
สรุปผลสํารวจความพึงพอใจผูรับบริการ ณ จุดบริการสํานักงานคลัง  
ประจาํปงบประมาณ 2557 

 
จากการสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการ ณ จุดบริการสํานักงานคลัง โดยเก็บขอมูลจากผูตอบ

แบบสอบถามจํานวน 101 คน สรุปขอมูลไดดังนี้ 

 

เกณฑท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  ระดับคะแนนเทากับ 5 

มีความพึงพอใจมาก  ระดับคะแนนเทากับ 4 

มีความพึงพอใจปานกลาง  ระดับคะแนนเทากับ 3 

มีความพึงพอใจนอย  ระดับคะแนนเทากับ 2 

มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด  ระดับคะแนนเทากับ 1 

 

การหาคาเฉล่ีย : โดยมีคาระดับน้ําหนักคะแนนการประเมินความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม แบงเปน 5 

ระดับดังนี้ **(อางอิงจาก : วฒันา สุนทรชัย 2547 : 72) 

คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 กําหนดใหอยูในเกณฑ มากท่ีสุด 

คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 กําหนดใหอยูในเกณฑ มาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 กําหนดใหอยูในเกณฑ ปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 กําหนดใหอยูในเกณฑ นอย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 กําหนดใหอยูในเกณฑ นอยท่ีสุด 

 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนรอยละของเพศผูตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 

นักศึกษา 33 32.67 

บุคคลภายใน 27 26.73 

บุคคลภายนอก/บริษัท หาง ราน 41 40.60 

รวม 101 100.00 

 

 

 

 

 



ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหแสดงความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ตารางท่ี 2 แสดงผลความพึงพอใจของผูรับบริการกลุมงานบริหารการเงินกิจการท่ัวไป 

หัวขอความพึงพอใจ คาเฉล่ีย 
ระดับการ
ใหบริการ 

มีข้ันตอนการใหบริการท่ีชัดเจน เหมาะสม 3.71 มาก 

ใหบริการดวยความรวดเร็ว 3.81 มาก 

ใหบริการดวยความเต็มใจ สุภาพเปนกันเอง 3.90 มาก 
ใหบริการดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ 3.90 มาก 
เจาหนาท่ีสามารถตอบคําถาม ชี้แจงขอสงสัย ใหคําแนะนําไดอยางถูกตอง ครบถวน 3.90 มาก 

มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการเพียงพอ 3.42 ปานกลาง 

ชวงเวลาในการเปดใหบริการมีความเหมาะสม 3.90 มาก 

คุณภาพการใหบริการโดยรวม 3.87 มาก 

ภาพรวม 3.80 มาก 

 

  

ตารางท่ี 3 แสดงผลความพึงพอใจของผูรับบริการกลุมงานบริหารการเงินการศึกษา 

หัวขอความพึงพอใจ คาเฉล่ีย 
ระดับการ
ใหบริการ 

มีข้ันตอนการใหบริการท่ีชัดเจน เหมาะสม 4.49 มาก 
ใหบริการดวยความรวดเร็ว 4.57 มากท่ีสุด 
ใหบริการดวยความเต็มใจ สุภาพเปนกันเอง 4.65 มากท่ีสุด 
ใหบริการดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ 4.68 มากท่ีสุด 
เจาหนาท่ีสามารถตอบคําถาม ชี้แจงขอสงสัย ใหคําแนะนําไดอยางถูกตอง ครบถวน 4.43 มาก 
มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการเพียงพอ 4.43 มาก 
ชวงเวลาในการเปดใหบริการมีความเหมาะสม 4.46 มาก 
คุณภาพการใหบริการโดยรวม 4.62 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.54 มากท่ีสุด 
 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 4 แสดงผลความพึงพอใจของผูรับบริการกลุมงานบริหารเงินวิจัยและบริการวิชาการ 

หัวขอความพึงพอใจ คาเฉล่ีย 
ระดับการ
ใหบริการ 

มีข้ันตอนการใหบริการท่ีชัดเจน เหมาะสม 4.33 มาก 
ใหบริการดวยความรวดเร็ว 4.30 มาก 
ใหบริการดวยความเต็มใจ สุภาพเปนกันเอง 4.39 มาก 
ใหบริการดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ 4.45 มาก 
เจาหนาท่ีสามารถตอบคําถาม ชี้แจงขอสงสัย ใหคําแนะนําไดอยางถูกตอง ครบถวน 4.42 มาก 
มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการเพียงพอ 4.15 มาก 
ชวงเวลาในการเปดใหบริการมีความเหมาะสม 4.45 มาก 
คุณภาพการใหบริการโดยรวม 4.45 มาก 

ภาพรวม 4.37 มาก 
 

ตารางท่ี 5 แสดงผลความพึงพอใจของผูรับบริการแตละกลุมงาน 

สรุปผลความพึงพอใจของผูรับบริการแตละกลุมงาน 
รอยละ 

ผล 
เปาหมาย  
(ป 2557) 

1. กลุมงานบริหารการเงินกิจการท่ัวไป 76.05 75 
2. กลุมงานบริหารการเงินการศึกษา 90.81 80 
3. กลุมงานบริหารเงินวิจัยและบริการวิชาการ 87.42 75 

 

     จากผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ณ จุดใหบริการสํานักงานคลัง ผลการวิเคราะหตัวแปรความพึง
พอใจโดยรวมพบวาความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอสํานักงานคลังสวนใหญ อยูในระดับ "มาก" (คาเฉลี่ย 4.24 
คิดเปนรอยละ 84.76) 

 

ตอนท่ี 2 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

จุดเดนการใหบริการ 

1. ใหบริการดวยความเต็มใจ สะดวก รวดเร็วเปนกันเองและมีความสุภาพ 

2. บริการโอนเงินเขาบัญชีมีความรวดเร็ว และมีการแจงผลในแตละข้ันตอน 

3. มีกระบวนการทํางานท่ีเปนระบบ งายตอการสืบคนและตรวจสอบ 

4. สํานักงานคลังมีการพัฒนาระบบงานตางๆ อยางตอเนื่อง เชน บริการโอนเงินเขาบัญชี 

5. มีการยอมรับและพรอมท่ีจะแกไขปรับปรุงการทํางาน 

6. องคกรมีผูเชี่ยวชาญทางดานการเงิน บัญชีและพัสดุ ท่ีสามารถใหบริการดานการใหคําปรึกษาท่ีดี 

 

 



จุดท่ีควรปรับปรุงในการใหบริการ 

1. ควรมีการใหบริการหนาเคานเตอรตลอดเวลา 

2. ควรมีการนําระบบเทคโนโลยีมาใชเพ่ือลดการใชกระดาษ และลดเวลาในการทํางาน 

3. การตอบคําถามและการแกปญหาของเจาหนาท่ียังไมเปนมาตรฐานเดียวกัน 

4. ตองการใหมีการสรุปประเด็นระหวางหนวยงานกับกองคลังท่ีมีความเขาใจไมตรงกันเพ่ือถือเปนแนว

ปฏิบัติ 

5. การใชงานระบบบัญชี 3 มิติ (ระบบจัดซ้ือ) มีความลาชามาก 

6. การประชาสัมพันธใหความรูดานระเบียบ การเงิน บัญชี ยังมีการสื่อสารท่ีนอยเกินไป 

7. ขอมูลในระบบ KISS ไมเปนปจจุบนั 

8. อยากใหมีการตรวจสอบขอมูลใหละเอียดกอนการสงหนังสือ/เอกสารเพ่ือติดตามหนี้ (เงินยืม) 

9. ควรมีการประกาศขอตกลงการในการดําเนินการเสนอเรื่องพิจารณากรณีตางๆ เพ่ือใหหนวยงาน

สามารถวางแผนการทํางานได 

10. การสงคืนเอกสารผิดหนวยงาน ควรมีการตรวจสอบเอกสารตนทางท่ีจะสงคืนใหละเอียดกอนสง 

11. e-mail แจงการโอนเงินมีการสงซํ้าซอนหรือบางเรื่องไมไดรับ 

 

ขอคิดเห็น/เสนอแนะ/ความตองการตอบริการของสํานักงานคลัง 

1. สํานักงานคลังมีระบบการทํางานท่ีดี 

2. ใหบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ประทับใจ 

3. ควรมีการปรับปรุงมารยาทในการใหบริการ ความสุภาพของเจาหนาท่ีหนาเคานเตอร 

4. การสงเอกสารระหวางพ้ืนท่ีการศึกษามีความเสี่ยงตอการสูญหายและทําใหการสงเอกสารลาชา 

5. ควรลดเอกสารในการเบิกจายบางอยางท่ีไมจําเปน เชน บันทึกขอความ 

6. ควรมีการปรับปรุงขอมูลเก่ียวกับระเบียบตางๆ ใหเปนปจจุบันเพ่ือความเขาใจในการทํางานท่ีตรงกัน 

7. ตองการใหมีระบบการติดตามความคืบหนาของงานใหกับผูท่ีไดรับผลกระทบเม่ือเกิดปญหากับ

ผูรับบริการ 

8. สถานท่ีในการใหบริการคับแคบ ไมเปนระเบียบเนื่องจากมีเอกสารจํานวนมาก 

9. จัดอบรม สัมมนา ใหแกบุคลากร มจธ.อยางท่ัวถึง เพ่ือใหบุคลากรมีความเขาใจในทิศทางเดียวกันท้ัง

องคกร 

 

 

 

 

 


