
 

   

                                                                  

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประจำเดือน ตุลาคม 2561 -กันยายน 2562 

 

 

 

 



 

คำนำ 

 การประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร   
เขต 3 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการประเมินความพึงพอใจของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ที่มารับบริการว่าในการให้บริการต่อผู้มาขอรับบริการในสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 มีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด เพ่ือนำผลข้อเสนอแนะนำไป  
ศึกษาวิเคราะห์ และปรับปรุงการให้บริการให้มีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
โดยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งผู้มาติดต่อราชการที่มา
รับบริการว่าในการให้บริการต่อผู้มาขอรับบริการในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการบริการที่พึงพอใจสูงสุด 

 จากผลการศึกษาวิเคราะห์ได้นำเสนอเก่ียวกับประเด็นของการให้บริการด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านวิชาการ 
ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล และด้านบริหารงานทั้วไป ผลจากการให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับความ
พึงพอใจที่ดีที่สุด และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 3 จะปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ 
แก้ผู้รับบริการให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดยิ่งขึ้นต่อไป และขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและให้ข้อเสนอแนะในครั้งนี้ 

 

 

                                                                                                     นางสาวรุ่งทิวา  สีเหลือง 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

                                                                                                 กลุ่มอำนวยการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบญั 

           หน้า 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล          1 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ               2 - 4 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ด้านวิชาการ) 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ               5 - 7 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ด้านงบประมาณ) 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ               8 - 9 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ด้านบริหารงานบุคคล) 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ               10 - 12 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ด้านการบริหารทั่วไป) 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการบริการและการจัดการศึกษา                       13 - 14 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 

 

 

 

สรุป  1.ข้อมูลส่วนบุคคลผู้บริหารตอบแบบสอบถามทั้งหมด  58 คน 

 2. ข้อมูลส่วนบุคคลบุคลากรทางการศึกษาตอบแบบสอบถามท้ังหมด 82 คน 

 3. ข้อมูลส่วนบุคคลครูผู้สอนตอบแบบสอบถามทั้งหมด 288 คน 

4. ข้อมูลส่วนบุคคล ก.ต.ป.น. ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 5 คน 

 ๕. ข้อมูลส่วนบุคคลคณะกรรมการสถานศึกษาตอบแบบสอบถามทั้งหมด 16 คน 

 6. ข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืน ๆ โปรดระบุ ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 16 คน 
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ผู้บริการ บคุลากรทางการศกึษา ครู้ผู้สอน ก.ต.ป.น. คณะกรรมการสถานศกึษา อื่น ๆ 



 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ 
ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ด้านวิชาการ 

 
1. การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

- ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด จำนวน  3 คน 
- ระดับความพึงพอใจ น้อย จำนวน 5 คน 
- ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง จำนวน 37 คน 
- ระดับความพึงพอใจ มาก จำนวน 63 คน 
- ระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด จำนวน 357 คน 

2. การพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ และตามความต้องการของ
สถานศึกษา 

- ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด จำนวน 2 คน 
- ระดับความพึงพอใจ น้อย จำนวน 3 คน 
- ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง จำนวน 42 คน 
- ระดับความพึงพอใจ มาก จำนวน 75 คน 
- ระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด จำนวน 343 คน 

3. การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 และตามบริบทของสถานศึกษา 

- ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด จำนวน  2 คน 
- ระดับความพึงพอใจ น้อย จำนวน 4 คน 
- ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง จำนวน 32 คน 
- ระดับความพึงพอใจ มาก จำนวน 67 คน 
- ระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด จำนวน 360 คน 
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ด้านวิชาการ 

 
4. การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

- ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด จำนวน  2 คน 
- ระดับความพึงพอใจ น้อย จำนวน 4 คน 
- ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง จำนวน 53 คน 
- ระดับความพึงพอใจ มาก จำนวน 78 คน 
- ระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด จำนวน 328 คน 

5. การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการผลิต พัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอน
ที่หลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ 

- ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด จำนวน  2 คน 
- ระดับความพึงพอใจ น้อย จำนวน 3 คน 
- ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง จำนวน 36 คน 
- ระดับความพึงพอใจ มาก จำนวน 62 คน 
- ระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด จำนวน 362 คน 

6. การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการวัดผล ประเมินผลที่หลากหลาย และนำผลการประเมินไปใช้ 
ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 

- ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด จำนวน  5 คน 
- ระดับความพึงพอใจ น้อย จำนวน 5 คน 
- ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง จำนวน 49 คน 
- ระดับความพึงพอใจ มาก จำนวน 81 คน 
- ระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด จำนวน 325 คน 

7. การส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
- ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด จำนวน  3 คน 
- ระดับความพึงพอใจ น้อย จำนวน 4 คน 
- ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง จำนวน 42 คน 
- ระดับความพึงพอใจ มาก จำนวน 76 คน 
- ระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด จำนวน 340 คน 
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ด้านวิชาการ 

 

๘. การส่งเสริม สนับสนนุ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด จำนวน  2 คน 
- ระดับความพึงพอใจ น้อย จำนวน 4 คน 
- ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง จำนวน 38 คน 
- ระดับความพึงพอใจ มาก จำนวน 63 คน 
- ระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด จำนวน 358 คน 

9. การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการผลิต พัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอน
ที่หลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ 

- ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด จำนวน  4 คน 
- ระดับความพึงพอใจ น้อย จำนวน 5 คน 
- ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง จำนวน 50 คน 
- ระดับความพึงพอใจ มาก จำนวน 79 คน 
- ระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด จำนวน 327 คน 

10. การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการวัดผล ประเมินผลที่หลากหลาย และนำผลการประเมินไปใช้
ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 

- ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด จำนวน  2 คน 
- ระดับความพึงพอใจ น้อย จำนวน 4 คน 
- ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง จำนวน 42 คน 
- ระดับความพึงพอใจ มาก จำนวน 68 คน 
- ระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด จำนวน 349 คน 
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ 

ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ด้านงบประมาณ 

 

1. การขอจัดตั้ง จัดสรร และโอนเงินงบประมาณสถานศึกษา 
- ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด จำนวน  4 คน 
- ระดับความพึงพอใจ น้อย จำนวน 6 คน 
- ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง จำนวน 40 คน 
- ระดับความพึงพอใจ มาก จำนวน 67 คน 
- ระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด จำนวน 348 คน 

2. การวางแผนการใช้งบประมาณถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมายที่กำหนดและสอดคล้องกับนโยบาย 
- ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด จำนวน  3 คน 
- ระดับความพึงพอใจ น้อย จำนวน 3 คน 
- ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง จำนวน 49 คน 
- ระดับความพึงพอใจ มาก จำนวน 73 คน 
- ระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด จำนวน 337 คน 

3. การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุอย่างชัดเจน 
- ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด จำนวน  2 คน 
- ระดับความพึงพอใจ น้อย จำนวน 3 คน 
- ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง จำนวน 48 คน 
- ระดับความพึงพอใจ มาก จำนวน 70 คน 
- ระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด จำนวน 342 คน 
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ด้านงบประมาณ 

 
4. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการวางแผนการใช้งบประมาณให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

- ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด จำนวน  2 คน 
- ระดับความพึงพอใจ น้อย จำนวน 2 คน 
- ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง จำนวน 59 คน 
- ระดับความพึงพอใจ มาก จำนวน 85 คน 
- ระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด จำนวน 317 คน 

5. การนิเทศ กำกับ ติดตามและ ตรวจสอบการใช้งบประมาณของสถานศึกษา 
- ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด จำนวน  2 คน 
- ระดับความพึงพอใจ น้อย จำนวน 3 คน 
- ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง จำนวน 43 คน 
- ระดับความพึงพอใจ มาก จำนวน 65 คน 
- ระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด จำนวน 352 คน 

6. การให้คำปรึกษาช่วยเหลือแนะนำในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของสถานศึกษา 
- ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด จำนวน  4 คน 
- ระดับความพึงพอใจ น้อย จำนวน 5 คน 
- ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง จำนวน 35 คน 
- ระดับความพึงพอใจ มาก จำนวน 72 คน 
- ระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด จำนวน 349 คน 

7. การให้คำปรึกษาช่วยเหลือ แนะนำในการรายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณแก่สถานศึกษา 
- ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด จำนวน  3 คน 
- ระดับความพึงพอใจ น้อย จำนวน 4 คน 
- ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง จำนวน 43 คน 
- ระดับความพึงพอใจ มาก จำนวน 87 คน 
- ระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด จำนวน 328 คน 
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ด้านงบประมาณ 

 

๘. การนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน 
- ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด จำนวน  3 คน 
- ระดับความพึงพอใจ น้อย จำนวน 4 คน 
- ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง จำนวน 54 คน 
- ระดับความพึงพอใจ มาก จำนวน 80 คน 
- ระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด จำนวน 324 คน 

๙. จัดทำเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานทางด้านงบประมาณประจำปีอย่างเป็นระบบ 
- ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด จำนวน  4 คน 
- ระดับความพึงพอใจ น้อย จำนวน 5 คน 
- ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง จำนวน 57 คน 
- ระดับความพึงพอใจ มาก จำนวน 84 คน 
- ระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด จำนวน 315 คน 

10. การประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 
- ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด จำนวน  3 คน 
- ระดับความพึงพอใจ น้อย จำนวน 4 คน 
- ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง จำนวน 57 คน 
- ระดับความพึงพอใจ มาก จำนวน 69 คน 
- ระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด จำนวน 332 คน 
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ 
ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ด้านการบริหารงานบุคคล 

 

1. การจัดทำข้อมูลสารสนเทศอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา 
และความต้องการของสถานศึกษา 

- ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด จำนวน  4 คน 
- ระดับความพึงพอใจ น้อย จำนวน 8 คน 
- ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง จำนวน 48 คน 
- ระดับความพึงพอใจ มาก จำนวน 69 คน 
- ระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด จำนวน 336 คน 

2. การจัดทำแผนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายสถาพปัญหา 
 และความต้องการของสถานศึกษา 

- ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด จำนวน  5 คน 
- ระดับความพึงพอใจ น้อย จำนวน 7 คน 
- ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง จำนวน 53 คน 
- ระดับความพึงพอใจ มาก จำนวน 92 คน 
- ระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด จำนวน 308 คน 

3. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน รวมทั้งการออกจากราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา     
ที่ถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

- ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด จำนวน  4 คน 
- ระดับความพึงพอใจ น้อย จำนวน 5 คน 
- ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง จำนวน 48 คน 
- ระดับความพึงพอใจ มาก จำนวน 86 คน 
- ระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด จำนวน 322 คน 
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ด้านการบริหารงานบุคคล 

 

 
 

4. การจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นครูมืออาชีพโดยวิธีการที่หลากหลาย 
 ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง 

- ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด จำนวน  3 คน 
- ระดับความพึงพอใจ น้อย จำนวน 6 คน 
- ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง จำนวน 59 คน 
- ระดับความพึงพอใจ มาก จำนวน 89 คน 
- ระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด จำนวน 308 คน 

5. การเสริมสร้าง วินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

- ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด จำนวน  2 คน 
- ระดับความพึงพอใจ น้อย จำนวน 4 คน 
- ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง จำนวน 58 คน 
- ระดับความพึงพอใจ มาก จำนวน 83 คน 
- ระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด จำนวน 318 คน 
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ 
ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ด้านการบริหารงานทั่วไป 

 

1. จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงท้ังภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนกลาง 
อย่างเป็นระบบ ใช้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว 

- ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด จำนวน  2 คน 
- ระดับความพึงพอใจ น้อย จำนวน 4 คน 
- ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง จำนวน 42 คน 
- ระดับความพึงพอใจ มาก จำนวน 61 คน 
- ระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด จำนวน 356 คน 

2. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ต่อสถานศึกษาและสาธารณะอย่างต่อเนื่อง 
- ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด จำนวน  3 คน 
- ระดับความพึงพอใจ น้อย จำนวน 5 คน 
- ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง จำนวน 49 คน 
- ระดับความพึงพอใจ มาก จำนวน 67 คน 
- ระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด จำนวน 341 คน 

3. ช่องทางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันหลายช่องทาง 
- ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด จำนวน  2 คน 
- ระดับความพึงพอใจ น้อย จำนวน 3 คน 
- ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง จำนวน 33 คน 
- ระดับความพึงพอใจ มาก จำนวน 67 คน 
- ระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด จำนวน 360 คน 
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ด้านการบริหารทั่วไป 

 

4. การจัดทำแผนผังอาคารสถานที่ และป้ายประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน 
- ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด จำนวน  2 คน 
- ระดับความพึงพอใจ น้อย จำนวน 4 คน 
- ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง จำนวน 49 คน 
- ระดับความพึงพอใจ มาก จำนวน 83 คน 
- ระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด จำนวน 327 คน 

5. การบำรุงรักษาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อมเป็นระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

- ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด จำนวน  2 คน 
- ระดับความพึงพอใจ น้อย จำนวน 4 คน 
- ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง จำนวน 35 คน 
- ระดับความพึงพอใจ มาก จำนวน 62 คน 
- ระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด จำนวน 362 คน 

6. การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฎิบัติงาน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
- ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด จำนวน  2 คน 
- ระดับความพึงพอใจ น้อย จำนวน 3 คน 
- ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง จำนวน 52 คน 
- ระดับความพึงพอใจ มาก จำนวน 82 คน 
- ระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด จำนวน 326 คน 

7. การวางระบบควบคุมภายในที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา และตรงตามภารกิจของหน่วยงาน 
- ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด จำนวน  3 คน 
- ระดับความพึงพอใจ น้อย จำนวน 4 คน 
- ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง จำนวน 47 คน 
- ระดับความพึงพอใจ มาก จำนวน 76 คน 
- ระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด จำนวน 335 คน 
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ด้านการบริหารทั่วไป 

 
๘. การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพครแูละบุคลากรทางการศกึษาได้อย่างทั่วถึงสอดคล้องกับระเบียบที่กำหนดและ
ความต้องการจำเป็น 

- ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด จำนวน  2 คน 
- ระดับความพึงพอใจ น้อย จำนวน 4 คน 
- ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง จำนวน 38 คน 
- ระดับความพึงพอใจ มาก จำนวน 73 คน 
- ระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด จำนวน 348 คน 

๙. การรับฟังความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลอ่ืนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
- ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด จำนวน  2 คน 
- ระดับความพึงพอใจ น้อย จำนวน 3 คน 
- ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง จำนวน 49 คน 
- ระดับความพึงพอใจ มาก จำนวน 82 คน 
- ระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด จำนวน 329 คน 

10. การประสาน ส่งเสริม สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน สถาบัน องค์การภาครัฐ และเอกชน          
เข้ามาระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

- ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด จำนวน  2 คน 
- ระดับความพึงพอใจ น้อย จำนวน 3 คน 
- ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง จำนวน 44 คน 
- ระดับความพึงพอใจ มาก จำนวน 79 คน 
- ระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด จำนวน 337 คน 
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รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. วิธีการดำเนินงาน 
 1.1 ส่งแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในสถานศึกษาตอบแบบสำรวจ 
 1.2 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในสถานศึกษา 
 1.3 รวบรวมข้อมูล เสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
 1.4 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
2. ผลการดำเนินงาน 
 ตาราง แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารและ 
การจัดการศึกษา และการให้บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

การบริหารและการจดั
การศึกษาของสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษา 

 
จำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

(คน) 

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
จำแนกตามระดับความพึงพอใจ (คน) 

 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1. ด้านวิชาการ 465 27 41 421 712 3,449 

2. ด้านบริหารงานบุคคล 465 18 30 266 419 1,592 

3. ด้านงบประมาณ 465 30 39 485 752 3,344 

4. ด้านบริหารทั่วไป 465 22 37 438 732 3,421 
 

หมายเหตุ  
  1. จำนวนคะแนนได้มาจากการตอบแบบสอบถาม ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารทั่วไป ซึ่งมีข้อคำถาม
ทั้งหมดจำนวน 10 ข้อ ส่วนด้านบริหารงานบุคคล มีข้อคำถามทั้งหมด 5 ข้อ 
  2. การคดิคะแนนของระดับความพึงพอใจการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย
ต่อการบริหารและการจัดการศึกษา และการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มี 5 ระดบั ดังนี ้
   - ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด   เท่ากับ 1 คะแนน 
   - ระดับความพึงพอใจน้อย   เท่ากับ 2 คะแนน 
   - ระดับความพึงพอใจปานกลาง   เท่ากับ 3 คะแนน 
   - ระดับความพึงพอใจมาก   เท่ากับ 4 คะแนน 
   - ระดับความพึงพอใจมากท่ีสดุ   เท่ากับ 5 คะแนน 
  ๓. เกณฑ์การคดิคะแนนตามระดบัความพึงพอใจ (คิดเป็นร้อยละ) ต่อคะแนนทั้งหมด  

       ระดับคะแนน (คิดเป็นร้อยละ)                     ระดับความพึงพอใจ  
ร้อยละ 51 – 59     น้อยที่สุด 
ร้อยละ 60 – 69     น้อย 
ร้อยละ 70 – 79     ปานกลาง 
ร้อยละ 80 – 89     มาก 
ร้อยละ 90 ขึ้นไป     มากที่สุด 

 



 
 ตารางคะแนน แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มตี่อการ
บริหารการจัดการศึกษา และการให้บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

 
 

การบริหารและการจดั
การศึกษาของสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษา 

 
 

จำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

(คน) 

ผลคะแนนการตอบแบบสอบถาม 
จำแนกตามระดับความพึงพอใจ (คะแนน) 

(น้อยที่สุด 1 คะแนน/น้อย 2 คะแนน/ปานกลาง 3 คะแนน 
มาก 4 คะแนน/มากที่สุด 5 คะแนน) 

ผลคะแนนผูต้อบ
แบบสอบถามที่มีความ 

พึงพอใจ (คิดเป็นร้อยละ) 
ต่อคะแนนท้ังหมด 

(50*465),(25*465)*100 
น้อย
ที่สุด 

น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม
คะแนน 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1. ด้านวิชาการ 465 27 82 1,263 2,848 17,245 21,465 92.32 

2. ด้านบริหารงานบุคคล 465 18 60 798 1,676 7,960 10,512 90.43 

3. ด้านงบประมาณ 465 30 78 1,455 3,008 16,720 21,291 91.57 

4. ด้านบริหารทั่วไป 465 22 74 1,314 2,928 17,105 21,443 92.23 

รวม       74,711 91.81 

คิดเป็นร้อยละ        91.81 

 
จากการวิเคราะห์ตารางคะแนน แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้   

ส่วนเสียที่มีต่อการบริหารการจัดการศึกษา และการให้บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาข้างต้น 
 สรุปได้ว่าการบริหารงานและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนครเขต 3 อยู่ในระดับ 
มากที่สุดในทุก ๆ ด้าน 
๓. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. การจัดการศึกษาและการบริหารงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 3    
อยู่ในระดับดีมาก แต่ควรปรับปรุงในด้านของบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ควรให้บริการแก่ผู้มารับ
บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ เป็นกัลยาณมิตร 

2. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ควรมีความโปร่งใส และเที่ยงธรรมมากกว่าที่ ผ่านมา บุคลากร          
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ควรให้บริการด้วยความเป็น
กัลยาณมิตร 

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 3 ให้บริการงานทุกด้านดีมาก  
4. ควรจัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีความรู้นำไปพัฒนางานและอยากให้มีครู

ครบทุกชั้นเรียน 
 


