
สรุปผลสํารวจความพึงพอใจผูรับบริการ 
สํานักงานคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  

ประจาํปงบประมาณ 2560 
 

จากการสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการสํานักงานคลัง โดยเก็บขอมูลจากผูรับบริการ 

จํานวน 659 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 แสดงจํานวนรอยละของสถานภาพผูรับบริการ 

สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 

นักศึกษา 228 34.60 

บุคคลภายใน 158 23.98 

บุคคลภายนอก/บริษัท หาง ราน 272 41.27 

ไมระบุ 1 0.15 

รวม 659 100.00 
 

 

 

 

 



ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนรอยละของหนวยงานท่ีสังกัดของบุคลากรภายใน 

สังกัด จํานวน (คน) รอยละ 

สํานักงานอธิการบดี 33 20.89 

คณะ/สถาบัน/สํานัก 113 71.52 

ไมระบุ 12 7.59 

รวม 158 100 
 

ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนผูรับบริการสํานักงานคลังในแตละบริการ (นับซํ้าจากเลือกตอบไดมากกวา 1 บริการ) 

บริการ 

จํานวน (คน) 

นักศึกษา บุคลากรภายใน 
บุคลากรภายนอก/

บริษัท หาง ราน 

ชําระเงินใหมหาวิทยาลัย/ติดตอขอรับใบเสร็จรับเงิน 160 32 23 

บริการเบิกจายเงินโดยการโอนเงินเขาบัญช ี 58 94 187 

สงใบเสร็จรับเงิน/รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย 13 52 164 

รับ-สงเอกสาร (เชน เร่ืองเบิก,ใบยืม,หนังสือทั่วไป) 41 83 22 

บริการใหคําปรึกษา/ขอมูลบริการ (สอบถาม/ติดตามผล) 12 49 11 

นําสงเงินเขามหาวิทยาลัย 2 41 1 

อ่ืนๆ 6 6 11 

รวม 292 357 419 
 

บริการอ่ืน ๆ ดังนี้ 

- โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณภายในหนวยงาน 

- บริการเบิกจายเงินโดยการรับเช็ค 

- ยืมเงินมหาวิทยาลัย 

- โอนเงินชําระคาสินคา 



ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการของสํานักงานคลัง 
ตารางท่ี 4 แสดงผลคาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูรับบริการทุกสถานภาพในดานตาง ๆ  

หัวขอความพึงพอใจ 
นักศึกษา บุคลากรภายใน 

บุคลากรภายนอก 
/บริษัท หาง ราน 

ผลรวม 

คาเฉล่ีย 
ระดับการ
ใหบริการ 

คาเฉล่ีย 
ระดับการ
ใหบริการ 

คาเฉล่ีย 
ระดับการ
ใหบริการ 

คาเฉล่ีย 
ระดับการ
ใหบริการ 

ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

1. การใหบริการมีขั้นตอนท่ีชัดเจนเปนระบบ  โปรงใสและตรวจสอบได 4.10 มาก 3.93 มาก 4.27 มาก 4.10 มาก 

2. การใหบริการแตละขั้นตอนมีความรวดเร็ว 3.94 มาก 3.64 มาก 3.90 มาก 3.98 มาก 

3. การติดตอ/สอบถาม/ติดตามขอมูลบริการผานชองทางตาง ๆ (เคานเตอรสํานักงานคลัง
,โทรศัพท) ไดรับขอมูลท่ีครบถวนตรงตามความตองการ 

3.94 มาก 3.75 มาก 4.01 มาก 3.90 มาก 

รวม 3.90 มาก 3.77 มาก 4.06 มาก 3.94 มาก 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ         

1. เจาหนาท่ีมีความพรอมในการใหบริการ สุภาพและบริการดวยความเสมอภาค 4.13 มาก 3.78 มาก 4.20 มาก 4.04 มาก 

2. เจาหนาท่ีสามารถตอบคําถาม ใหคําแนะไดครบถวน ชัดเจนและชวยเหลือแกไขปญหาไดอยาง
เหมาะสม 

4.09 มาก 3.80 มาก 4.17 มาก 4.02 มาก 

3. เจาหนาท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญในงานท่ีใหบริการ 4.12 มาก 3.88 มาก 4.16 มาก 4.06 มาก 

รวม 4.11 มาก 3.82 มาก 4.18 มาก 4.04 มาก 

ดานส่ิงอํานวยความสะดวก         

ขอมูล/รายงานทางการเงินถูกตอง เปนปจจุบัน (ระบบบริการสารสนเทศของ มจธ.,ระบบบัญชีสาม
มิติ) 

4.17 มาก 3.86 มาก 4.21 มาก 4.08 มาก 

ชองทางการติดตอ ประชาสัมพันธ แจงขอมูลขาวสารสํานักงานคลังมีความหลากหลายและเปน
ปจจุบัน (Website,E-mail:ขาวจากสํานักงานคลัง,Facebook:Treasury Office) 

3.88 มาก 3.73 มาก 3.99 มาก 3.86 มาก 

สภาพแวดลอมของสถานท่ีใหบริการสะอาด สะดวก เหมาะสมและเพียงพอกับการใหบริการ 4.19 มาก 3.79 มาก 4.12 มาก 4.04 มาก 

รวม 4.08 มาก 3.79 มาก 4.11 มาก 3.99 มาก 
ภาพรวม 4.06 มาก 3.80 มาก 4.11 มาก 3.99 มาก 

 



ผลสํารวจความพึงพอใจผูรับบริการสํานักงานคลงัประจําปงบประมาณ 2560 จากผูใชบริการในแตละ

สถานภาพ ผลการวิเคราะหความพึงพอใจ พบวาความพึงพอใจของผูรับบริการอยูในระดับการใหบริการ “มาก” 

คาเฉลี่ย 3.99 คิดเปนรอยละ 79.80  โดยหัวขอความพึงพอใจท่ีผูรับบริการทุกสถานภาพใหคะแนนความพึงพอใจ

สูงสุดคือ “การใหบริการมีข้ันตอนท่ีชัดเจนเปนระบบ โปรงใสและตรวจสอบได” คาเฉลี่ยอยูท่ี 4.10 และหัวขอ

ความพึงพอใจท่ีผูรับบริการทุกสถานภาพใหคะแนนความพึงพอใจนอยสุดคือ “ชองทางการติดตอ ประชาสัมพันธ 

แจงขอมูลขาวสารสํานักงานคลังมีความหลากหลายและเปนปจจุบัน (Website,E-mail:ขาวจากสํานักงานคลัง

,Facebook:Treasury Office)” คาเฉลี่ยอยูท่ี 3.86 

ตารางท่ี 5 แสดงผลความพึงพอใจของผูรับบริการเปรียบเทียบเปาหมายและผล 

 
ปงบประมาณ 

ตารางเปรียบเทียบความพึงพอใจผูรับริการสํานักงานคลัง (รอยละ) 

เปาหมาย ผล 

2559 80.00 76.80 

2560 80.00 79.80 

  

ในปงบประมาณ 2560 สํานักงานคลังมีการกําหนดเปาหมายความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีรอยละ 80 

ซ่ึงผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการสํานักงานคลัง พบวาภาพรวมผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับ

การใหบริการ “มาก”  คิดเปนรอยละ 79.80 โดยเพ่ิมข้ึนรอยละ 3 เม่ือเทียบกับผลสํารวจปงบประมาณ 2559 ซ่ึง

อยูท่ีรอยละ 76.80 โดยใกลเคียงกับเปาหมายท่ีกําหนดไว ท้ังนี้สํานักงานคลังจะตองนําขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ

จากผูตอบแบบสอบถามมาพิจารณาเพ่ือหาแนวทางแกไข ปรับปรุง พัฒนาระบบการทํางานใหดียิ่งข้ึนตอไป 

 

ขอคิดเห็น/เสนอแนะ/ความตองการตอบริการของสํานักงานคลัง 

กลุมนักศึกษา 

 ไดรับเงินทุนจางงาน เงินทุนการศึกษาชา 

 ในกรณีท่ีเกิดปญหาข้ึน ท่ีเปนปญหาใหมๆ แกไขไดชา 

 อยากใหทุกหนวยงานทํางานแบบบูรณาการ เชน เม่ือเกิดปญหาข้ึน สามารถสงปญหาไปท่ี one stop service 

ท่ี hub ไดเลย และพนักงานท่ี hub สามารถสงตอไปหาหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เชน สนง.คลัง ไดเลย 

 อยากใหไมมีคาบริการการโอนเงินเพราะปจจุบันถาโอนเงินภายในธนาคารเดียวกันภายในจังหวัดเดียวกันจะไม

มีคาโอน ท้ังนี้รวมถึงคาบริการตาง ๆ ท่ีธนาคารเรียกเก็บไป เชน การจายเงินคาเทอม เปนตน 

 ควรปรับปรุงจํานวนพนักงานใหบริการหนาเคานเตอรในชวงพักกลางวัน ท่ีมีนอยกวาจํานวนผูขอใชบริการ ทํา

ใหจํานวนรอคิวนานมากกวาปกติ 

 การควบคุมอารมณของผูใหบริการ 



กลุมบุคลากรภายใน 

 บริการดีแลว 

 เสนอใหจัดทําคูมือการเบิกจายในแตละงานเชน การเบิกจายคาสอนตองทําอะไรบาง และเอกสารท่ี

ประกอบการเบิกจายท่ีถูกตองมีอะไรบาง  และการเบิกเรื่องอ่ืน ๆ เปนตน เพ่ือเปนประโยชนสําหรับพนักงานท่ี

จะตองมาทําเบิกจายรุนใหม/พนักงานท่ีเพ่ิงจะเขามาทํางานในการเบิกจาย เพ่ือลดปญหาการสงกลับของเอกสาร 

และการเบิกจาย 

 ไมคอยทราบถึงบริการท่ีมีท้ังหมดของกองคลัง และการเบิกจาย เดินเอกสารดําเนินการลาชา ขาดความรูทาง

ระเบียบการเบิกจาย ควรมีขอแนะนําหรือ guide line ใหชัดเจน 

 ควรท่ีจะใหแตละกองทุนทํางานเหมือน ๆ กันคะ แตบางกองทุนก็มีรายละเอียดเยอะเกินไป บางครั้ง คราวกอน

ทําได คราวนี้ทําไมได ถาลดความเขมงวดในบางเรื่องท่ีไมคอยจําเปนลงบาง การเบิกจายหรือวาการเคลียเรื่องเบิก

คงจะเร็วข้ึนมาก 

 ควรเปลี่ยนระบบใบเสร็จรับเงินแบบเขียน เปนรูปแบบพิมพออนไลน หรือเหมือนหนวยงานรัฐอ่ืน มีการเก็บ

ฐานขอมูลลูกคา เนื่องจากเวลารับเงินจากหนวยงานภายนอก ลูกคาตองการใหออกใบเสร็จหลายใบ ไมสามารถ

กําหนดราคาใหออกยอดเดียวได เชน คาหนวยกิต หรือ คาปรับหนังสือหอสมุด ยอดเงินท่ีระบุลงในใบเสร็จข้ึนกับ

วัสดุ จํานวน ประเภทการทดสอบ ท่ีลูกคานํามาขอทดสอบ ทําใหการบริการโดยรวมเปนไปดวยความลาชา และ

ลูกคาสอบถามเพ่ิมเติมวาเม่ือไหรจะใชระบบออกใบเสร็จในรูปแบบพิมพจากคอมพิวเตอรเหมือนหนวยงานรัฐอ่ืนๆ  

 จุดออนของกองคลังนาจะเปนเรื่องการอัพเดทขอมูลการเงินท่ีไมเปนปจจุบัน ทําใหทําสมดุลบัญชีของทุนยาก 

และวางแผนการเบิกจายลําบาก 

 พนักงานควรปรบัปรุงการใหบริการ กระบวนการอาจจะชัดเจน แตเอกสารครบหรือไมเหมือนจะตามใจ

พนักงาน 

 ระเบียบการเงินและการปฏิบัติงานตองมีความโปรงใส ซ่ือสัตย ซ่ือตรงตอประโยชนมหาวิทยาลัย ประยุกต 

ยืดหยุน ไมใชกฎเดียวใชทุกเรื่อง เอางายเขาวา ทําใหการสรางงานใหมๆ ไมสามารถเกิดข้ึนได เจาหนาท่ีควร

พิจารณากรอบการเบิกจาย เพ่ือใหเกิดความคลองตัว เปนจริงกับโลกปจจุบัน 

 การเบิกคารักษาพยาบาล รพ.ศิริราชปยมหาราชการุณ มีความลาชามากผานไป 4 เดือนยังไมไดรับเงินโอนเขา

บัญชี 

 จายเงินชามาก 

 

กลุมบุคคลภายนอก/บริษัท หาง ราน 

 คุณอุไรพรใหบริการดี 

 ดีอยูแลวครับ 

 บริการดีมากครับ ประหยัดเวลา สะดวก 

 ถือวาโดยรวม ดีมากทีเดียวนะครับ 



 ใชบริการเบิกจายเงินโดยการโอนเขาบัญชี : ชอบมาก ทุกครั้งท่ีมีการโอนเงินมีการแจงขอมูลกับทางบริษัท

พรอมกับอํานวยความสะดวกโดยการจัดสงใบหัก ณ ท่ีจาย แบบไปรษณีย 

 อยากใหสามารถตรวจสอบสถานะการเบิกจาย (บริษัท/หางรานฯ) ในระบบไดดวยตนเอง 

 ควรใชบริการพรอมเพยในการโอนเงิน จะชวยใหผูรับเงิน ใชบัญชีของธนาคารใดก็ได 

 สําหรับ อ.พิเศษ เงินคาสอนนึกอยากจะออกวันไหนก็ออก ออกชาออกเร็วไมสําคัญเทากับออกตรงเวลา ระบุ

วันใหชัดเจน เชน กอนวันสิ้นเดือน3วันทําการ(แบบราชการ) หรือ ทุกวันท่ี 15 ของเดือน หากตรงกับวันหยุดก็

เลื่อนออกไป(แบบ ม.กรุงเทพ) 

 กระบวนการข้ันตอนในการเบิกจายเงินชา เนิ่นนานมาก ซ่ึงอาจเปนไปไดวาชามาตั้งแต สวท. อยากใหปรับปรุง

กระบวนการในภาพรวม ทุกสํานักบูรณาการรวมกัน 

 ลาชา ไมมีการแจงกลับ ระบบอัตโนมัติชา ติดตอเจาหนาท่ีก็ชา  เขาใจไดวางานเยอะ แตควรแบงสวนคนมาทํา

เรื่องเบิกจายเงินเฉพาะ 

 การเบิกจายเงินในโครงการวิจัยมีความลาชา ตองมีการจัดสงเอกสารใหใหมหลายครั้ง ควรปรับปรุงข้ันตอนให

ชัดเจน ปจจุบันก็ยังเบิกจายเงินไมครบถึงแมโครงการวิจัยท่ีทําดวยจะปดโครงการและเก็บเงินจากหนวยงานท่ี

ใหบริการครบถวนหมดแลวก็ตาม 

 เจาหนาท่ีควรจะปรับปรุงการใหบริการแกบุคคลภายนอกท้ังการพูด การใสใจท่ีจะชวยเหลือใหมากกวานี้ , การทํา

การเปดจายเงินใหกับบริษัทเอกชน ควรจะมีการทํางานท่ีรวดเร็วมากกวานี้ ระบบปจจุบันใชเวลาเบิกจายนานถึง 2-3 

เดือน ไมทราบวาทําไมถึงใชเวลานานมากขนาดนี้ และทางคลังมีวิธีการท่ีจะแกไขการทํางานลาชาอยางไรบาง


