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ส่วนที่ ๑  
บทน า 

 
๑.๑. ความเป็นมาและความส าคัญ 

ส านั ก ง าน เขตพื้ น ท่ีกา รศึ กษามั ธยมศึ กษา ชั ยภู มิ  เป็นหน่ วยงาน ท่ีจั ด ต้ั งขึ้ นตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การก าหนดเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ลงวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ ล าดับท่ี ๓๐ 
ได้แก่จังหวัดชัยภูมิ ท าหน้าท่ีส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตามการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา  
ในเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ รวม ๑๖ อ าเภอ จ านวน ๓๗ โรงเรียน ให้สามารถจัดการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาเพื่อบริการประชาชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นคนเก่ง มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพตรงตาม
จุดเน้นและเป้าหมายของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการของชุมชน
และของประชาชนจังหวัดชัยภูมิ บริหารจัดการในรูปแบบองค์คณะบุคคลบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล จึงได้
ร่วมสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการให้หน่วยงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูมิ พัฒนาระบบคุณภาพการท างาน โดยน าระบบการจัดการคุณภาพมาใช้ในการพัฒนาระบบการ
ท างานเพื่อเป็นการชี้ถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการและการให้บริการของหน่วยงานภายใน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 

จากแนวทางข้างต้นเมื่อพิจารณาการบริหารการศึกษา จะเห็นได้ว่าเป็นกิจกรรมท่ีมีความส า คัญยิ่ง 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จะต้องให้บริการโดยตรงแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 
บุคลากร ทางการศึกษา (พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้างชั่วคราว) เพื่อให้การจัดการศกึษา
ด าเนินไปได้โดยบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพ
การให้บริการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เพื่อน าข้อมูลท่ีได้ไปสู่การพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นข้อมูลส าคัญ ส าหรับผู้บริหาร บุคลากร ผู้ท่ีสนใจ และ หน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องได้น าไปประยุกต์ใช้ในการให้บริการต่อไป 

๑.๒ วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อประเมินความพงึพอใจในด้านการบริหารและจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษาชัยภูม ิ
๒. เพื่อรวบรวมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาบริหาร 

จัดการ ตลอดจนการให้บริการต่าง ๆ ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ให้มีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 
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๑.๓ ขอบเขตของการศึกษา 
๑. ขอบเขตด้านประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่โรงเรียนในสงักัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาชัยภูมิ จ านวน ๓๗ โรง 
๒. ขอบเขตเนื้อหาศึกษาความพงึพอใจการบริหารจัดการศึกษา ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ  

ด้านบริหารงานบคุคล และด้านบริหารท่ัวไป ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศึกษาชัยภูม ิ

๑.๔ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ทราบระดับความพงึพอใจของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสงักัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษาชัยภูมิ ท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศกึษาชัยภูมิ  
๒. น าข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจความพึงพอใจมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหาร 

จัดการ ตลอดจนการให้บริการต่าง ๆ ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ให้มีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๒  
ขั้นตอนและวิธีด าเนนิการ 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ด าเนินการส ารวจความพงึพอใจจากกลุ่ม ตัวอย่าง โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้  

๒.๑ วิธีการด าเนนิงาน 
 ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ได้ด าเนินการดังนี้  
๒.๑.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
         ประชากร ท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี้ ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา

มัธยมศึกษาชัยภูมิ จ านวน ๓๗ โรง 
                     กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการศึกษาในครั้งนี้  ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 

คณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จ านวน 619 คน 

 ๒.๑.๒ เคร่ืองมือที่ใชใ้นการศึกษา 
          เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยจัดท าแบบสอบถามความพงึพอใจของ

ผู้รับบริการท่ีมีต่อการ ให้บริการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษาชัยภูมิ จ านวน ๑ ฉบับ มีลักษณะเป็น
แบบตรวจ รายการ (Check List) ในตอนท่ี ๑ และตอนท่ี ๒ ตอนท่ี ๓ เป็นแบบปลายเปิด (Open End) โดย
สอบถามความพึงพอใจตามรายการประเมนิดังนี้ 
                               ตอนท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

                    ตอนท่ี ๒ ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ี 
           การศึกษา 

                              ตอนท่ี ๓ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาการให้บริการ 
๒.๑.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

                    การเก็บรวบรวมข้อมูลการส ารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ด าเนินการโดยแจกแบบสอบถามความพึงพอใจให้โรงเรียนในสังกัด จ านวน 619 ชุด 

๒.๑.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล ได้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ ดังนี้  
   ตอนท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้สถิติความถี่ร้อยละและน าเสนอใน

ตารางประกอบการพรรณนาแบบความเรียง  
           ตอนท่ี ๒ ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนนิกิจกรรมโครงการ ใช้สถิติคา่เฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานน าเสนอในตารางประกอบการพรรณนาแบบความเรียง 
 ตอนท่ี ๓ ข้อเสนอแนะ (เป็นค าถามปลายเปิด ใชก้ารสรุปความพรรณนาแบบความเรียง 
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 ๒.๑.๕ เกณฑ์การให้คะแนน เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า ๕ ระดับ (Rating Scale) โดยให ้
น้ าหนัก คะแนนดังนี ้
  คะแนน ๕ หมายถึง มีความพงึพอใจระดับมากท่ีสดุ  
  คะแนน ๔ หมายถึง มีความพงึพอใจระดับมาก  
  คะแนน ๓ หมายถึง มีความพงึพอใจระดับปานกลาง  
  คะแนน ๒ หมายถึง มีความพงึพอใจระดับน้อย  
  คะแนน ๑ หมายถึง มีความพงึพอใจระดับน้อยที่สดุ 

          แล้วน าข้อมูลท่ีได้จากการแปลความหมายมาวิเคราะห์โดยใชค้่าเฉลี่ย และสว่นเบ่ียงเบน
มาตรฐาน จากนั้นน าคา่เฉลี่ยไปเทียบเกณฑ์ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยระหวา่ง 1.00 - 1.49 หมายถึง มีระดับ น้อยท่ีสุด  
ค่าเฉลี่ยระหวา่ง 1.50 - 2.49 หมายถึง มีระดับ น้อย  
ค่าเฉลี่ยระหวา่ง 2.50 - 3.49 หมายถึง มีระดับ ปานกลาง  
ค่าเฉลี่ยระหวา่ง 3.50 - 4.49 หมายถึง มีระดับ มาก  
ค่าเฉลี่ยระหวา่ง 4.50 - 5.00 หมายถึง มีระดับ มากท่ีสุด 

 ๒.๑.๖ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
๑. ร้อยละ (Percentage) 
๒. ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) 
๓. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.2.๑ ขั้นวางแผน (Plan) 

 1) ศึกษาสภาพปจัจุบนัปัญหาของส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาชัยภูม ิ
2) ศึกษา เอกสาร หนงัสือและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
3) ประชุมวางแผนภายในกลุ่ม 
4) ประสานผู้เกี่ยวข้อง 

2.2.๒ ขั้นด าเนินการ (Do) 
  1) จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 
คณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ 
การศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ โดยก าหนดประเด็นการประเมินความ พึงพอใจ
ตามภารกิจหลัก ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านงบประมาณ ด้านวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานท่ัวไป 
  2) จัดท าบันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อลงนามหนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด และ            
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อกรอกแบบสอบถาม 
  3) ส่งหนังสือถึงสถานศึกษาในสังกัด ในระบบ AMSS+ เพื่อตอบแบบสอบถาม 
 4) เก็บรวบรวมแบบส ารวจท่ีผู้รับบริการกรอกข้อมูลแล้ว จากสถานศึกษาในสังกัด และ 
ทุกกลุ่มในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
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2.2.๓ ขั้นประเมิน ตรวจสอบ (Check) 
๑) วิเคราะห์ผลส ารวจความพงึพอใจและไม่พงึพอใจของการให้บริการ 

   2) สรุป รายงานผลความพงึพอใจ เพื่อน าไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
2.2.๔ ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 

น าผลการประเมินกจิกรรมไปวางแผนพัฒนากิจกรรมในปีต่อไป 



ส่วนที่ ๓  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การส ารวจความพึงพอใจในต่อการให้บริการและการบริหารการจัดการศึกษาตามกระบวนการ บรหิารงาน 

๔ ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านบริหารงานงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงาน ท่ัวไป ของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ด าเนินการ โดยใช้แบบสอบถามจากข้าราชการครูและบคุลากรทาง
การศึกษา ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปรากฏ ดังนี้  

 
ตอนที่ ๓.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

จากตาราง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีต าแหน่งเป็นผู้บริหาร จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 6.44 เป็นครูผู้สอน 
จ านวน 535 คน คิดเป็นร้อยละ 86.15 บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 4.99 เป็นคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ 1.29 เป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาจ านวน 3 คน คิดเป็น 0.48 และอื่นๆ ได้แก่ จ านวน 4 คน คิดเป็น ๐.64   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต าแหน่ง จ านวน (คน) ร้อยละ 
ผู้บริหารสถานศึกษา 40 6.44 
ครูผูส้อน 535 86.15 
บุคลากรทางการศึกษา 31 4.99 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 8 1.29 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 3 0.48 
อื่นๆ 4 0.64 

รวม 621 100.00 
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ตอนที่ ๓.๒ ระดับความพึงพอใจ 
ตารางผลการวิเคราะห์ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประกอบด้วย ความพึงพอใจท่ีมีต่อ  

การบริหาร และการจัดการศึกษาด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานบุคคล 
ดังแสดงในตาราง ดังนี้ 

 

ท่ี ความพึงพอใจด้านต่าง ๆ 

ระดับความพึงพอใจ 
จ านวนผู้ขอรับบริการ (619 คน) 

๕ 
มากท่ีสุด 

๔ 
มาก 

๓ 
ปานกลาง 

๒ 
น้อย 

๑ 
น้อยท่ีสุด 

๑ ด้านวิชาการ 21.64 45.98 30.54 1.22 0.81 
๒ ด้านงบประมาณ 18.42 43.71 35.63 2.58 0.66 
๓ ด้านบริหารงานบุคคล 21.95 42.31 29.18 3.60 2.96 
๔ ด้านบริหารงานท่ัวไป 21.36 42.47 29.23 5.78 1.16 

 
จากตาราง พบว่า ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจการบริหารการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ตามกระบวนการบริหารงาน ๔ ด้าน ดังน้ี ด้านวิชาการ ระดับมาก (45.98) ด้านงบประมาณ 
ระดับมาก (43.71) ด้านบริหารงานบุคคล ระดับมาก (42.31) และด้านบริหารงานท่ัวไป ระดับมาก (42.47)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า    
ข้อ ๑ ความพึงพอใจด้านวิชาการ พบว่า ส่วนใหญ่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 

45.98) รองลงมาคือ ระดับปานกลาง (ร้อยละ 30.54) ระดับมากท่ีสุด (ร้อยละ 21.64) ระดับน้อย (ร้อยละ 
1.22) และ ระดับน้อยที่สุด (ร้อยละ 0.81) ตามล าดับ 

ข้อ ๒ ความพึงพอใจด้านงบประมาณ พบว่า ส่วนใหญ่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 
43.71) รองลงมาคือ ระดับปานกลาง (ร้อยละ 35.63) ระดับมากท่ีสุด (ร้อย18.42) ระดับน้อย (ร้อยละ 2.58) 
และ ระดับน้อยที่สุด (ร้อยละ 0.66) ตามล าดับ 

ข้อ ๓ ความพึงพอใจด้านบริหารงานบุคคล พบว่า ส่วนใหญ่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(ร้อยละ 42.31) รองลงมาคือ ระดับปานกลาง (ร้อยละ 29.18) ระดับมากท่ีสุด (ร้อยละ 21.95) ระดับน้อย 
(ร้อยละ 3.60) และ ระดับน้อยที่สุด (ร้อยละ 2.96) ตามล าดับ 

ข้อ ๔ ความพึงพอใจด้านบริหารท่ัวไป พบว่า ส่วนใหญ่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก      
(ร้อยละ 42.47) รองลงมาคือ ระดับปานกลาง (ร้อยละ 29.23) ระดับมากท่ีสุด (ร้อย21.36) ระดับน้อย       
(ร้อยละ 5.78) และ ระดับน้อยที่สุด (ร้อยละ 1.16) ตามล าดับ 
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ตอนที่ ๓.๓ ผลการวิเคราะห์ด้านความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ด้านวิชาการ   
๑. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ไม่ควรมีการแข่ง

ทักษะทางวิชาการ  
๒. ครูท่ีเตรียมสอนออนไลน์ ต้องเตรียมการด้านไอที ซึ่งครูบางคนไม่มีความถนัด ต้องเรียนรู้ควบคู่กันไป             

ถ้าเป็นไปได้ ขอลดการรายงานต่างๆให้น้อยลง จะดีมาก 
 

ด้านงบประมาณ 
๑. สพม.ควรใหง้บประมาณสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แก่โรงเรียนขนาดเล็กมากกว่า 
๒. อยากให ้สพม. มีนโยบายสนับสนุนงบประมาณการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของนักเรียน ให้มีผล

บังคับใช้จริง ทุกโรงเรียน 
๓. อยากใหจ้ัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนขนาดกลางมากกวา่นี้ 
๔. ควรตรวจสอบแต่ละโรงเรียนในการใช้งบประมาณท่ีได้มาให้เป็นประโยชน์ท่ีสุด  
 

  ด้านบริหารงานบุคคล 
 ๑. ต้องการให้ประกาศเรื่องขั้นเงินเดือนให้ครูได้รู้ สามารถมีช่องทางการร้องเรียนให้เห็นอย่างชัดเจน 
 ๒. ควรพิจารณาการจ้างงานด้วยการจ้างญาติพี่น้องลูกหลาน การโยกย้ายยังไม่เป็นธรรม ไม่มีต าแหน่ง    
แต่โยกย้ายได้  ความไม่ชัดเจนโปร่งใสของผู้บริหารโรงเรียน 
 ๓. อยากใหดู้แลความดีความชอบบุคลากรใกล้เกษียณด้วย 
 ๔. ควรมีโครงการส่งเสริมให้ครูได้อบรมคุณธรรมทุกๆปี 
 ๕. อยากให้กลุ่มบริหารงานบุคคล แจ้งต าแหน่งว่างผู้บริหาร , วิชาเอกท่ีแต่ละโรงเรียนต้องการ(ว่าง)                
เพื่อเป็นข้อมูลในการเขียนย้าย 
 ๖. เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ียังขาดหัวใจการบริการ เวลาครูไปติดต่อราชการ ใช้เวลาพักกลางวันนาน 
 

 ด้านบริหารงานทั่วไป 
 ๑. ควรปรับแผนพัฒนาและบริหารจัดการฯให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) 
 ๒. การติดต่อสื่อสารประสานงานกันไม่ค่อยสะดวก บางโรงเรียนอยู่ห่างไกลต้องให้มาติดต่อในเวลา
ราชการกว่าจะไปกลับต้องใช้เวลาท้ังวัน ควรเพิ่มการบริการเสริมในวันเสาร์ 
 ๓. การด าเนินการระหว่างเขตพื้นท่ีการศึกษา และโรงเรียน ยังขาดการประสานงานและการชี้แจงท าความ
เข้าใจในแต่ละงาน 
 ๔. ควรมีบริการถ่ายเอกสารให้ผู้รับบริการ 

๕. ควรวางแผนการส่งหนังสือด่วน หรือค าสั่งด่วน ไม่ควรสั่งกระชั้นชิดเกินไป 
 
 



ส่วนที่ ๔  
สรุปและอภิปรายผล 

 
กลุ่มอ านวยการ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ     

จากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ปน.) ในสังกัด จ านวน 619 คน ขอบเขต
เนื้อหาของความพึงพอใจต่อการบริหารการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
ประกอบด้วย ความพึงพอใจในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารท่ัวไป เครื่องมือ   
ท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบ ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการของส านักงาน      
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ มีลักษณะเป็นแบบตรวจรายการ (Check List) 

จากผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการบริหารการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูมิ ตามกระบวนการบริหารงาน ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานท่ัวไป 
และด้านบริหารงานบุคคล สรุปดังนี้ 

ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจการบริหารการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูมิ ตามกระบวนการบริหารงาน ๔ ด้าน ดังนี้ ด้านวิชาการอยู่ในระดับมาก ด้านบริหารงานบุคคล
อยู่ในระดับมาก ด้านงบประมาณอยู่ในระดับมาก และด้านบริหารงานท่ัวไปอยู่ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
ข้อ ๑ ความพงึพอใจด้านวชิาการ พบว่า สว่นใหญ่ผู้รับบริการมีความพงึพอใจอยูใ่นระดับมาก 

รองลงมาคือ ระดับปานกลาง ระดับมากท่ีสุด ระดับน้อย และระดับน้อยที่สุด ตามล าดับ 
           ข้อ ๒ ความพึงพอใจด้านงบประมาณ พบว่า ส่วนใหญ่ผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจอยูใ่นระดับ

มาก รองลงมาคือ ระดับปานกลาง ระดับมากท่ีสุด ระดับน้อย และระดับน้อยที่สุด ตามล าดับ 
           ข้อ ๓ ความพึงพอใจด้านบริหารงานบคุคล พบวา่ ส่วนใหญ่ผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจอยูใ่น

ระดับมาก รองลงมาคือ ระดับปานกลาง ระดับมากท่ีสุด ระดับน้อย และ ระดับน้อยที่สุด ตามล าดับ 
           ข้อ ๔ ความพึงพอใจด้านบริหารท่ัวไป พบว่า ส่วนใหญ่ผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจอยูใ่นระดับ

มาก รองลงมาคือ ระดับปานกลาง ระดับมากท่ีสุด ระดับน้อย และระดับน้อยที่สุด ตามล าดับ 
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1) นายชัยวัฒน์  ต้ังพงษ ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศกึษาชัยภูมิ             
2) นายสงิห์ศักดิ์ แก้งค า  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  
3) ว่าท่ีร้อยเอกทิณกรณ์ ภูโทถ้ า  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  
4) นายประทีปแสง พลรักษา  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  
5) คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
 
คณะท างาน 
1) นายชาตรี ทวีนาท  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ/ 

   ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี และการสื่อสาร     
2) นางศศธิร โพธิ์อ่อนแย้ม  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา           
3) นางสาวธนวรรณ เชื้อจ ารูญ  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงนิและสินทรพัย ์           
4) นางกัญญาณัฐ สมบัติธีระ  ผู้อ านวยการกลุ่มสง่เสริมการจัดการศึกษา             
5) นางศุลพีร ประการแก้ว  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล             
6) นางสาวสมจิตร ต้ังเพียร  ผูอ้ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน             
7) นางบังอร ชมเกษร  ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน            
8) ส.ต.อ.สมพร ฟุ้งสกลุ  ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี            
9) นางสาวปรียาภรณ์ อุดมเศรษฐ์  ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา             
10) นายปรีดา นิตยารส   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ             
11) นายกรเกง่ กลิ่นไธสงค์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ             
12) นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ     
13) นายพงศธร ซุยสี  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ        
14) นายพฤกษชาติ กองพันธ์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน         
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