
สรุปผลสํารวจความพึงพอใจผูรับบริการ 
สํานักงานคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  

ประจําปงบประมาณ 2558 
 

จากการสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการสํานักงานคลัง โดยเก็บขอมูลจากผูรับบรกิาร 

จํานวน 635 คน โดยใชเกณฑการใหคะแนนของลิเคอรท (Likert Scale) ดังนี ้

เกณฑท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  

มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  ระดับคะแนนเทากับ 5 

มีความพึงพอใจมาก  ระดับคะแนนเทากับ 4 

มีความพึงพอใจปานกลาง  ระดับคะแนนเทากับ 3 

มีความพึงพอใจนอย  ระดับคะแนนเทากับ 2 

มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด  ระดับคะแนนเทากับ 1 

การหาคาเฉลี่ย : โดยมีคาระดับน้ําหนักคะแนนการประเมินความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม  

แบงเปน 5 ระดับดังนี้  

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 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูรับบริการ 

ตารางท่ี 1 แสดงจาํนวนรอยละของสถานภาพผูรับบริการ 

สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 

นักศึกษา 148 23.30 

บุคคลภายใน 181 28.50 

บุคคลภายนอก/บริษัท หาง ราน 306 48.20 

รวม 635 100.00 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนรอยละของหนวยงานท่ีสังกัดของบุคลากรภายใน 

สังกัด จํานวน (คน) รอยละ 

สํานักงานอธิการบดี 30 16.58 

คณะ/สถาบัน/สํานัก 138 76.24 

ไมระบุ 13 7.18 

รวม 181 100 

 

ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนผูรับบริการสํานักงานคลังในแตละบริการ (นับซํ้าเนื่องจากเลือกตอบไดมากกวา 1 บริการ) 

บริการ 

จํานวน (คน) 

นักศึกษา บุคลากรภายใน 
บุคลากรภายนอก/

บริษัท หาง ราน 

ชําระเงินใหมหาวิทยาลัย/ติดตอขอรับใบเสร็จรับเงิน 107 48 27 

บริการเบิกจายเงินโดยการโอนเงินเขาบัญชี 57 120 207 

สงใบเสร็จรับเงิน/รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจาย 12 50 184 

รับ-สงเอกสาร (เชน เรื่องเบิก,ใบยืม,หนังสือท่ัวไป) 25 89 15 

บริการใหคําปรึกษา/ขอมูลบริการ (สอบถาม/ติดตามผล) 10 49 12 

นําสงเงินเขามหาวิทยาลัย 4 37 2 

อ่ืนๆ 5 3 17 

รวม 195 396 464 

 



ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหแสดงความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ตารางท่ี 4 แสดงผลคาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูรับบริการทุกสถานภาพในดานตางๆ (ตอนท่ี 2 ของแบบสอบถาม) 

หัวขอความพึงพอใจ 
นักศึกษา บุคลากรภายใน 

บุคลากรภายนอก 
/บริษัท หาง ราน 

ผลรวม 

คาเฉลี่ย 
ระดับการ
ใหบริการ 

คาเฉลี่ย 
ระดับการ
ใหบริการ 

คาเฉลี่ย 
ระดับการ
ใหบริการ 

คาเฉลี่ย 
ระดับการ
ใหบริการ 

ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ         

1. การใหบริการมีข้ันตอนท่ีชัดเจนเปนระบบ  โปรงใสและตรวจสอบได 3.87 มาก 3.98 มาก 4.13 มาก 4.02 มาก 

2. การใหบริการแตละข้ันตอนมีความรวดเร็ว 3.46 ปานกลาง 3.56 มาก 3.78 มาก 3.64 มาก 
3. การติดตอ/สอบถาม/ติดตามขอมูลบริการผานชองทางตางๆ (เคานเตอร
สํานักงานคลัง,โทรศัพท) ไดรับขอมูลท่ีครบถวนตรงตามความตองการ 

3.69 มาก 3.70 มาก 3.84 มาก 
3.77 มาก 

รวม 3.68 มาก 3.75 มาก 3.92 มาก 3.81 มาก 
ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ         

1. เจาหนาท่ีมีความพรอมในการใหบริการ สุภาพและบริการดวยความเสมอภาค 3.85 มาก 3.77 มาก 3.99 มาก 3.89 มาก 

2. เจาหนาท่ีสามารถตอบคําถาม ใหคําแนะไดครบถวน ชัดเจนและชวยเหลือ
แกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

3.78 มาก 3.71 มาก 3.93 มาก 
3.83 มาก 

3. เจาหนาท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญในงานท่ีใหบริการ 3.77 มาก 3.84 มาก 3.97 มาก 3.89 มาก 

รวม 3.80 มาก 3.78 มาก 3.97 มาก 3.84 มาก 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก         
1. ขอมูล/รายงานทางการเงินถูกตอง เปนปจจุบัน (ระบบบริการสารสนเทศของ 
มจธ.,ระบบบัญชีสามมิติ) 

3.81 มาก 3.86 มาก 4.12 มาก 
3.97 มาก 

2. ชองทางการติดตอ ประชาสัมพันธ แจงขอมูลขาวสารสํานักงานคลังมีความ
หลากหลายและเปนปจจุบัน (Website,E-mail:ขาวจากสํานักงานคลัง
,Facebook:Treasury Office) 

3.62 มาก 3.74 มาก 3.94 มาก 
3.80 มาก 

3. สภาพแวดลอมของสถานท่ีใหบริการสะอาด สะดวก เหมาะสมและเพียงพอ
กับการใหบริการ 

3.91 มาก 3.77 มาก 3.92 มาก 
3.87 มาก 

รวม 3.78 มาก 3.79 มาก 4.00 มาก 3.88 มาก 
ภาพรวม 3.75 มาก 3.77 มาก 3.96 มาก 3.85 มาก 



ผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการประจําปงบประมาณ 2558 จากผูรับบริการแตละสถานภาพ ผล

การวิเคราะหตัวแปรความพึงพอใจตอนท่ี 2 ของแบบสอบถาม พบวาความพึงพอใจของผูรับบริการอยูในระดับ

ใหบริการ “มาก” (คาเฉลี่ย 3.85) คิดเปนรอยละ 77 ของจํานวนผูรับบริการ  

 

ตารางท่ี 6 แสดงผลความพึงพอใจภาพรวมของผูรับบริการแตละกลุมงาน (ตอนท่ี 3 ของแบบสอบถาม) เปรียบเทียบ

ผลความพึงพอใจป 2557 

หัวขอความพึงพอใจ ป 2558 
ป 2557  
(online)  

ป 2557  
(จุดบริการสํานักงานคลัง) 

 คาเฉล่ีย 
ระดับการ
ใหบริการ 

คาเฉล่ีย 
ระดับการ
ใหบริการ 

คาเฉล่ีย 
ระดับการ
ใหบริการ 

กลุมงานบริหารการเงินกิจการท่ัวไป       

- ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 3.90 มาก 3.73 มาก 
3.80 มาก 

- ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 3.83 มาก 3.83 มาก 
รวม 3.86 มาก 3.78 มาก 3.80 มาก 

กลุมงานบริหารการเงินการศึกษา       
- ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 3.80 มาก 3.84 มาก 

4.54 มาก 
- ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 3.80 มาก 3.90 มาก 

รวม 3.80 มาก 3.87 มาก 4.54 มาก 
กลุมงานบริหารเงินวิจัยและบริการวิชาการ       
- ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 3.61 มาก 3.80 มาก 

4.37 มาก 
- ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 3.68 มาก 3.87 มาก 

รวม 3.64 มาก 3.83 มาก 4.37 มาก 

ภาพรวม 3.77 มาก 3.82 มาก 4.24 มาก 
*ป 2558 และป 2557 (online) เก็บขอมูลเฉพาะบุคลากรภายใน  

 

ตารางท่ี 7 แสดงผลความพึงพอใจของผูรับบริการภาพรวมแตละกลุมงานเทียบเปาหมายและผล 

สรุปผลความพึงพอใจของผูรับบริการแตละกลุมงาน 
รอยละ 

ป 2558 ป 2557 
ผล เปาหมาย  ผล เปาหมาย  

1. กลุมงานบริหารการเงินกิจการท่ัวไป 77.20 75 75.83 75 
2. กลุมงานบริหารการเงินการศึกษา 76.00 80 84.11 80 
3. กลุมงานบริหารเงินวิจัยและบริการวิชาการ 72.80 75 82.11 75 

ภาพรวม 75.40 % 80.60 % 
 
           สรุปผลความพึงพอใจโดยรวมของผูรับบริการสํานักงานคลังประจําปงบประมาณ 2558 พบวาภาพรวม
ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับการใหบริการ “มาก”  คิดเปนรอยละ 75.40 ของจํานวนผูรับบริการ ซ่ึงผล
ความพึงพอใจผูรับบริการลดลงรอยละ 5.20 ของจํานวนผูรับบริการ เม่ือเทียบกับผลสาํรวจปงบประมาณ 2557 ซ่ึง
อยูท่ีรอยละ 80.60 ของจํานวนผูรับบริการ โดยสามารถวิเคราะหตัวแปรความพึงพอใจแตละกลุมงานเปนดังนี้ 



1. กลุมงานบริหารการเงินกิจการท่ัวไปไดรับความพึงพอใจรอยละ 77.20 ของจํานวนผูรับบริการ ซ่ึงสูง
กวาเปาหมายคือรอยละ 75 และสูงกวาผลเม่ือปกอนคือรอยละ 75.83 โดยมีขอเสนอแนะจากผูรับบริการท่ี
ตองการใหปรับปรุง เชน การใหบริการของเจาหนาท่ีท่ีใหบริการหนาเคานเตอร เปนตน 

2. กลุมงานบริหารการเงินการศึกษาไดรับความพึงพอใจรอยละ 76.00 ของจํานวนผูรับบริการ ซ่ึงต่ํากวา
เปาหมายคือรอยละ 80 และต่ํากวาผลเม่ือปกอนคือ 84.11 โดยมีขอเสนอแนะจากผูรับบริการท่ีตองการให
ปรับปรุง เชน ขอมูลคาลงทะเบียนนักศึกษามีเจาหนาท่ีทราบขอมูลเพียงคนเดียว เจาหนาท่ีคนอ่ืนๆ ไมสามารถให
ขอมูลไดหรือใหขอมูลแตกตางกัน 

3. กลุมงานบริหารเงินวิจัยและบริการวิชาการไดรับความพึงพอใจรอยละ 72.80 ของจํานวนผูรับบริการ 
ซ่ึงต่ํากวาเปาหมายคือรอยละ 75 และต่ํากวาผลเม่ือปกอนคือ 82.11 โดยมีขอเสนอแนะจากผูรับบริการท่ีตองการ
ใหปรับปรุง เชน การติดตามสถานะของเอกสารเบิกจาย, ข้ันตอนการเบิกจายใชเวลามากและตองผานหลายสวน
งาน, ความเขาใจของเจาหนาท่ีเก่ียวกับลักษณะงานวิจัย เปนตน 

 
ขอคิดเห็น/เสนอแนะ/ความตองการตอบริการของสํานักงานคลัง 

1. ขอบคุณคะท่ีใหบริการอยางดี  
2. เจาหนาท่ีบริการดี ยิ้มแยมแจมใส เยี่ยมมากคะ  
3. เจาหนาท่ีผูใหบริการ ใหบริการอยางเปนมิตรและเต็มใจใหบริการ/ใหคําแนะนําเปนอยางดี ทําให

ผูรับบริการเกิดความประทับใจ จึงอยากใหรักษาคุณภาพการใหบริการท่ีดีเชนนี้ตอไป  
4. ขอชมเชย งานบริหารการเงินกิจการท่ัวไป สวัสดิการคารักษาพยาบาล ทํางานเร็ว ตามกําหนด  
5. เยี่ยมครับ  
6. เงินโอนเขาบัญชีในแตละเดือน รวดเร็วดีมากครับ เร็วท่ีสุดในประเทศไทย แลวครับเคยแคติดตอเรื่อง เงิน

คาสอนครั้งเดียว นานมาแลว แตไมมีเจาหนาท่ีติดตอกลับ เรื่องอ่ืนๆไมไดใชบริการครับ  
7. จากท่ีเคยไปติดตอท้ังฝายการเงินการขอใบเสร็จ ขอใบผลการเรียน หรือติดตอหนวยงานอธิการ หรืออ่ืน 

ๆ ไดรับการบริการท่ีดีและรวดเร็วมาก ยิ่งถาสามารถสงใบคํารองในเว็บไปกอนแลววันรุงข้ึนไปรับเอกสาร
ไดรับความสะดวกรวดเร็วมาก ถูกตองมาก พ่ี ๆ เจาหนาท่ีกันเองใหบริการกับนอง ๆ ดีมาก  

8. การใหบริการดีอยูแลวคะ เจาหนาท่ีใหคําปรึกษาและแนะนําดีมากคะ ขอชื่นชม คุณกุง, คุณพร,คุณตุกตา 
คะ ใหคําแนะนําและบริการดีมากคะ  

9. ท่ีนี่ทํางานรวดเร็วดีมากๆ คะ  
10. ขาพเจาเปนพนักงานบริษัทเอกชน  ไมเคยเขาไปใชบริการโดยตรงกับทางมหาวิทยาลัย  แตก็ไดมีการ

ติดตอกันทางโทรศัพท  การใหขอมูลจากเจาหนาท่ีขาพเจามีความพึงพอใจในการใหขอมูลครับ    
11. การโอนเงินเขาบัญชีรานคารวดเร็ว  
12. ทางบริษัทไดรับความประทับใจในความรวดเร็วในการรับเงินคาสินคาผานการโอนเงินทางธนาคาร  
13. ทางบริษัทฯ ตองขอขอบพระคุณทาง มจธ. ท่ีไดมีการพัฒนาระบบในการเบิก-จาย โอนเงิน และ แจงผล

การโอน อยางมีระบบ รวดเร็ว ทําใหลดข้ันตอนในการทํางาน ลดการใชเอกสาร  
14. เม่ือทางมหาวิทยาลัยมีการโอนเงินให จะแจงใหทราบมายังบริษัทฯทุกครั้ง ทางบริษัทฯ กราบ

ขอบพระคุณในความกรุณามา ณ ท่ีนี้ และความไววางใจท่ีใหทางบริษัทฯไดรับใชทานเสมอมาขอแสดง
ความนับถือ (ตวงพร ผูแทนฝายขาย)  

15. ชอบการใหขอมูลของเจาหนาท่ีทาง e-mail มีความชัดเจน เปนข้ันเปนตอน เขาไจไดทันทีไมตองโทร
สอบถามอีก และการสงเอกสารตามเวลา ชัดเจน  

16. ลักษณะการทํางานของเจาหนาท่ีมีระบบชัดเจน ประสานงานไดงาย  



17. ระบบดีมากคะ ชําระเงินรวดเร็ว ตรงเวลา มีรายงานแจงถูกตองครบถวน สะดวกมากๆคะ  
18. ใหคะแนน กับ นักบริหารการเงิน ศุภชัย เดชเพ็ชร (เกด)   โอนเงินไดรวดเร็วมาก  
19. เจาหนาท่ีประสานงานและใหคําแนะนําดีมากคะ รวมถึงมีความสนใจในคําแนะนําท่ีบริษัทฯไดใหความรู

เก่ียวกับอุปกรณท่ีไดไปนําเสนอขาย  
20. อยากใหมีความชัดเจนในรายละเอียดของบิลเบิกท่ีถูกตองและเปนมาตรฐานเดียวกัน รวมไปถึงเอกสาร

ประกอบการเบิกกิจกรรมนกัศึกษา และงานวิจัย  
21. เจาหนาท่ีกองทุน 0600 0704 บางครั้งพูดจาไมไพเราะ ใชน้ําเสียงดัง ดุ ตะคอกผูรับบริการ ทําใหคนท่ีรับ

บริการอายเหมือนโดนประจาน เวลาสอบถามขอมูลเหมือนไมอยากจะใหความรวมมือในการรับบริการ 
บางครั้งทําใหเสียสุขภาพจิต ควรจะพูดจาใหไพเราะและนาฟงกวานี้  

22. เรื่องเอกสารแนบใบยืมเงิน เวลาท่ีสงใบยืมเงินทางธุรการสํานักงานคลัง จะบอกวาใหถายเอกสารแคหนา
โครงการหรือใบขออนุมัติเขารวมสัมมนา/อบรมเทานั้น เนื่องจากเปลืองทรัพยากรกระดาษ พอเอกสารถึง
เจาหนาท่ีประจํากองตางๆ มักจะขอเอกสารเพ่ิมเติม เชนรายละเอียดโครงการเพ่ือดูคาใชจาย/ 
กําหนดการ  จึงอยากใหทางสํานักงานคลังมีความชัดเจนในเรื่องนี้ เนื่องจากผูปฏบิัติงานเกิดความสับสน
วาควรจะดําเนินการอยางไร  

23. ควรใหบริการดวยความยิ้มแยมแจมใส  
24. บางกองทุนการจายเงินดวยวิธีการโอนเงินเขาบัญชียังชามาก บางครั้งใชระยะเวลาเกือบ 1 เดือน  กวาจะ

ไดรับเงิน แตบางกองทุนก็รวดเร็วมาก ขอชมเชย  
25. เจาหนาท่ีเคานเตอรหนาตาไมรับแขก   
26. เจาหนาท่ีควรมีการบูรณการในการทํางาน ไมควรทํางานแยกเปนกองๆ สามารถตอบปญหาเบื้องตนในแต

ละกองๆ ได  
27. การใหคําปรึกษา ยังไมชัดเจน และเชี่ยวชาญ ยังยึดติดกับระบบงานเดิมๆ ไมยืดหยุน/ใหคําชี้แนะท่ี

สรางสรรค แตไมผิดระเบียบนะ  
28. ขอใหเปลี่ยนมุมมองท่ีมองหนวยงาน ในเรื่องการทํางานใหกวางๆ เพราะหนวยงานระดับคณะ สวนมาก

ตองทําหลายๆ เรื่อง และแกปญหาเฉพาะหนามากๆๆ ตองเขาใจบริบทท่ีทําใหเกิดปญหา (หลักการท่ีวา 
ปญหาเกิดเพราะทํางาน หากไมมีปญหาคือคนท่ีไมทํางาน)  

29. อยากใหปรับปรุงข้ันตอนการออกใบเสร็จรับเงินของงานบริการวิชาการ หลังจายเงินควรออกใบเสร็จได
ทันที กรณีเจาหนาท่ีไมอยู ควรมีผูรับผิดชอบแทน ไมตองมาใหมครั้งหนา ลูกคาไมสะดวก"  

30. จํานวนชองท่ีใหบริการไมมีใครนั่งใหสอบถาม  
31. เขาไปสอบถามเจาหนาท่ีไมยิ้มแยมแจมใส  
32. เนื่องจากไมมีเจาหนาท่ีประจําเคานเตอรใหสอบถาม ตองตะโกนถาม ซ่ึงเจาหนาท่ีแตละทานก็ไมไดเต็มใจ

ใหบริการ  
33. กรณีท่ียืมเงินมหาวิทยาลัยฯ และยังไมถึงกําหนด งานยังดําเนินอยางตอเนื่อง ยังไมเสร็จ และยังเลย 30 

วัน แตมีใบทวงจากกองคลัง ทุกครั้ง  ทําใหผูยืมตองเสียประวัติไปดวย อยากใหปรับปรุงในเรื่องนี้เปนการ
เรงดวน ควรตรวจสอบใหรอบคอบ กอนท่ีจะสงเอกสารทวงเงินยืม ไปยังบุคคลท่ีเก่ียวของ  

34. ตองการใหการยืมเงิน โอนเงินใหกับโครงการตางๆ อํานวยความสะดวกรวดเร็วใหกับโครงการนั้นๆ มาก
ท่ีสุด บางครั้งยืมเงินจากโครงการท่ีตองการจํานวนนอย ก็ไมใหยืม ตองกลับมายืมท่ีหนวยงาน ทําใหการ
ยืม-เคลียรเงินเอกสารลําบากข้ึน เสียเวลา การโอนเงินสัปดาหละ 1 ครั้งนอยเกินไป บางครั้งไมทันตองรับ
เงินสัปดาหถัดไป ทําใหทํางานไมทัน และบางครั้ง ออกเปนเช็คใหไปรับ บางทีก็โอนเงินให ทําใหสับสน
ตองคอยถามตลอดวาครั้งนี้โอน หรือตองไปรับเช็ค  



35. สงเอกสารไปเรื่องเบิกเงิน วช ทางกองคลังก็หายเงียบ ตองตามเรื่องเองวาเอกสารอยูตรงไหน   ออกจาก
คณะยัง และพอโทรตามเจาหนาก็บอกไมทราบ ไมทราบ   คิดวาควรมีการแจงกลับทาง e mail กับบุคคล
ท่ีเปนเจาของเรื่อง  

36. เอกสารท่ีสงไปกองคลังเบิกกองทุน 300  ปรากฏวาเอกสารไปอยูท่ีโตะทํางานของเจาหนาท่ีอีกทานหนึ่ง
ซ่ึงไมไดเปนผูดูแลเรื่องกองทุน 300 ทําใหมีผลกระทบกับผูใชงาน อยางมาก  

37. คาปรับแพงไป  
38. เคยไดรับเงินทุนจากทางกระทรวงวิทยฯ ทางดานงานบริการทําเรื่องชามาก และไมติดตอประสานงานกับ

ทางผูท่ีจายเงินให กลับตองใหนักศึกษาไปติดตอเอง ท้ังๆท่ีทางมหาวิทยาลัยก็หักเปอรเซ็นตจากเงินท่ีได
ไปดวยซํ้า กลับใหการบริการท่ีไมพอใจอยางมากคะ  

39. ใหรอสายนาน ขาดความแมนยําในการใหขอมูล  บอกปดเกรงความผิด ใหโทรมาใหมตนเองไมทราบ  
40. เจาหนาท่ีควรปรับปรุงตัว และ พัฒนา อยาใหเปนเยี่ยงเดิม  
41. ท่ีเคานเตอรมีกลิ่นหองน้ํา  
42. เจาหนาท่ีทําหนาเหม็นและพูดจาไมไพเราะ  
43. ดําเนินการชามากกวา 1 เดือนแลวแตยังไมไดสวนตางคาลงทะเบียนคืนเลย ขอความอนุเคราะหสํานักงาน

คลังเรงดําเนินการในสวนนี้  
44. ตองการใหกระบวนการเบิกตางๆ รวดเร็วมากข้ึน  
45. ตองการใหมีงบเบิกจายสํารองลวงหนา สําหรับกิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา  
46. ควรจัดระบบงาน และสถานท่ี รวมท้ังการใหบริการใหไดมาตรฐานเดียวกับธนาคาร  
47. การสงใบหักภาษี ณ.ท่ีจาย ลาชา ควรปรับปรุงคะ  
48. คุณวิภาพรรณ ออนประทิน พูดจาใชอารมณมากเกินไป ควรปรับปรุงเปนอยางมากคะ  
49. เจาหนาท่ีกองคลังชั้น 3 บางทาน ใสอารมณในขณะตอบคําถามทางโทรศัพท  
50. สถานท่ีจอดรถมีจํากัด  
51. ข้ันตอนการทํางาน งงมากๆ โดยเฉพาะเวลาลงทะเบียน   ถามเจาหนาท่ีแตละครั้งก็ใหขอมูลไมเหมือนกัน 

บางครั้งก็ตองรอเจาหนาท่ีคนเดียว เพราะคนอ่ืนไมทราบขอมูล  
52. การเบิกจายเงิน กรณีเบิกยอนหลัง ใชเวลานานมาก 3 เดือนแลว ยังไมไดเงินคืนเลยก็มี แถมบางครั้งก็ทํา

เอกสารตกหลน ไมรูสงไปท่ีไหน ตองมาทําเรื่องสงไปใหมอีกรอบ เสียเวลามากๆ  
53. แผนกการเงินเวลาโทรมาแจงเจาหนี้ ใหไปรับเช็ค รบกวนพูดจาใหสุภาพ และแจงรายละเอียด สถานท่ี 

เวลา ผูมาติดตอการรับเช็คใหครบถวน เพ่ือความถูกตองในการเขาไปรับเช็ค  
54. โดยภาพรวมเจาหนาท่ีทุกคนอัธยาศัยดี  มีสวนนอยแคบางคนท่ีพูดไมดี ใสอารมณบางในบางครั้ง ทําใหไม

อยากติดตอและเจรจากับบุคคลนั้น  (กอง 0600)  
55. Too slow in process  
56. กรณีท่ีมหาวิทยาลัยคืนเงินคาลงทะเบียน คาบํารุงการศึกษาท่ีนักศึกษาปริญญาโทจายเกินมาทางบัญชีของ

นักศึกษานั้น เกิดจากความผิดพลาดของทางมหาวิทยาลัยท่ีมีการคิดคาใชจายตางๆเกินความเปนจริง  เปน
สิ่งท่ียอมรับไดในระดับหนึ่ง แตสิ่งท่ีดูเปนการเอาเปรียบคือนักศึกษากลับเปนผูท่ีตองรับภาระสวนของ
คาธรรมเนียมธนาคารในการคืนเงินของมหาวิทยาลัย แมจะเปนเงินไมมากเม่ือคิดตอรายบุคคล แตหากคิด
ในภาพรวม มหาวิทยาลัยไมไดรวมรับผิดชอบกับสิ่งท่ีเกิดข้ึน ขอใหมีการพิจารณาดวยคะ  

57. ข้ันตอนการเบิกจายลาชามาก  
58. กลุมงานบริหารเงินวิจัย   มีข้ันตอนเยอะ ตองผานหลายสวนงาน ใชเวลานานกวาจะเบิกไดแตละครั้ง ขอ

เอกสารเพ่ิมเติมบอยๆ เหมือนมีกฎเกณฑเปลี่ยนไปหรือเพ่ิมข้ึน  ผูขอเบิกตองคอยตามเรื่องเอง บอยครั้ง  



นาจะมีระบบออนไลนท่ีสามารถตรวจสถานะของเอกสารใหอาจารยหรือผูขอทราบวาอยูท่ีสวนงานไหน 
(ไมใชเฉพาะเจาหนาท่ีการเงินของหนวยงาน)เชน เอกสารอยูท่ีภาควิชา คณะ  สวทน. กองคลังสวนไหน  
และมีปญหาอะไรรึเปลา  

59. สวนของกลุมงานบริหารเงินวิจัยและบริการควรปรับปรุงดานบุคคลากรใหมีความเขาใจถึงงานวิจัยให
มากกวานี้  ดวยงานวิจัยยอมมีขอจํากัดบางอยางขณะทํางานจริง ท่ีอาจตองปรับเปลี่ยนไดบางในบางกรณีท่ี
สภาวะแปรเปลี่ยนไป แตอยางไรก็ตามการทําเรื่องเบิกตางๆ นักวิจัยก็ทําการเบิกจายตามจริง ไมไดมี
จุดประสงคท่ีจะปกปดหรือสรางเรื่องเพ่ือเบิกแตอยางใด เพราะการกําหนดงบประมาณทุกอยางไดคํานวณ
ไวแลวตั้งแตครั้งเสนอโครงการ ไมจําเปนท่ีตองมาถามซํ้าๆ เรื่องการเบิกวามีการทําจริงหรือไม ไดไปจริง
หรือไม หรือเดินทางไปอยางไรจริงไหม เปนตน เราไดทําตามเง่ือนไขในการเบิกจายเสมอ อยากใหมีความ
เขาใจ เชื่อใจกัน ใหเกียรติกันบาง และ มีมารยาทการใหบริหารท่ีมากกวานี้ดวย ขอบคุณ  

60. มีเจาหนาท่ีเพียง 1 คน (ชื่อ กุง) ในสํานักงานคลังท่ีไมมีใจในการใหบริการ ไมตอบคําถาม ไมชวยเหลือ 
พูดจาไมสุภาพ หมายเหตุ สําหรับกองทุน 0100 0600 0700 ท่ีจําเปนตองใหคะแนนประเมินต่ํา (1)  
เฉพาะบางคนเทานั้นท่ีใหบริการไมนาประทับใจ  (ไมไดเหมารวมทุกคน) บางครั้งมีความจําเปนจะตอง
ติดตอประสานงานกับเจาหนาท่ีคนนี้  วิธีแกปญหาคือ ไดขอรองใหเพ่ือนรวมงานชวยติดตอแทนให  

61. ตอนเก็บเงินละเร็ว ไมจายจะไลออกอยางเดียว แตพอจายคืนชามาก ควรจายใหเร็วเทาตอนเก็บ ถาจายชาก็
ขอดอกเบี้ยดวย คนรอรับเงินเสียโอกาสไปหลายอยาง  

62. เอกสารหักภาษี ณ ท่ีจายควรทําใหเสร็จและสงใหผูโดนหักภาษี เม่ือจายเงินหรือโอนเงินในชวงเวลาเดียวกัน 
ไมใชจายเงินปนี้กวาจะสงเอกสารหัก ณ ท่ีจายใหผูโดนหัก กลับเปนปถัดไปสิ้นเดือนกุมภาพันธ ทําใหการ
วางแผนสงภาษีรายไดประจําปตองลาชาจากท่ีตั้งใจ เพราะตองรอเอกสารหัก ณ ท่ีจายจากมหาวิทยาลัยนี้
เพียงแหงเดียว  

63. ตอนแรกมีการแจงวา โอนเงินทางธนาคารกรุงศรี ไมมีคาธรรมเนียม พอเอาเขาจริง หักคาธรรมเนียม 5 
บาททุกครั้ง ตกลงมีธนาคารไรท่ีไมหักคาธรรมเนียมม้ัยครับ   

64. ควรจะแยกการตอบแบบสอบถามเปนแตละกองทุนไป เพราะการแยกเปนกลุมงานอาจกระทบกับกองทุนท่ี
ใหบริการถูกตอง รวดเร็ว เชน กลุมงานบริหารเงินวิจัยและบริการวิชาการ กองทุน 0300 เม่ือกอน โอนเงิน
ไดรวดเร็วมาก พอมาเปลี่ยนเจาหนาท่ีปฏิบัติงานไดชามาก 2 เดือนยังไมไดเงินเลย / แตกองทุน 0400 
ปฏิบัติตามข้ันตอนไดดี ซ่ึงอาจสงผลทําใหการตอบแบบสอบถามไมชัดเจน  

65. ในระบบการเบิกจายการเงินกับรานคา มีข้ันตอนท่ีลาชามากคะ เวลาไถถามก็จะโยนกันไปกันมา กวาจะ
เบิกจายไดเลยชาคะ ทําใหสงผลตอความคลองตัวในธุรกิจคะ ฝากดูแลเรื่องนี้ดวยนะคะ  

66. บริการมีรอยยิ้มเยอะๆ อยาคิดวา พวกทานเปนเจานาย  ลูกคาคือพระเจา  คิดไวเสมอ       
67. Maintain the good quality and service           
68. For All, In your mind  everybody who communicate with you is "Customer"  
69. ความรวดเร็วและความถูกตองเปนสิ่งสําคัญ  
70. อยากใหมีถาม-ตอบในเว็บไซตดวยคะ  

 

 

 

 
 

 


