
 
รายงานผลความพงึพอใจของผู้รับบริการ และผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 
--------------------------------------------------- 

 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำสงขลำ  สตูล สังกดัส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  กระทรวงศึกษำธิกำร ตั้ งอยู่ท่ี 174 ถนนสงขลำ-นำทวี ต ำบลเขำรูปช้ำง 
อ ำเภอเมืองสงขลำ จงัหวดัสงขลำ มีโรงเรียนในสังกดั  53 โรงเรียน  มีพ้ืนท่ีควำมรับผิดชอบใน
กำรจดักำรศึกษำใน 2 จงัหวดั  คือ จงัหวดัสงขลำ และสตูล  โดยก ำหนดกำรบริหำรจดักำรเป็น              
สหวิทยำเขต จ ำนวน 4  วิทยำเขต  ประกอบดว้ย  สหวิทยำเขตสองทะเล  จ ำนวน  14  โรงเรียน  
สหวิทยำเขตนครหำดใหญ่  จ ำนวน  14  โรงเรียน  สหวิทยำเขตทักษิณ จ ำนวน 13 โรงเรียน 
และสหวทิยำเขต   อนัดำมนั จ ำนวน  12  โรงเรียน  มีภำรกิจหลกัในกำรส่งเสริม สนบัสนุนกำรจดั
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือให้ประชำกรในวยัเรียนไดรั้บกำรศึกษำอย่ำงทัว่ถึงและมีคุณภำพ  โดย
พัฒนำผู ้เรียนให้มีควำมรู้ คู่คุณธรรม มีควำมสำมำรถตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน               
สู่มำตรฐำนสำกล  ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำ  เขต 16  ใหบ้ริกำรส่งเสริม สนบัสนุน
กำรจดักำรศึกษำมธัยมศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ ดงัวิสัยทศัน์ท่ีว่ำ  “ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำเป็นองคก์รแห่งกำรเรียนรู้ คู่คุณธรรม บริหำรจดักำรท่ีมีคุณภำพสู่มำตรฐำนระดบัสำกล  
ในสงัคมพหุวฒันธรรม    ตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยถือประโยชน์ ของนกัเรียน
และสถำนศึกษำเป็นส ำคญั (Students and Schools Come First : SSCF)  ซ่ึงเป็นค่ำนิยมขององคก์ร
ของส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำสงขลำ สตูล 

ส ำนักงำน เขตพ้ืน ท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสงขลำ ส ตูล  ได้จัดท ำแบบสอบถำม                            
ควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียและ                
ผูม้ำรับบริกำรผ่ำนทำงเว็บไซต์ www.sea16.go.th โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีผู ้ตอบ
แบบสอบถำม จ ำนวน 497 คน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.62 บุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 14.21 ขำ้รำชกำรครู จ ำนวน 586 คน 
คิดเป็นร้อยละ 75.71  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 2.45 

 
 
 
 

http://www.sea16.go.th/


 

วธีิการด าเนินงาน 
 ด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรบริหำรและกำรจดักำรศึกษำของส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำมธัยมศึกษำสงขลำ สตูล ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ พ.ศ.2560 โดย
ก ำหนดประเด็นกำรประเมินควำมพึงพอใจตำมภำรกิจหลัก 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนวิชำกำร ด้ำน
บริหำรงำนบุคคล ดำ้นงบประมำณ  และดำ้นบริหำรทัว่ไป ดงัน้ี 
 1. น ำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษรของส ำนักงำน                    
เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสงขลำ สตูล ให้ผูรั้บบริกำรหรือผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียได้ตอบ
แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ ซ่ึงประกอบด้วย ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ขำ้รำชกำรครู  และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
 2. น ำแบบสอบถำมท่ีไดรั้บคืนมำด ำเนินงำนวเิครำะห์ สรุปผลกำรขั้นตอน 
 3. ประมวลผลควำมพึงพอใจ โดยผ่ำนทำงกระบวนกำรทำงสถิติ โดยใชโ้ปรแกรม Excel 
เพ่ือหำผลรวม ค่ำร้อยละ จ ำแนกเป็นภำพรวม และรำยดำ้น 
 4. สรุปผลกำรวเิครำะห์ขอ้มูลควำมพึงพอใจ 

ผลการด าเนินงาน 
 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจท่ีผูรั้บบริกำรและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีต่อกำรบริหำรและ              
กำรจดักำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำสงขลำ  สตูล  แสดงตำมตำรำง
ดำ้นล่ำงน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตำรำง  แสดงควำมพึงพอใจท่ีผูรั้บบริกำรและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีต่อกำรบริหำรและ 
            กำรจดักำรศึกษำของส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำสงขลำ  สตูล 
 

การบริหารและ 
การจัดการศึกษาของ
ส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษา 

จ านวน
ผู้ตอบ
แบบส
อบถาม 
(คน) 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามระดับความพงึพอใจ (คน) 

ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่ม ี
ความพงึพอใจ
ระดับมากขึน้ไป 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก มากทีสุ่ด 
จ านวน 
(คน) 

คดิเป็น 
ร้อยละ 

1. ดำ้นวิชำกำร  497 - 98 686 2,228 2059 4,287 
84.54 

2. ดำ้นบริหำรงำนบุคคล 497 - 46 476 2,559 1889 4,448 89.50 

3. ดำ้นงบประมำณ  497 - 12 275 1,609 589 2,198 88.45 

4. ดำ้นบริหำรทัว่ไป 497 - 4 523 2,470 1,973 4,443 89.40 

รวม 1,988 - 160 1960 8866 6510 15,376 87.88 

คดิเป็นร้อยละ   0 
0.91 

11.20 50.67 37.21     

 
จำกตำรำง  แสดงวำ่ ผูรั้บบริกำรและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรและ

กำรจดักำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำสงขลำ  สตูล  ระดบัมำกข้ึนไป     

ในภำพรวม คิดเป็นร้อยละ 87.88 เม่ือพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ ดำ้นท่ีผูรั้บบริกำรมีควำมพึง

พอใจสูงสุด คือ ดำ้นบริหำรงำนบุคคล  คิดเป็นร้อยละ 89.50 รองลงมำ คือ  ดำ้นบริหำรทัว่ไป                 

คิดเป็นร้อยละ 89.40  ดำ้นบริหำรงบประมำณ คิดเป็นร้อยละ 88.45  และดำ้นวิชำกำร คิดเป็น                  

ร้อยละ 84.54  ตำมล ำดบั 

 

 

 



- 3 - 
ปัญหาและอุปสรรค 

 1. ครูขำดควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรบริหำรจดักำรงบประมำณและกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือ                
จดัจำ้ง เพรำะสถำนศึกษำขำดบุคลำกรสนบัสนุนกำรสอน 
 2. บุคลำกรไม่ครบตำมกรอบอตัรำก ำลงั จึงตอ้งจำ้งลูกจำ้งมำช่วยปฏิบติังำน ซ่ึงไม่มีทกัษะ 
ควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรปฏิบติังำนดำ้นกำรเงินฯ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรจดัพฒันำให้ควำมรู้ ควำมเขำ้ใจแก่ครูผูป้ฏิบติังำนดำ้นกำรเงิน พสัดุ ในสถำนศึกษำ
อยำ่งสม ่ำเสมอและต่อเน่ือง 
 2. ควรจดัอตัรำก ำลงัใหค้รบตำมกรอบอตัรำก ำลงั 

3. โรงเรียนขนำดเลก็ควรไดรั้บกำรช่วยเหลือดำ้นอตัรำก ำลงัให้มีครูผูส้อนครบทุกสำขำ
ท่ีขำดแคลน   

4. ควรมีกำรจดัระบบกำรควบคุมภำยในท่ีครอบคลุมภำรกิจตำมโครงสร้ำงขององคก์ร  
5. ควรมีกำรตรวจสอบ ทบทวนภำรกิจตำมมำตรฐำนส ำนกังำนเขตฯ เป็นรำยไตรมำส 
6. กลุ่มกำรงำนอำชีพ ควรมีกำรอบรมศึกษำดูงำนตำมสถำนท่ีประกอบกำรจริงบำ้ง เพื่อ

เพ่ิมทกัษะ ประสบกำรณ์ 
7. ควรประสำนงำน ประชำสัมพนัธ์เร่ืองต่ำงๆให้โรงเรียนทรำบรวดเร็วกว่ำน้ี 
8. ควรลดภำระงำนของครู เพรำะครูมีงำนอ่ืน ๆ มำก ท ำให้เวลำกำรสอนลดนอ้ยลง  

 
 
ส่ิงท่ีควรพฒันำในกำรให้บริกำรคือ   ควรเพ่ิมควำมเขม้แข็งทำงวิชำกำรให้มำกข้ึน โดยเฉพำะ 
โรงเรียนขนำดเล็ก และขนำดกลำง   ควรสนับสนุนให้โรงเรียนได้มีส่วนร่วมในหลักสูตร   
ส่งเสริมสนบัสนุนให้ บุคลำกรทำงกำรศึกษำมำกข้ึน   ควรมีเจำ้หนำ้ท่ีท่ีอ  ำนวยควำมสะดวกครูท่ี
ติดต่อ   งบประมำณของลูกจ้ำง ชั่วครำวครูธุรกำร ครูพ่ีเล้ียงและครูขำดแคลนขั้นวิกฤตใน
ปีงบประมำณ ปี62-63 ตอ้งท ำสญัญำหลำยคร้ังมำก ตอ้งรองบจดัสรรมำ อยำกใหฝ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งตั้ง
งบจดัสรรจำ้งในส่วนน้ีให้เพียงพอ   กำรเบิกจ่ำยเงินให้รวดเร็ว ให้มำกข้ึน  ควรบริหำรงำนให้
สะดวกและรวดเร็ว  ควรส่งเสริมดำ้นคุณธรรม จริยธรรมให้มำกข้ึน   ควร ให้บริกำรดำ้นควำม
สะดวกรวดเร็ว   ควรให้บริกำรตอนพกักลำงวนั  ควรให้บริกำรคร่ึงวนัเชำ้วนัเสำร์แบบ ไปรษณีย์



จะดีมำก  และควรให้บริกำรดว้ยควำมรวดเร็วและเต็มใจงำนใดพอจะท ำไดค้วรท ำให้ เพรำะครู
บำง คนตอ้งรีบกลบัมำสอนอีก กวำ่จะหำเวลำวำ่งกติ็ดสอน  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


