ของงานสถานที่ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 3.77) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าการให้คำแนะนำตอบข้อซักถามมีความถูกต้องชัดเจนและมีความเป็นธรรม 

ในการให้บริการ (ไม่เลือกปฏิบัติ) มีความพึงพอใจในระดับมาก ( x  = 3.93) 
 
ตารางท่ี 5 สรุปค่าเฉลี่ยของความพึงพอในนักเรียนและบุคคลทั่วไปต่อการให้บริการของงานอาคาร 
สถานทีภ่าพรวม 

 

 
 

 

จากตารางที่ 5พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนและบุคคลทั่วไปต่อการให้บริการของงานอาคาร 
สถานที่มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.66) 

 

ข้อเสนอแนะคือ  1 .ควรให้ห้องน้ าควรมีกระดาษชำระ 

 
 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย  แปลผล หมายเหตุ 

1.ด้านระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย 3.60 มาก  

2.ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การศึกษา จุด
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต และภูมิทัศน์ 3.61 มาก  

3.การให้บริการของเจ้าหน้าที่/ ครู 3.77 มาก  

รวม 3.66 มาก  


