
 

  
 
 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใหบริการ 

การขอใชอาคารสถานที่ของโรงเรียนพรุพพีิทยาคม 
 

 
 

กลุมบริหารทั่วไป 
 

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

อำเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี 

สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 



 

บันทึกขอความ 

 

สวนราชการ  โรงเรียนพรุพีพิทยาคม ตำบลพรุพี อำเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธาน ี   

ท่ี...........       วันท่ี 31 มีนาคม 2565   

เรื่อง   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจดานอาคารสถานท่ี ในรอบ 6 เดือนแรก ประจำปงบประมาณ 2565         

เรียน   ผูอำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

ขาพเจา นางสาวธนิดา พลายชุม ไดรับมอบหมายภาระงานสำรวจความพึงพอใจในการใหบริการดานการขอใช

อาคารสถานที่ ประจำปงบประมาณ 2565 เพื่อเปนขอมูลในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนางาน สำหรับกลุมบริหาร

ท่ัวไปใหมากท่ีสุด 

บัดนี้ การสำรวจความพึงพอใจดังกลาว ไดดำเนินการเรียบรอยแลว โดยขาพเจาไดแจกแบบสำรวจความพึงพอใจ 

จำนวนท้ังสิ้น 12 ฉบับ และไดแบบสำรวจความพึงพอใจกลับมาท้ังสิ้น 12 ฉบับ สรุปไดตามรายละเอียดดังแนบ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

  

        ลงชื่อ......................................ผูรายงาน 

              (นางสาวธนิดา  พลายชมุ) 

 

ลงชื่อ..................................................... 

                     (นายเสนอ  จันชู) 

        หัวหนางานอาคารสถานท่ี  

 

ลงชื่อ...................................................... 

                   (นายพรชัย รุงนิลรัตน) 

                     หัวหนากลุมงานบริหารงานท่ัวไป 

 

ความคิดเห็นผูอำนวยการสถานศึกษา 

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

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

 

ลงชื่อ...................................................... 

                (นางจันทนี  รกัษธรรม)  

                 ผูอำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

 

 



 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใหบริการการขอใชอาคารสถานท่ี 

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม   ประจำปงบประมาณ 2565 
 

โรงเรียนพรุพีพิทยาคมไดดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของหนวยงานราชการและบุคคลทั่วไป ท่ีขอใช
บริการดานอาคารสถานท่ีของโรงเรียนพรุพีพิทยาคม ประจำปงบประมาณ 2565 สามารถสรุปผลได ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 1 แสดงรอยละของขอมูลท่ัวไป (จำนวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 12 คน) 

 

ขอมูลท่ัวไป จำนวน (คน) รอยละ หมายเหตุ 

1. เพศ 
• ชาย 
• หญิง 

 
4 
8 

 
33.33 
66.67 

 

2. ประเภทของผูรับบริการ 
• สวนราชการ 
• บุคคลท่ัวไป 

 
10 
2 

 
83.33 
16.67 

 

 

จากตารางท่ี 1 เม่ือพิจารณาขอมูลเก่ียวกับ เพศ และประเภทผูรับบริการ จำนวน ท้ังสิ้น 12 คน โดยคิดเปน
คาสถิติรอยละ 33.33 พบวาเปนเพศชาย และคาสถิติรอยละ 66.67 พบวาเปนเพศหญิง ประเภทของผูรับบริการ
สวนใหญเปนสวนราชการมากกวาบุคคลท่ัวไป จำนวน 10 คน คิดเปน รอยละ 83.33 
 
การวิเคราะหขอมูล 

เกณฑการใหคะแนนความพึงพอใจ ดังนี้ 
ระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด 5 คะแนน 
ระดับความพึงพอใจ มาก  4 คะแนน 
ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง 3 คะแนน 
ระดับความพึงพอใจ นอย  2 คะแนน 
ระดับความพึงพอใจ นอยท่ีสุด 1 คะแนน 

 
การสรุปผลการประเมินเม่ือไดคาเฉลี่ยของคะแนนแตละขอแลวนามาเทียบกับเกณฑการประเมินผล ซ่ึงมีการ

แปลผลตามระดับคาเฉลี่ยจากอันตรภาคชั้น ดังนี้  
คะแนนเฉลี่ยสูงกวา        4.50     ผูรับบริการมีความพึงพอใจในระดับ   มากท่ีสุด  
คะแนนเฉลี่ยระหวาง  3.50 – 4.49     ผูรับบริการมีความพึงพอใจในระดับ   มาก  
คะแนนเฉลี่ยระหวาง  2.50 – 3.49     ผูรับบริการมีความพึงพอใจในระดับ   ปานกลาง  
คะแนนเฉลี่ยระหวาง  1.50 – 2.49     ผูรับบริการมีความพึงพอใจในระดับ   นอย  
คะแนนเฉลี่ยต่ำกวา        1.50     ผูรับบริการมีความพึงพอใจในระดับ   นอยท่ีสุด  

 
สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลสัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล กำหนดความหมายของสัญลักษณท่ี

ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

�̅�𝑥  แทน   คาเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจ 
S.D. แทน   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความพึงพอใจ 

 
 



 
 

ตารางท่ี 2 แสดงผลประการเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของงานอาคารสถานท่ี 
 

รายการประเมิน 𝑥𝑥 ̅ S.D. แปลผล 

1. ความสะดวกในการเดินทางมารับบริการ 4.83 0.39 มากท่ีสุด 

2. อาคารสถานท่ีมีความสะอาดเรียบรอย 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3. ภูมิทัศนของหนวยงาน รมรื่น และสวยงาม 4.75 0.45 มากท่ีสุด 

4. สถานท่ีจอดรถเพียงพอและมีความเหมาะสม 4.58 0.51 มากท่ีสุด 

5. มีสถานท่ีรองรับการใหบริการท่ีเหมาะสม เชน หองน้ำ 4.42 0.51 มาก 

6. มีจุดใหบริการพักคอยท่ีดี เหมาะสมและเพียงพอ 4.50 0.52 มากท่ีสุด 

7. ระบบแสงสวางภายในอาคาร 4.42 0.51 มาก 

8. อาคารมีความปลอดภัย 4.92 0.29 มากท่ีสุด 

9. ระบบสัญญาณการสื่อสาร / สัญญาณอินเตอรเน็ต 4.33 0.49 มาก 

10. ระบบรักษาความปลอดภัยของสถานท่ีโดยรวม 4.92 0.29 มากท่ีสุด 

11. ดานการดูแลการแกปญหาของผูรับผิดชอบอาคาร 4.83 0.39 มากท่ีสุด 

12. การอำนวยความสะดวกในดานตาง ๆ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

รวม 4.67 0.40 มากท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 2   แสดงผลการประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของงานอาคารสถานท่ี พบวา ภาพรวม

ของผูเขารับบริการมีความพึงพอใจ อยูในระดับ มากที่สุด ( x = 4.67, S.D. = 0.40) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ อาคารสถานท่ีมีความสะอาดเรียบรอย อยูในระดับ มากท่ีสุด ( x = 5.00, S.D. = 

0.00) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ระบบสัญญาณการสื่อสาร/สัญญาณอินเตอรเน็ต อยูในระดับ มาก ( x = 

4.60, S.D. = 0.50) 
 
 ขอเสนอแนะ คือ 

1. หองนำ้ควรมีกระดาษชำระใหเพียงพอ 
2. หองประชุมควรมีแสงสวางใหท่ัวถึงทุกบริเวณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


