รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียตาม
แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

กลุ่มอานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คานา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓ ได้ดำเนินกำรประเมินควำมพึงพอใจ
กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โดยกำหนดประเด็นกำรประเมินควำมพึงพอใจ
ตำมภำรกิจหลัก ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำรบริหำรทั่วไป
ที่ มี ต่ อผลสั มฤทธิ ผลกำรบริ หำรและกำรจั ดกำรศึ กษำของผู้ รั บบริกำรและผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยมี ควำมพึ งพอใจ
ในกำรบริ หำรและกำรจั ดกำรศึ กษำ รวมทั้ งกำรให้ บริ กำร ประเด็ นกำรพิ จำรณำผลกำรประเมิ นควำมพึ งพอใจ
ด้ำนกำรบริ หำรและกำรจั ดกำรศึ กษำ รวมทั้ งกำรให้ บริกำรของส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึกษำตำมกระบวนกำร
บริหำรงำนของกลุ่มในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โดยใช้แบบสอบถำมเพื่อประเมินควำมคิดเห็นที่มีต่อกำรให้บริกำร
ครอบคลุมทุกภำรกิจของกลุ่ม/หน่วยในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓
ทั้งนี้ หวังว่ำเอกสำรเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทำงกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ต่อไป

กลุม่ อำนวยกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓

รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียตาม
แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓
ตำมที่สำนักงำนเขตพื้นกำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓ ได้จัดทำแบบสอบถำมควำม
พึงพอใจในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เพื่อประเมินควำมพึงพอใจของ
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรบริหำรจัดกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยกำหนดประเด็นกำรประเมินควำมพึงพอใจตำมภำรกิจหลัก ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำน
วิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำรบริหำรทั่วไป ที่มีต่อผลสัมฤทธิผลกำร
บริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีควำมพึงพอใจในกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำร ประเด็นกำรพิจำรณำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ ด้ำนกำรบริหำรและกำร
จัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมกระบวนกำรบริหำรงำนของกลุ่มใน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โดยใช้แบบสอบถำมเพื่อประเมินควำมคิดเห็นที่มีต่อกำรให้บริกำรครอบคลุมทุก
ภำรกิจของกลุ่ม/หน่วยในสังกัด (แบบสอบถำมออนไลน์) นั้น
ทั้งนี้ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓ ได้ขอควำมร่วมมือสถำนศึกษำใน
สังกัดให้ดำเนินกำรแจ้งผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหำร บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครูผู้สอน ก.ต.ป.น. คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ และบุคลำกรอื่นในสถำนศึกษำ โดยขอให้ควำมร่วมมือตอบแบบสอบถำมควำมพึงพอใจในกำร
บริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินควำมพึงพอใจ
ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรบริหำรจัดกำรของสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกำหนดประเด็นกำรประเมินควำมพึงพอใจตำมภำรกิจหลัก ๔ ด้ำน ในแต่ละ
ด้ำน ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ ๒ ควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำรวมทั้งกำรให้บริกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับประเมินควำมพึงพอใจ มี ๕ ระดับ คือ
น้อยที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก และมำกที่สุด
บัดนี้ กำรดำเนินกำรได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น สำนักงำนเขตพื้นที่กำรประถมศึกษำ
ศรีสะเกษ เขต ๓ จึงได้สรุปรำยงำนผลควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตำมแบบสอบถำม
ควำมพึงพอใจในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
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บทที่ ๑
บทนา
หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจำกมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้กำหนดประเด็นกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจตำมภำรกิจหลัก ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และ
ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป ที่มีต่อผลสัมฤทธิผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีควำมพึงพอใจในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้ บริกำร ประเด็นกำรพิจำรณำผลกำรประเมิน
ควำมพึ งพอใจ ด้ ำนกำรบริ หำรและกำรจั ดกำรศึ กษำ รวมทั้ งกำรให้ บริกำรของส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำ
ตำมกระบวนกำรบริหำรงำนของกลุ่มในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โดยใช้แบบสอบถำมเพื่อประเมินควำมคิดเห็น
ที่มีต่อกำรให้บริกำรครอบคลุมทุกภำรกิจของกลุ่ม/หน่วยในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นกำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓ จึงได้จัดทำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ
ในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เพื่อประเมินควำมพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อกำรบริหำรจัดกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำขึ้นมำในครั้งนี้
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๒. เพื่อนำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ ไปปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
ขอบเขตการศึกษา
๑. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ เป็นภำรกิจหลัก ๔ ด้ำน ประกอบด้วย ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ
ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำรบริหำรทั่วไป
๒. ขอบเขตด้ำนประชำกร ประกอบด้วย ผู้บริหำร บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครูผู้สอน ก.ต.ป.น.
และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ตำมเงื่อนไขที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนด
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓ มีข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับควำม
พึงพอใจในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๒. ส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำประถมศึ กษำศรีสะเกษ เขต ๓ น ำผลกำรด ำเนิ นงำนไปใช้
ปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

บทที่ ๒
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
นิยามและความหมาย
ควำมพึงพอใจ ตำมพจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน (๒๕๔๒ : ๗๗๕) หมำยถึง พอใจ ชอบใจ
พฤติกรรม เกี่ยวกับควำมพึงพอใจของมนุษย์ คือ ควำมพยำยำมที่จะขจัดควำมตึงเครียดหรือควำมกระวนกระวำย
หรือภำวะไม่ได้ดุลยภำพในร่ำงกำย ซึ่งเมื่อมนุษย์ขจัดสิ่งต่ำงๆ ดังกล่ำวได้แล้ว มนุษย์ย่อมได้รับควำมพึงพอใจใน
สิ่งที่ตนต้องกำร
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีควำมพึงพอใจในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษ รวมทั้ง
กำรให้บริกำร หมำยถึง ควำมคิดเห็นของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ องค์คณะบุคคล
ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชำชนทั่วไปต่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำร
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
หลักการความพึงพอใจการให้บริการ
สืบเนื่องจำกหลักกำรให้บริกำรแก่ผู้ขอรับบริกำรเป็นเป้ำหมำยที่จะสนองตอบควำมต้องกำรของ
ผู้ขอรับบริกำรได้รับควำมพึงพอใจในกำรบริกำร และมีควำมเท่ำเทียมกันจำกกำรมำรับบริกำรของรัฐบำลเป็นสำคัญ
จึงได้มีกำรกำหนดหลักกำรบริกำรงำนคุณภำพ ๘ ประกำร ดังนี้
หลักกำรที่ ๑ องค์กรทีใ่ ห้ควำมสำคัญแก่ลูกค้ำ (Customer Focused)
หลักกำรที่ ๒ ควำมเป็นผู้นำ (Leadership)
หลักกำรที่ ๓ กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร (Involvement of People)
หลักกำรที่ ๔ กำรบริกำรเชิงกระบวนกำร (Process Approach)
หลักกำรที่ ๕ กำรบริหำรเป็นระบบ (System Approach to Management)
หลักกำรที่ ๖ กำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง (Continual Improvement)
หลักกำรที่ ๗ กำรตัดสินจำกข้อมูลที่เป็นจริง (Factual Approach to Decision Making)
หลักกำรที่ ๘ ควำมสัมพันธ์กับผู้ขำยเพื่อประโยชน์ร่วม (Mutually Beneficial Supplier
Relationship)

บทที่ ๓
วิธีการดาเนินการ
สำนักงำนเขตพื้นกำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓ จึงได้จัดทำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ
ในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เพื่อประเมินควำมพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสี ยต่อกำรบริหำรจั ดกำรของสำนั กงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษำควำมพึ งพอใจใน
กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และเพื่อนำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจใน
กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ไปปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำควำมพึงพอใจในกำรบริหำรและกำรจัดกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓ ประกอบด้วย ผู้บริหำรสถำนศึกษำ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครู ก.ต.ป.น.
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขัน้ พื้นฐำน และผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มตัวอย่ำง จำนวน ๖๒๔ คน ตำมเงื่อนไขที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กำหนด โดยใช้วิธีกำรสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรศึกษำควำมพึงพอใจในกำรบริหำรและกำรจัดกำรของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓ มีลักษณะเป็นแบบสอบถำมที่ผู้ศึกษำกำหนดขึ้นตำม
ตำมเงื่อนไขที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประกอบด้วย ๒ ตอน คือ
ตอนที่ ๑ ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถำม ได้แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ บุคลำกร
ทำงกำรศึ กษำ ครู ผู้ สอน ก.ต.ป.น. คณะกรรมกำรสถำนศึ กษำ มี ลั กษณะเป็ นแบบสอบถำม แบบปลำยเปิ ด
ชนิดเลือกตอบ (Check List)
ตอนที่ ๒ แบบสอบถำมเกี่ยวกับควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรและกำรจัดกำร รวมทั้งกำรให้บริกำร
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โดยได้มีกำรประเมินควำมพึงพอใจตำมภำรกิจหลัก ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนวิชำกำร
ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำรบริหำรทั่วไป
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ใช้สถิติเป็น กำรค่ำควำมถี่ ร้อยละ

-๔เกณฑ์ประเมินระดับคุณภาพ
คำอธิบำย
๔ จำนวนผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีควำมพึงพอใจระดับมำกขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
๓ จำนวนผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีควำมพึงพอใจระดับมำกขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป
๒ จำนวนผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีควำมพึงพอใจระดับมำกขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
๑ จำนวนผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีควำมพึงพอใจระดับมำกขึ้นไป น้อยกว่ำร้อยละ ๖๐

บทที่ ๔
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
กำรศึกษำควำมพึงพอใจในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓ ขอเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล ดังนี้
ตอนที่ ๑ ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถำม
ตอนที่ ๒ ควำมพึงพอใจในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ตำรำงสรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถำม ดังนี้
การบริหารและการจัดการศึกษา
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

จานวนผู้รบั บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย (คน)

จานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม
(คน)

ผู้บริหาร

บุคลากร

ครู

ก.ต.ป.น.

คณะกรรมการ
สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ผู้ปกครอง

๔๕๗
๔๕๗
๔๕๗
๔๕๗
๑,๘๒๘
๑๐๐

๑๓๕
๑๓๕
๑๓๕
๑๓๕
๕๔๐
๒๙.๕๔

๕๗
๕๗
๕๗
๕๗
๒๒๘
๑๒.๔๗

๑๒๔
๑๒๔
๑๒๔
๑๒๔
๔๙๖
๒๗.๑๓

๒
๒
๒
๒
๘
๐.๔๔

๗๗
๗๗
๗๗
๗๗
๓๐๘
๑๖.๘๕

๖๒
๖๒
๖๒
๖๒
๒๔๘
๑๓.๕๗

๑. ด้ำนวิชำกำร
๒. ด้ำนบริหำรงำนบุคคล
๓. ด้ำนงบประมำณ
๔. ด้ำนบริหำรทั่วไป
รวม
คิดเป็นร้อยละ

หมายเหตุ

จำกข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถำม พบว่ำ ผู้ มำรับบริกำรและผู้มี ส่ วนได้เสียในกำรบริหำรจัดกำร
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓ มีจำนวน ๑,๘๒๘ คน ประกอบด้วย ผู้บริหำร
จ ำนวน ๕๔๐ คน คิ ดเป็ นร้ อยละ ๒๙.๕๔ มี สั ดส่ วนที่ มำกที่ สุ ด รองลงมำเป็ น ครู จ ำนวน ๔๙๖ คน คิ ดเป็ น
ร้อยละ ๒๗.๑๓ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน จำนวน ๓๐๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๘๕ ผู้ปกครอง จำนวน
๒๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕๗ บุคลำกร จำนวน ๒๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๔๗ และ ก.ต.ป.น. จำนวน ๘ คน
คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๔ ตำมลำดับ
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำรำงสรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓ ดังนี้
การบริหารและ
การจัดการศึกษาของ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
๑. ด้ำนวิชำกำร
๒. ด้ำนบริหำรงำนบุคคล
๓. ด้ำนงบประมำณ
๔. ด้ำนบริหำรทั่วไป
รวม
คิดเป็นร้อยละ

จานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม
(คน)
๔๕๗
๔๕๗
๔๕๗
๔๕๗
๑,๘๒๘
๑๐๐

จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม
จาแนกตามระดับความพึงพอใจ (คน)
น้อย
ปาน
มาก
น้อย
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
๕๗
๔๐๐
๕๓
๔๐๔
๕๒
๔๐๕
๕๕
๔๐๒
๒๑๗
๑,๖๑๑
๑๑.๘๗ ๘๘.๑๓

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
ความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป
จานวน
คิดเป็น
(คน)
ร้อยละ
๔๕๗
๑๐๐
๔๕๗
๑๐๐
๔๕๗
๑๐๐
๔๕๗
๑๐๐
๑,๘๒๘
๑๐๐

-๖จำกข้อมูลควำมพึงพอใจในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓ พบว่ำ มีระดับควำมพึงพอใจในเกณฑ์ระดับมำกที่สุด
จำนวน ๑,๖๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๑๓ เป็นสัดส่วนที่มำกที่สุด รองลงมำเป็น ระดับมำก จำนวน ๒๑๗ คน
คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๘๗ ตำมลำดับ ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถำมที่มีควำมพึงพอใจระดับมำกขึ้นไป จำนวน ๑,๘๒๘ คน
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของในแต่ละประเด็นกำรประเมินควำมพึงพอใจตำมภำรกิจหลัก ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนวิชำกำร
ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำรบริหำรทั่วไป

บทที่ ๕
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
สรุ ปผลควำมพึ งพอใจในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึ กษำของส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓ ดังนี้
๑. ผู้รับบริกำรในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ศรีสะเกษ เขต ๓ จำนวน ๑,๘๒๘ คน โดยมีระดับที่เป็นเกณฑ์ค่ำสูงสุด คือ ด้ำนงบประมำณ รองลงมำเป็นด้ำน
บริหำรงำนบุคคล ด้ำนบริหำรทั่วไป และด้ำนวิชำกำร ตำมลำดับ
๒. ผู้รับบริกำรในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ศรีสะเกษ เขต ๓ ในภำพรวมมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด และพิจำรณำประเด็นกำรประเมินควำมพึงพอใจ
ตำมภำรกิจหลัก ๔ ด้ำน เป็นรำยด้ำน พบว่ำ อยู่ในระดับมำกขึ้นไปทุกด้ำน
การอภิปรายผล
จำกกำรประเมินควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓ มีประเด็นพิจำรณำ ดังนี้
๑. ด้ำนวิชำกำร มีกำรส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกรในสถำนศึกษำและสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ รวมทั้งกำรส่งเสริมกำรใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ
อย่ำงเป็นระบบ
๒. ด้ำนบริหำรงำนบุ คคล มีกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ข้อมูลต่ำงๆที่มีควำมจำเป็นให้ แก่
ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่อย่ำงหลำกหลำยช่องทำง
๓. ด้ำนงบประมำณ มีกำรสร้ำงควำมรู้ให้กับเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบด้ำนงบประมำณ กรณีที่มี
กำรแก้ไขกฎหมำย ระเบียบ แนวปฏิบัติกำรเบิกจ่ำยงบประมำณอย่ำงต่อเนื่อง
๔. ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป มีกำรประชุม ประสำนงำน และบูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำง
สถำนศึกษำและสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ข้อเสนอแนะ
สำหรับข้อเสนอแนะสำหรับกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำ
โดยส่ ว นใหญ่ ย อมรั บ และมี ค วำมพึ งพอใจในเชิ งบวก ถึ งแม้ จะมี ข้ อ จ ำกั ด ในเรื่ อ งงบประมำณ บุ ค ลำกร
ขั้นตอน และระยะเวลำ ดังนั้น จึงควรมีกำรส่ งเสริมกำรบูรณำกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติร่วมกันของ
ผู้บริหำร ครูผู้ สอน บุ คลำกรทำงกำรศึกษำ ก.ต.ป.น. และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ เพื่อทำให้ได้รับทรำบและ
มีส่วนร่วมรับผิดชอบดำเนินกำรร่วมกัน

ภาคผนวก

บรรณานุกรม
รำชบัณฑิตยสถำน. (๒๕๔๒). พจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ.๒๕๔๒. กรุงเทพฯ : นำมมีบุ๊คส์พับเคชั่น.
บุญชม ศรีสะอำด. (๒๕๔๕). กำรวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพฯ : สุวีริยำสำส์น.

แบบสอบถามออนไลน์ (Questionnaire Online)
แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

https://goo.gl/BTeo3h

แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คาชี้แจง 1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 โดยกาหนดประเด็นการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ในแต่ละด้าน
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. ระดับประเมินความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด
3. โปรดระบุระดับความพึงพอใจของท่าน โดยใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล

 ผู้บริหาร
 ก.ต.ป.น.

 บุคลากรทางการศึกษา
 คณะกรรมการสถานศึกษา

 ครูผู้สอน
 อื่น ๆ โปรดระบุ .......................

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ด้านวิชาการ
ข้อ

รายการ

น้อย
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
ปาน
น้อย
มาก
กลาง

มาก
ที่สุด

1 การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
2 การพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ และตามความต้องการของ
สถานศึกษา
3 การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 และตามบริบทของสถานศึกษา
4 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
5 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการผลิต พัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการจัดการเรียน
การสอนที่หลากหลายคลอบคลุมทุกกลุ่มสาระ
6 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการวัดผล ประเมินผลที่หลากหลายและนาผลการประเมิน
ไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
7 การส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
8 การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาทาวิจยั และ
นาผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
9 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
10 การส่งเสริม สนับสนุนให้บคุ คล องค์กร หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและเป็น
แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบเครือข่าย
ข้อเสนอแนะ
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คาชี้แจง 1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 โดยกาหนดประเด็นการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ในแต่ละด้าน
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. ระดับประเมินความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด
3. โปรดระบุระดับความพึงพอใจของท่าน โดยใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล

 ผู้บริหาร
 ก.ต.ป.น.

 บุคลากรทางการศึกษา
 คณะกรรมการสถานศึกษา

 ครูผู้สอน
 อื่น ๆ โปรดระบุ .......................

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ด้านงบประมาณ
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการ

น้อย
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
ปาน
น้อย
มาก
กลาง

มาก
ที่สุด

การขอจัดตั้ง จัดสรร และโอนเงินงบประมาณในสถานศึกษา
การวางแผนการใช้งบประมาณถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมายที่กาหนด และสอดคล้องกับนโยบาย
การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุอย่างชัดเจน
การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการวางแผนการใช้งบประมาณให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
การนิเทศ กากับ ติดตามและ ตรวจสอบการใช้งบประมาณของสถานศึกษา
การให้คาปรึกษาช่วยเหลือแนะนาการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของสถานศึกษา
การให้คาปรึกษาช่วยเหลือ แนะนา ในการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแก่สถานศึกษา
การนานวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน
จัดทาเอกสารการรายงานผลการดาเนินงานทางด้านงบประมาณประจาปีอย่างเป็นระบบ
การประเมินความเสีย่ งด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา
ข้อเสนอแนะ
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คาชี้แจง 1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 โดยกาหนดประเด็นการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ในแต่ละด้าน
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. ระดับประเมินความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด
3. โปรดระบุระดับความพึงพอใจของท่าน โดยใส่เครื่องหมาย  ในช่องทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่าน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล

 ผู้บริหาร
 ก.ต.ป.น.

 บุคลากรทางการศึกษา
 คณะกรรมการสถานศึกษา

 ครูผู้สอน
 อื่น ๆ โปรดระบุ .......................

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ด้านการบริหารงานบุคคล
ข้อ
1

รายการ

น้อย
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
ปาน
น้อย
มาก
กลาง

มาก
ที่สุด

การจัดทาข้อมูลสารสนเทศอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย
สภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา
2 การจัดทาแผนอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา
และความต้องการของสถานศึกษา
3 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน รวมทั้งการออกจากราชการของครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ที่ถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้
4 การจัดทาแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นครูมืออาชีพโดยวิธีการที่
หลากหลาย ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทัว่ ถึง
5 การเสริมสร้าง วินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่ครูและบุคลากรทาง
การศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย
ข้อเสนอแนะ
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คาชี้แจง 1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 โดยกาหนดประเด็นการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ในแต่ละด้าน
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. ระดับประเมินความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด
3. โปรดระบุระดับความพึงพอใจของท่าน โดยใส่เครื่องหมาย  ในช่องทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่าน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล

 ผู้บริหาร
 ก.ต.ป.น.

 บุคลากรทางการศึกษา
 คณะกรรมการสถานศึกษา

 ครูผู้สอน
 อื่น ๆ โปรดระบุ .......................

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ด้านการบริหารทั่วไป
น้อย
ปาน
มาก
ข้อ
รายการ
น้อย
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1 จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนกลาง
อย่างเป็นระบบ ใช้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว
2 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ต่อสถานศึกษาและสาธารณะอย่างต่อเนื่อง
3 ช่องทางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันหลายช่องทาง
4 การจัดทาแผนผังอาคารสถานที่ และป้ายประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน
5 การบารุงรักษาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อมเป็นระเบียบ สะอาด ถูก
สุขลักษณะในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6 การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
7 การวางระบบควบคุมภายในที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา และตรงตามภารกิจของหน่วยงาน
8 การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง สอดคล้องกับ
ระเบียบที่กาหนดและความต้องการจาเป็น
9 การรับฟังความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
10 การประสาน ส่งเสริม สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน สถาบัน องค์การภาครัฐ
และเอกชน เข้ามาระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ข้อเสนอแนะ
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียตาม
แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓
ตำมที่สำนักงำนเขตพื้นกำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓ ได้จัดทำแบบสอบถำมควำม
พึงพอใจในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เพื่อประเมินควำมพึงพอใจของ
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรบริหำรจัดกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยกำหนดประเด็นกำรประเมินควำมพึงพอใจตำมภำรกิจหลัก ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำน
วิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำรบริหำรทั่วไป ที่มีต่อผลสัมฤทธิผลกำร
บริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีควำมพึงพอใจในกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำร ประเด็นกำรพิจำรณำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ ด้ำนกำรบริหำรและกำร
จัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมกระบวนกำรบริหำรงำนของกลุ่มใน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โดยใช้แบบสอบถำมเพื่อประเมินควำมคิดเห็นที่มีต่อกำรให้บริกำรครอบคลุมทุก
ภำรกิจของกลุ่ม/หน่วยในสังกัด (แบบสอบถำมออนไลน์) นั้น
ทั้งนี้ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓ ได้ขอควำมร่วมมือสถำนศึกษำใน
สังกัดให้ดำเนินกำรแจ้งผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหำร บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครูผู้สอน ก.ต.ป.น. คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ และบุคลำกรอื่นในสถำนศึกษำ โดยขอให้ควำมร่วมมือตอบแบบสอบถำมควำมพึงพอใจในกำร
บริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินควำมพึงพอใจ
ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรบริหำรจัดกำรของสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกำหนดประเด็นกำรประเมินควำมพึงพอใจตำมภำรกิจหลัก ๔ ด้ำน ในแต่ละ
ด้ำน ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ ๒ ควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำรวมทั้งกำรให้บริกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับประเมินควำมพึงพอใจ มี ๕ ระดับ คือ
น้อยที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก และมำกที่สุด
บัดนี้ กำรดำเนินกำรได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น สำนักงำนเขตพื้นที่กำรประถมศึกษำ
ศรีสะเกษ เขต ๓ จึงได้สรุปรำยงำนผลควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตำมแบบสอบถำม
ควำมพึงพอใจในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

มาตรฐานที่ ๓ สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ
ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามกระบวนการบริหารงานของกลุ่มใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการครอบคลุมทุกภารกิจของกลุ่ม/หน่วย
ระดับ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
คุณภาพ
จำนวนผู้รับบริกำรและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
๑. วิธีการดาเนินงาน
⚫ เอกสารที่ต้องนาส่งใน
 มีควำมพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ตั้งแต่
โดยใช้แบบสอบถำมเพื่อประเมินควำมคิดเห็นที่มีต่อกำรให้บริกำรครอบคลุมทุกภำรกิจของกลุ่ม/หน่วย ระบบ
๔
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
 รำยงำนผล
ในสังกัด (แบบสอบถำมออนไลน์)
ควำมพึงพอใจของ
๒. ผลการดาเนินงาน
ตำรำงที่ ๓.๖.๑ แสดงผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรบริหำรและกำรจัด ผู้รับบริกำร และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กำรศึกษำ และกำรให้บริกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
จำนวนผู้รับบริกำรและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
การบริหารและ
 มีควำมพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ตั้งแต่
จานวนผู้ตอบ
จาแนกตามระดับความพึงพอใจ (คน)
ความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป
การจัดการศึกษาของ
⚫ เอกสารประกอบประเด็น
๓
แบบสอบถาม
ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป
สานักงานเขตพื้นที่
น้อย
ปาน
มาก
จานวน
คิดเป็น
การพิจารณา
(คน)
น้อย
มาก
การศึกษา
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(คน)
ร้อยละ
 เอกสำรหลักฐำนอื่น
๑. ด้ำนวิชำกำร
๔๕๗
๕๗
๔๐๐
๔๕๗
๑๐๐
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
๒. ด้ำนบริหำรงำนบุคคล
๔๕๗
๕๓
๔๐๔
๔๕๗
๑๐๐
๓.
ด้
ำ
นงบประมำณ
๔๕๗
๕๒
๔๐๕
๔๕๗
๑๐๐
กำรพิจำรณำ โปรดระบุ
จำนวนผู้รับบริกำรและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
๔. ด้ำนบริหำรทั่วไป
๔๕๗
๕๕
๔๐๒
๔๕๗
๑๐๐
๑. บันทึกนำเสนอ
 มีควำมพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ตั้งแต่
รวม
๑,๘๒๘
๒๑๗
๑,๖๑๑
๑,๘๒๘
๑๐๐
๒
เพื่อขอควำมร่วมมือ
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
๑๐๐
๑๑.๘๗ ๘๘.๑๓
คิดเป็นร้อยละ
ตอบแบบสอบถำมฯ
๓. ปัญหา อุปสรรค
๒. หนังสือนำส่ง
เพื่อขอควำมร่วมมือ
๔. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
จำนวนผู้รับบริกำรและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ตอบแบบสอบถำมฯ
สำหรับกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โดยส่วนใหญ่ยอมรับและมีควำมพึงพอใจใน
 มีควำมพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป
เชิงบวก ถึงแม้จะมีข้อจำกัดในเรื่องงบประมำณ บุคลำกร ขั้นตอน และระยะเวลำ ดังนั้น จึงควรมีกำรส่งเสริมกำรบูรณำกำร
๑
น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐
ขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติร่วมกันของผู้บริหำร ครูผู้สอน บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ก.ต.ป.น. และคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ เพื่อทำให้ได้รับทรำบและมีส่วนร่วมรับผิดชอบดำเนินกำรร่วมกัน

