รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียตาม
แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำนำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ ได้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจ
การบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยกำหนดประเด็นการประเมินความพึงพอใจ
ตามภารกิจหลัก ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป
ที่ มี ต่ อผลสั มฤทธิ ผลการบริ หารและการจั ดการศึ กษาของผู้ รั บบริการและผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยมี ความพึ งพอใจ
ในการบริ หารและการจั ดการศึ กษา รวมทั้ งการให้ บริ การ ประเด็ นการพิ จารณาผลการประเมิ นความพึ งพอใจ
ด้านการบริ หารและการจัดการศึ กษา รวมทั้ งการให้ บริการของสำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาตามกระบวนการ
บริหารงานของกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการ
ครอบคลุมทุกภารกิจของกลุ่ม/หน่วยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓
ทั้งนี้ หวังว่าเอกสารเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาและ
ปรับปรุงการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต่อไป

กลุม่ อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียตาม
แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓
ตามที่สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ ได้จัดทำแบบสอบถามความ
พึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ โดยกำหนดประเด็นการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก ๔ ด้าน ได้แก่ ด้าน
วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ที่มีต่อผลสัมฤทธิผลการ
บริหารและการจัดการศึกษาของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจในการบริหารและการจัด
การศึกษา รวมทั้งการให้บริการ ประเด็นการพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจ ด้านการบริหารและการ
จัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามกระบวนการบริหารงานของกลุ่มใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการครอบคลุมทุก
ภารกิจของกลุ่ม/หน่วยในสังกัด (แบบสอบถามออนไลน์) นั้น
ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ ได้ขอความร่วมมือสถานศึกษาใน
สังกัดให้ดำเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอน ก.ต.ป.น. คณะกรรมการ
สถานศึกษา และบุคลากรอื่นในสถานศึกษา โดยขอให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการ
บริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกำหนดประเด็นการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก ๔ ด้าน ในแต่ละ
ด้าน ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัด
การศึกษารวมทั้งการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับประเมินความพึงพอใจ มี ๕ ระดับ คือ
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด
บัดนี้ การดำเนินการได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต ๓ จึงได้สรุปรายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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บทที่ ๑
บทนำ
หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ ได้กำหนดประเด็นการประเมิน
ความพึงพอใจตามภารกิจหลัก ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ
ด้านการบริหารทั่วไป ที่มีต่อผลสัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษาของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้ บริการ ประเด็นการพิจารณาผลการประเมิน
ความพึ งพอใจ ด้ านการบริ หารและการจั ดการศึ กษา รวมทั้ งการให้ บริการของสำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ตามกระบวนการบริหารงานของกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความคิดเห็น
ที่มีต่อการให้บริการครอบคลุมทุกภารกิจของกลุ่ม/หน่วยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ จึงได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ
ในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นมาในครั้งนี้
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒. เพื่อนำผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ขอบเขตการศึกษา
๑. ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นภารกิจหลัก ๔ ด้าน ประกอบด้วย ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป
๒. ขอบเขตด้านประชากร ประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอน ก.ต.ป.น.
และคณะกรรมการสถานศึกษา ตามเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความ
พึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒. สำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ นำผลการดำเนิ นงานไปใช้
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

บทที่ ๒
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
นิยามและความหมาย
ความพึงพอใจ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๔๒ : ๗๗๕) หมายถึง พอใจ ชอบใจ
พฤติกรรม เกี่ยวกับความพึงพอใจของมนุษย์ คือ ความพยายามที่จะขจัดความตึงเครียดหรือความกระวนกระวาย
หรือภาวะไม่ได้ดุลยภาพในร่างกาย ซึ่งเมื่อมนุษย์ขจัดสิ่งต่างๆ ดังกล่าวได้แล้ว มนุษย์ย่อมได้รับความพึงพอใจใน
สิ่งที่ตนต้องการ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษ รวมทั้ง
การให้บริการ หมายถึง ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา องค์คณะบุคคล
ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไปต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หลักการความพึงพอใจการให้บริการ
สืบเนื่องจากหลักการให้บริการแก่ผู้ขอรับบริการเป็นเป้าหมายที่จะสนองตอบความต้องการของ
ผู้ขอรับบริการได้รับความพึงพอใจในการบริการ และมีความเท่าเทียมกันจากการมารับบริการของรัฐบาลเป็นสำคัญ
จึงได้มีการกำหนดหลักการบริการงานคุณภาพ ๘ ประการ ดังนี้
หลักการที่ ๑ องค์กรทีใ่ ห้ความสำคัญแก่ลูกค้า (Customer Focused)
หลักการที่ ๒ ความเป็นผู้นำ (Leadership)
หลักการที่ ๓ การมีส่วนร่วมของบุคลากร (Involvement of People)
หลักการที่ ๔ การบริการเชิงกระบวนการ (Process Approach)
หลักการที่ ๕ การบริหารเป็นระบบ (System Approach to Management)
หลักการที่ ๖ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)
หลักการที่ ๗ การตัดสินจากข้อมูลที่เป็นจริง (Factual Approach to Decision Making)
หลักการที่ ๘ ความสัมพันธ์กับผู้ขายเพื่อประโยชน์ร่วม (Mutually Beneficial Supplier
Relationship)

บทที่ ๓
วิธีการดำเนินการ
สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ จึงได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ
ในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสี ยต่อการบริหารจั ดการของสำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึ งพอใจใน
การบริหารและการจัดการศึกษาของสำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษา และเพื่อนำผลการประเมินความพึงพอใจใน
การบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครู ก.ต.ป.น.
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน และผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๕๑๕ คน ตามเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
โดยใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษากำหนดขึ้นตาม
ตามเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย ๒ ตอน คือ
ตอนที่ ๑ ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร
ทางการศึ กษา ครู ผู้ สอน ก.ต.ป.น. คณะกรรมการสถานศึ กษา มี ลั กษณะเป็ นแบบสอบถาม แบบปลายเปิ ด
ชนิดเลือกตอบ (Check List)
ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการ รวมทั้งการให้บริการ
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ
ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเป็น การค่าความถี่ ร้อยละ ประกอบเกณฑ์ประเมินระดับคุณภาพ

-๔เกณฑ์ประเมินระดับคุณภาพ
คำอธิบาย
๔ จำนวนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
๓ จำนวนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป
๒ จำนวนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
๑ จำนวนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

บทที่ ๔
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ ขอเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
ตอนที่ ๑ ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนี้
การบริหารและการจัดการศึกษา
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

จำนวนผู้รบั บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย (คน)

จำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม
(คน)

ผู้บริหาร

บุคลากร

ครู

ก.ต.ป.น.

คณะกรรมการ
สถานศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน

ผู้ปกครอง

๕๑๕
๕๑๕
๕๑๕
๕๑๕
๒,๐๖๐
๑๐๐

๑๔๐
๑๔๐
๑๔๐
๑๔๐
๕๖๐
๒๗.๑๘

๖๘
๖๘
๖๘
๖๘
๒๗๒
๑๓.๒๐

๑๕๕
๑๕๕
๑๕๕
๑๕๕
๖๒๐
๓๐.๑๐

๒
๒
๒
๒
๘
๐.๓๙

๘๖
๘๖
๘๖
๘๖
๓๔๔
๑๖.๗๐

๖๔
๖๔
๖๔
๖๔
๒๕๖
๑๒.๔๓

๑. ด้านวิชาการ
๒. ด้านบริหารงานบุคคล
๓. ด้านงบประมาณ
๔. ด้านบริหารทั่วไป
รวม
คิดเป็นร้อยละ

หมายเหตุ

จากข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามทุกด้าน พบว่า ผู้มารับบริการและผู้มีส่วนได้เสียในการบริหารจัดการ
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ มีจำนวน ๒,๐๖๐ คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร
จำนวน ๕๖๐ คน คิ ดเป็ นร้ อยละ ๒๗.๑๘ มี สั ดส่ วนที่ มากที่ สุ ด รองลงมาเป็ น ครู จำนวน ๖๒๐ คน คิ ดเป็ น
ร้อยละ ๓๐.๑๐ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน จำนวน ๓๔๔ คน คิดเป็ นร้อยละ ๑๖.๗๐ ผู้ ปกครอง
จำนวน ๒๕๖ คน คิดเป็ นร้อยละ ๑๒.๔๓ บุคลากร จำนวน ๒๗๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๒๐ และ ก.ต.ป.น.
จำนวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๙ ตามลำดับ
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหาร
และการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ ดังนี้
การบริหารและ
การจัดการศึกษาของ
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
๑. ด้านวิชาการ
๒. ด้านบริหารงานบุคคล
๓. ด้านงบประมาณ
๔. ด้านบริหารทั่วไป
รวม
คิดเป็นร้อยละ

จำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม
(คน)
๕๑๕
๕๑๕
๕๑๕
๕๑๕
๒,๐๖๐
๑๐๐

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม
จำแนกตามระดับความพึงพอใจ (คน)
น้อย
ปาน
มาก
น้อย
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
๑๒๕
๓๙๐
๑๒๑
๓๙๔
๑๒๐
๓๙๕
๑๒๓
๓๙๒
๔๘๙
๑,๕๗๑
๒๓.๗๔ ๗๖.๒๖

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
ความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป
จำนวน
คิดเป็น
(คน)
ร้อยละ
๕๑๕
๑๐๐
๕๑๕
๑๐๐
๕๑๕
๑๐๐
๕๑๕
๑๐๐
๒,๐๖๐
๑๐๐

-๖จากข้อมูลความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ พบว่า มีระดับความพึงพอใจในเกณฑ์ระดับมากที่สุด
จำนวน ๑,๕๗๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๒๖ เป็นสัดส่วนที่มากที่สุด รองลงมาเป็น ระดับมาก จำนวน ๔๘๙ คน
คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๗๔ ตามลำดับ ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป จำนวน ๒,๐๖๐ คน
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของในแต่ละประเด็นการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ
ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป
สรุปผลเกณฑ์ประเมินระดับคุณภาพ คือ ระดับ ๔ จำนวนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

บทที่ ๕
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
สรุ ปผลความพึ งพอใจในการบริหารและการจั ดการศึ กษาของสำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ ดังนี้
๑. ผู้รับบริการในการบริหารและจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต ๓ จำนวน ๒,๐๖๐ คน โดยมีระดับที่เป็นเกณฑ์ค่าสูงสุด คือ ด้านงบประมาณ รองลงมาเป็นด้าน
บริหารงานบุคคล ด้านบริหารทั่วไป และด้านวิชาการ ตามลำดับ
๒. ผู้รับบริการในการบริหารและจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต ๓ ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และพิจารณาประเด็นการประเมินความพึงพอใจ
ตามภารกิจหลัก ๔ ด้าน เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากขึ้นไปทุกด้าน
การอภิปรายผล
จากการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ มีประเด็นพิจารณา ดังนี้
๑. ด้านวิชาการ มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งการส่งเสริมการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
อย่างเป็นระบบ
๒. ด้านบริหารงานบุคคล มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นให้แก่
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่อย่างหลากหลายช่องทาง
๓. ด้านงบประมาณ มีการติดต่อและติดตามงานกั บเจ้าหน้าที่ ผู้ รับผิ ดชอบด้านงบประมาณ
กรณีที่มกี ารแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
๔. ด้านบริหารงานทั่วไป มีการประชุม ประสานงาน และบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง
สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข้อเสนอแนะ
สำหรับข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โดยส่ ว นใหญ่ ย อมรั บ และมี ค วามพึ งพอใจในเชิ งบวก ถึ งแม้ จ ะมี ข้ อ จำกั ด ในเรื่ อ งงบประมาณ บุ ค ลากร
ขั้นตอน และระยะเวลา ดังนั้น จึงควรมีการส่ งเสริมการบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติร่วมกันของ
ผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา ก.ต.ป.น. และคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อทำให้ได้รับทราบแนวปฏิบัติ
และมีส่วนร่วมรับผิดชอบดำเนินงานร่วมกัน
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ภาคผนวก

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

 บุคลากรทางการศึกษา

 ครูผู้สอน

 ก.ต.ป.น.

 คณะกรรมการสถานศึกษา

 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

 บุคลากรทางการศึกษา

 ครูผู้สอน

 ก.ต.ป.น.

 คณะกรรมการสถานศึกษา

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

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ด้านงบประมาณ
ข้อ

รายการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

น้อย
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
ปาน
น้อย
มาก
กลาง

มาก
ที่สุด

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

 บุคลากรทางการศึกษา

 ครูผู้สอน

 ก.ต.ป.น.

 คณะกรรมการสถานศึกษา

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

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ด้านการบริหารงานบุคคล
ข้อ

รายการ

1

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

2
3
4
5

น้อย
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
ปาน
น้อย
มาก
กลาง

มาก
ที่สุด

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

 บุคลากรทางการศึกษา

 ครูผู้สอน

 ก.ต.ป.น.

 คณะกรรมการสถานศึกษา

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

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ด้านการบริหารทั่วไป
ข้อ

รายการ

น้อย
ที่สุด

น้อย

ปาน
กลาง

มาก

มาก
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
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

มาตรฐานที่ ๓ สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ
ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามกระบวนการบริหารงานของกลุ่มใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการครอบคลุมทุกภารกิจของกลุ่ม/หน่วย
ระดับ
คำอธิบายระดับคุณภาพ
วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
คุณภาพ
จำนวนผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
๑. วิธีการดำเนินงาน
⚫ เอกสารที่ต้องนำส่งใน
โดยใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการครอบคลุมทุกภารกิจของกลุ่ม/หน่วยในสังกัด
ระบบ
 มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ตั้งแต่
๔
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
(แบบสอบถามออนไลน์) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
 รายงานผล
๒. ผลการดำเนินงาน
ความพึงพอใจของ
ตารางที่ ๓.๖.๑ แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารและการจัด ผู้รับบริการ และ
การศึกษา และการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จำนวนผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
การบริหารและ
จำนวนผู้ตอบ
 มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ตั้งแต่
จำแนกตามระดับความพึงพอใจ (คน)
ความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป
การจัดการศึกษาของ
⚫ เอกสารประกอบประเด็น
แบบสอบถาม
๓
สำนักงานเขตพื้นที่
น้
อ
ย
ปาน
มาก
จำนวน
คิ
ด
เป็
น
ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป
(คน)
น้อย
มาก
การพิจารณา
การศึกษา
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(คน)
ร้อยละ
 เอกสารหลักฐานอื่น
๑. ด้านวิชาการ
๕๑๕
๑๒๕
๓๙๐
๕๑๕
๑๐๐
๒. ด้านบริหารงานบุคคล
๕๑๕
๑๒๑
๓๙๔
๕๑๕
๑๐๐
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
๓. ด้านงบประมาณ
๕๑๕
๑๒๐
๓๙๕
๕๑๕
๑๐๐
การพิจารณา โปรดระบุ
จำนวนผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
๔. ด้านบริหารทั่วไป
๕๑๕
๑๒๓
๓๙๒
๕๑๕
๑๐๐
๑. บันทึกนำเสนอ
 มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ตั้งแต่
รวม
๒,๐๖๐
๔๘๙
๑,๕๗๑
๒,๐๖๐
๑๐๐
๒
๑๐๐
๒๓.๗๔ ๗๖.๒๖
คิดเป็นร้อยละ
เพื่อขอความร่วมมือ
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
ตอบแบบสอบถามฯ
๓. ปัญหา อุปสรรค
๒. หนังสือนำส่ง
เพื่อขอความร่วมมือ
๔. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
จำนวนผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ตอบแบบสอบถามฯ
 มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป
สำหรับข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา โดยส่วนใหญ่ยอมรับและ
๑
น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐
มีความพึงพอใจในเชิงบวก ถึงแม้จะมีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ บุคลากร ขั้นตอน และระยะเวลา ดังนั้น จึงควรมีการ
ส่งเสริมการบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติร่วมกันของผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา ก.ต.ป.น. และ
คณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อทำให้ได้รับทราบแนวปฏิบัติและมีส่วนร่วมรับผิดชอบดำเนินงานร่วมกัน

