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โดยงานอนามัยโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
 
 
 

ต าบลพรุพี อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

 



 
                   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
ท่ี.............วันท่ี  29 สิงหาคม 2565 
เรื่อง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อการให้บริการของห้องพยาบาลโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน     ผู้อ านวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
 

ตามท่ีข้าพเจ้านางสุธาสินี  หนูนาค หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน ผู้ดูแลและให้บริการ ด้านการเข้าใช้ห้องพยาล                

ซึ่งข้าพเจ้าได้ท าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนผู้มาใช้บริการ เพื่อน าผลการส ารวจความพึงพอใจมาปรับปรุง 

พัฒนา ในการให้บริการในภาคเรียนต่อไป ซึ่งผลความพึงพอใจ ดังรายละเอียด  
 

ตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของห้องพยาบาลโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ตามประเด็นการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
 

ข้อ รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับ

ความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป 

5 4 3 2 1 จ านวน 
(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

1 มีแบบฟอร์มการให้บริการ
และการบันทึกข้อมูลของ 
ผู้รับบริการ 

74 36 17 - - 110 86.61 

2 ระยะเวลาในการเปิด-ปิดห้อง
พยาบาล 

55 57 13 2 - 112 99.88 

3 มีการให้ความรู้ด้านสุขภาพ 
และด้านพืชสมุนไพร 

54 51 22 - - 105 94.16 

4 ให้บริการด้วยความสุภาพ
และเป็นมิตร 

58 55 12 2 - 113 88.98 

5 มีเจ้าหน้าท่ีอยู่ช่วงพัก
กลางวันคอยให้บริการ 

40 64 22 1 - 104 81.89 

6 บรรยากาศภายในห้อง
พยาบาลมีความสะอาด 
เรียบร้อย และปลอดภัย 

76 41 10 - - 117 92.13 

 

 

 



 

ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับ

ความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป 

5 4 3 2 1 จ านวน 
(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

7 การจัดยาเวชภัณฑ์อุปกรณ์
ให้บริการเพียงพอและมี
คุณภาพ 

63 53 11 - - 116 91.33 

8 วัสดุอุปกรณ์ในการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นมีความ
สะอาด และปลอดภัย 
 และเพียงต่อการให้บริการ 

74 41 12 - - 115 90.55 

9 บริการหน้ากากอนามัยให้กับ
นักเรียน 

94 26 7 - - 120 94.49 

10 มีการบริการจุดคัดกรอง
นักเรียนก่อนเข้าในโรงเรียน 
ด้วยเจล แอลกอฮอล์ล้างมือ 

79 39 9 - - 118 92.91 

 

       จากการสรุปผลข้อมูลพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไป โดยมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
หน้ากากอนามัยกับนักเรียน ในล าดับสูงสุด จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 92.33 รองลงมาคือมีการบริการจุดคัดกรอง
นักเรียนก่อนเข้าในโรงเรียน ด้วยเจล แอลกอฮอล์ล้างมือ จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 92.91 บรรยากาศภายในห้อง
พยาบาลมีความสะอาด เรียบร้อย และปลอดภัย จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 92.13 การจัดยาเวชภัณฑ์อุปกรณ์
ให้บริการเพียงพอและมีคุณภาพ จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 91.34 วัสดุอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นมีความ
สะอาด และปลอดภัย และเพียงต่อการให้บริการ จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 90.55 ให้บริการด้วยความสุภาพและเป็น
มิตร จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 88.98 ระยะเวลาในการเปิด-ปิดห้องพยาบาล จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 88.19  
มีแบบฟอร์มการให้บริการและการบันทึกข้อมูลของ ผู้รับบริการ จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 86.61  
มีการให้ความรู้ด้านสุขภาพ และด้านพืชสมุนไพร จ านวน 105 คิดเป็นร้อยละ 82.68  มีเจ้าหน้าท่ีอยู่ช่วงพักกลางวัน                     
คอยให้บริการ จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 81.89 ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนภูมิแสดงร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของห้องพยาบาลโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
 

 

 
  

ร้อยละ ของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อการให้บริการของห้องพยาบาลโรงเรียนพรุพีพิทยาคม  สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

       ( นางสุธาสินี  หนูนาค ) 

                         หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน 
 
 
เสอนหัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 
 
        (นายพรชัย  รุ่งนิลรัตน์) 
                                                                       หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
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กราฟแส่ดงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อการให้บริการ

ของห้องพยาบาลโรงเรียนพรุพีพิทยาคม



 
 
เสนอรองผู้อ านวยการโรงเรียน 

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................. 

 

        (นางฐิติวัลค์ุ เอียดนิมิตร) 

                                                                          เสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................. 

 

        (นางจันทนี  รักษ์ธรรม) 

                                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียน 


