
สรุปผลสํารวจความพึงพอใจผูรับบริการ 
สํานักงานคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  

ประจําปงบประมาณ 2559 
 

จากการสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการสํานักงานคลัง โดยเก็บขอมูลจากผูรับบรกิาร 

จํานวน 552 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 141 25.50 

บุคคลภายใน 183 33.20 

บุคคลภายนอก/บริษัท หาง ราน 228 41.30 

รวม 552 100.00 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนรอยละของหนวยงานท่ีสังกัดของบุคลากรภายใน 

สังกัด จํานวน (คน) รอยละ 

สํานักงานอธิการบดี 39 21.31 

คณะ/สถาบัน/สํานัก 140 76.50 

ไมระบุ 4 2.19 

รวม 183 100 

 

ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนผูรับบริการสํานักงานคลังในแตละบริการ (นับซํ้าเนื่องจากเลือกตอบไดมากกวา 1 บริการ) 

บริการ 

จํานวน (คน) 

นักศึกษา บุคลากรภายใน 
บุคลากรภายนอก/

บริษัท หาง ราน 

ชําระเงินใหมหาวิทยาลัย/ติดตอขอรับใบเสร็จรับเงิน 106 46 19 

บริการเบิกจายเงินโดยการโอนเงินเขาบัญชี 55 115 149 

สงใบเสร็จรับเงิน/รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจาย 15 68 131 

รับ-สงเอกสาร (เชน เรื่องเบิก,ใบยืม,หนังสือท่ัวไป) 25 102 13 

บริการใหคําปรึกษา/ขอมูลบริการ (สอบถาม/ติดตามผล) 16 62 12 

นําสงเงินเขามหาวิทยาลัย 4 38 2 

อ่ืนๆ 3 7 10 

รวม 224 438 336 

 



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 3.97 มาก 3.95 มาก 4.13 มาก 4.03 มาก 

2. การใหบริการแตละข้ันตอนมีความรวดเร็ว 3.42 ปานกลาง 3.60 มาก 3.70 มาก 3.60 มาก 
3. การติดตอ/สอบถาม/ติดตามขอมูลบริการผานชองทางตางๆ (เคานเตอร
สํานักงานคลัง,โทรศัพท) ไดรับขอมูลท่ีครบถวนตรงตามความตองการ 

3.70 มาก 3.77 มาก 3.81 มาก 3.77 มาก 

รวม 3.70 มาก 3.77 มาก 3.88 มาก 3.80 มาก 
ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ         

1. เจาหนาท่ีมีความพรอมในการใหบริการ สุภาพและบริการดวยความเสมอภาค 3.96 มาก 3.76 มาก 3.99 มาก 3.90 มาก 

2. เจาหนาท่ีสามารถตอบคําถาม ใหคําแนะไดครบถวน ชัดเจนและชวยเหลือ
แกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

3.91 มาก 3.76 มาก 3.95 มาก 3.87 มาก 

3. เจาหนาท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญในงานท่ีใหบริการ 3.95 มาก 3.80 มาก 3.96 มาก 3.90 มาก 

รวม 3.94 มาก 3.77 มาก 3.97 มาก 3.89 มาก 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก         
1. ขอมูล/รายงานทางการเงินถูกตอง เปนปจจุบัน (ระบบบริการสารสนเทศของ 
มจธ.,ระบบบัญชีสามมิติ) 

3.85 มาก 3.71 มาก 4.01 มาก 3.87 มาก 

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

3.58 มาก 3.65 มาก 3.91 มาก 3.73 มาก 

3. สภาพแวดลอมของสถานท่ีใหบริการสะอาด สะดวก เหมาะสมและเพียงพอ
กับการใหบริการ 

3.95 มาก 3.72 มาก 4.04 มาก 3.90 มาก 

รวม 3.79 มาก 3.69 มาก 3.99 มาก 3.83 มาก 
ภาพรวม 3.81 มาก 3.75 มาก 3.94 มาก 3.84 มาก 



ผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการประจําปงบประมาณ 2559 จากผูรับบริการแตละสถานภาพ ผล

การวิเคราะหตัวแปรความพึงพอใจตอนท่ี 2 ของแบบสอบถาม พบวาความพึงพอใจของผูรับบริการอยูในระดับ

ใหบริการ “มาก” (คาเฉลี่ย 3.84) คิดเปนรอยละ 76.80 โดยหัวขอความพึงพอใจท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกคือ 

1. การใหบริการมีข้ันตอนท่ีชัดเจนเปนระบบ  โปรงใสและตรวจสอบได คาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูท่ี 4.03 

2. เจาหนาท่ีมีความพรอมในการใหบริการ สุภาพและบริการดวยความเสมอภาค, เจาหนาท่ีมีความรู 

ความเชี่ยวชาญในงานท่ีใหบริการ, สภาพแวดลอมของสถานท่ีใหบริการสะอาด สะดวก เหมาะสมและเพียงพอ

กับการใหบริการ คาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูท่ี 3.90 

3. เจาหนาท่ีสามารถตอบคําถาม ใหคําแนะไดครบถวน ชัดเจนและชวยเหลือแกไขปญหาไดอยาง

เหมาะสม, ขอมูล/รายงานทางการเงินถูกตอง เปนปจจุบัน (ระบบบริการสารสนเทศของ มจธ.,ระบบบัญชีสาม

มิติ) คาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูท่ี 3.87 

และหัวขอความพึงพอใจท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 3 อันดับแรกคือ 

1. การใหบริการแตละข้ันตอนมีความรวดเร็ว คาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูท่ี 3.60 

2. ชองทางการติดตอ ประชาสัมพันธ แจงขอมูลขาวสารสํานักงานคลังมีความหลากหลายและเปน

ปจจุบัน (Website,E-mail:ขาวจากสํานักงานคลัง,Facebook:Treasury Office) คาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูท่ี 

3.73 

3. การติดตอ/สอบถาม/ติดตามขอมูลบริการผานชองทางตางๆ (เคานเตอรสํานักงานคลัง,โทรศัพท) 

ไดรับขอมูลท่ีครบถวนตรงตามความตองการ คาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูท่ี 3.77 

 

ตารางท่ี 5 แสดงผลความพึงพอใจของผูรับบริการเปรียบเทียบเปาหมายและผล 

สรุปผลความพึงพอใจของผูรับบริการแตละ
กลุมงาน 

รอยละ 
ป 2557 ป 2558 ป 2559 

เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล 
1. กลุมงานบริหารการเงินกิจการท่ัวไป 75.00 75.83 75.00 77.20  -  -  
2. กลุมงานบริหารการเงินการศึกษา 80.00 84.11 80.00 76.00  -  - 
3. กลุมงานบริหารเงินวิจัยและบริการวิชาการ 75.00 82.11 75.00 72.80  -  - 

ภาพรวม 80.60 % 80.60 % 80.00 76.80 
 
         ในปงบประมาณ 2559 สํานักงานคลังมีการกําหนดเปาหมายความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีรอยละ 80 โดย
เปลี่ยนแปลงจากเปาหมายเดิมท่ีกําหนดเปาหมายความพึงพอใจแยกตามกลุมงานเปนเปาหมายความพึงพอใจภาพรวม
ของสํานักงานคลัง ซ่ึงผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการสํานักงานคลังประจําปงบประมาณ 2559 พบวาภาพรวม
ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับการใหบริการ “มาก”  คิดเปนรอยละ 76.80 ซ่ึงผลความพึงพอใจผูรับบริการ
เพ่ิมข้ึนรอยละ 1.40 เม่ือเทียบกับผลสํารวจปงบประมาณ 2558 ซ่ึงอยูท่ีรอยละ 75.40 แตยังไมเปนไปตามเปาหมายท่ี
กําหนดไว ท้ังนี้จะตองนําขอคิดเห็น ขอเสนอแนะจากผูตอบแบบสอบถามมาพิจารณาเพ่ือหาแนวทางแกไข ปรับปรุง 
พัฒนาระบบการทํางานใหดียิ่งข้ึนตอไป 

 
 



ขอคิดเห็น/เสนอแนะ/ความตองการตอบริการของสํานักงานคลัง 

กลุมนักศึกษา 
1. ดําเนินการโอนเงินเขาบัญชีชามาก ตรวจเอกสารเยอะแถมยังชาอีก คนรอนเงินนะครับ 
2. การบริการมีความลาชามาก อยากใหปรับปรุงในสวนนี้ครับ ขอบคุณครับ 
3. เจาหนาท่ีไมขอบคุณเวลาจายเงินคาเทอม และไมอยูประจํา. เสียเวลาในการรอพอสมควร 
4. Sinfo ลมอยูบอยครั้งรวมท้ังระบบลงทะเบียนท่ีเปดไมตรงตามกําหนดชาบางเร็วบาง ทําใหคนท่ีไมมีเวลา

หรือตองทํางานพิเศษไปดวยเสียเวลาในสวนนี้อยูเสมอ ควรแกไขปรับปรุงในสวนนี้กอนครับ 
5. ข้ันตอนและขอจํากัดในการเบิกจายมีเยอะจนสงผลกระทบตอผูทํางาน เชนการจายคาตอบแทนผูเขารวม

ประชุม ผานการโอนเงินเขาบัญชี ท่ีใชเวลานานมาก ทําใหในการขอความรวมมือจากผูเขารวมประชุมใน
ครั้งตอไป อาจทําไดยากข้ึน 

6. เวลาทําเรื่องเบิกเงิน ระยะเวลาในการรอเงินคืนหรือมอบเงิน ชาเกินไปมาก 
7. ตองการอยากจะใหมีการแจงกําหนดการโอนเงินเขาบัญชีท่ีชัดเจน เพราะท่ีผานมากระผมทราบแควาจะมี

เงินโอนเงินเขามาในบัญชีทุกๆสิ้นเดือน แตบางครั้งก็ผิดนัดกลายเปน 2 เดือนก็มีครับ จึงเรียนมาเพ่ือขอให
ปรับปรุงครับ ขอบคุณมากครับ 

8. นาจะมี infographic (ท่ีคนหาไดงาย ดูผานเว็บหรือแอพบนสมารทโฟน)สําหรับการทําสัญญาตางๆกับทาง
มหาวิทยาลัย เพ่ือใหสามารถติดตามผลลัพธไดสะดวกและรวดเร็วข้ึน 

9. อยากใหมีการชําระดวยบัตรเครดิต 
 

กลุมบุคลากรภายใน 
1. การตอบคําถาม ชัดเจน มีคําแนะนําท่ีดีให 
2. สวนใหญ OK บางคนยังไมปรับวิธีการสื่อสารปกอนยังไงปนี้ก็ยังง้ัน (ไมคิดวาหนวยงานเปนลูกคา)  ทํางาน

แบบหุนยนตท่ีถูกตั้งโปรแกรม ตองการใหคนสนง.คลังทํางานแบบคิดวาทุกคนท่ีติดตอดวยเปนลูกคา  ยึด
หลัก"ใจเขาใจเรา" หมายถึงใหคิดวาถาเราเปนคนมาติดตอคลังเราอยากไดอะไร 

3. เจาหนาท่ีกองคลังของมหาวิทยาลัยพูดจาดี ไมกระแทกใส ไมพูดลิ้นรัวจนฟงไมทัน 
4. ระเบียบกองคลังกับการเงินระดับหนวยงาน เยอะมากจนไมอยากทํางาน ข้ันตอนยุงยากวุนวาย เกิด

ประโยชนตอวิธีการทางการเงินและคลัง แตทํางานยาก ไมคลองตัว เรื่องเดียวทําบันทึกขอความสองสาม
ฉบับ 

5. ระบบข้ันตอนการปฏิบัติงาน เอกสารใบเสร็จ ไมชัดเจน มีการปรับเปลี่ยนบอยครั้ง ทําใหผูปฏิบัติงานตอง
แกไขเอกสารบอยครั้ง 

6. การทํางานของสํานักงานคลังควรยืดหยุนมากกวาการตีกรอบหรือบริหารตัวหนังสือ 
7. เกิดความลาชาในการเคลียรบิลในระดับภาควิชา นับตั้งแตสงใบเสร็จไปใชเวลาประมาณ 1 เดือนตองสํารอง

เงินสวนตัวเปนจํานวนมากและใชเวลานาน 
8. การเบิกจายเงินควรมีความยืดหยุนกวานี้ งานติดขัด ลาชา กับการท่ีเขมงวดเรื่องบางเรื่องท่ีพออนุโลมไดก็

นาจะอนุโลม เชน ใบเสร็จเขียนจํานวนเงินรวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลวเปนยอดเงิน 5000.00 บาท แตเจาหนาท่ี
การเงินคิดทวนตัวเลขได 5000.01 บาท จึงตองไปเปลี่ยนใบเสร็จใหม ท้ังท่ีจายเงินจริง 5000.00 บาท  ขอ
เบิกเงินคืนเพียง 5000.00 บาท อยากใหมีชองทาง ขออนุโลมหรือทําเรื่องชี้แจงแทนการขอเปลี่ยนใบเสร็จ
จากรานคา เนื่องจากคาใชจายในการติดตอขอเปลี่ยนใบเสร็จมีมูลคาสูงกวาจํานวนเงินท่ีผิดพลาดมาก ตอง
จายคาไปรษณียสงใบเสร็จเกาไป สงใบเสร็จใหมมา คาโทรศัพทหลายครั้งเพ่ือติดตามเรื่อง รานคามี



คาใชจายในการออกใบเสร็จใหมจึงไมคอยยินดีท่ีจะออกใบเสร็จใหมใหท้ังท่ีก็รูวาเปนความผิดของรานคา 
จึงลาชาตองตามหลายครั้ง 

9. บางกองทุนยังโอนเงินภายในมหาวิทยาลัยยังชาอยูคะ และบางกองทุนก็ยังตองการเอกสารเยอะแยะ ซ่ึง
บางรายการระบุรายละเอียดอยูแลว ก็ยังตองการเอกสารอยางอ่ืนเพ่ิมเติมอยู บางครั้งทําใหเอกสารลาชา
ออกไปอีก 

10. การชําระเงินใหมหาวิทยาลัย คาทดสอบ ไดใบเสร็จชา เจาหนาท่ีหยุดบอย ประชุมบอย 
11. การโอนเงินเขาบัญชี โดยเฉพาะเงินเดือนของพนักงาน หรือ ผูชวยสอนชามาก ทําใหผูรับเงินวางแผนการใช

เงินลําบาก 
12. ในขณะท่ีเปนนักศึกษาไดทําเรื่องเบิกเงินเรื่องการเดินทางไปงานประชุมวิชาการท่ีตางประเทศผาน

สํานักงานกิจการตางประเทศ เรื่องการไดรับเงินลาชามาก โดยสงเรื่องไปแลว 6 เดือนในขณะท่ียังเปน
นักศึกษาและสํารองเงินตัวเองออกไปกอน และขณะนี้ก็ยังไมไดรับเงิน 

13. การตอบคําถาม การตรวจเอกสาร หรือใหขอมูลของบุคลากรแตละกองทุน ไมเหมือนกัน ทําใหไมแนใจวา
ตองฟงใครแน 

14. ใหคําปรึกษาไดไมชัดเจน 
15. การพูดจา หรือการมีมนุษยสัมพันธ บางกองทุน เชน 0600 ไมสุภาพ และสงเสียงดังบางครั้ง 
16. นักบริหารการเงินบางสวน ยังขาดความชัดเจนและความแมนยําในระเบียบท่ีเก่ียวกับการเบิกจาย  และ

บอยครั้งมักจะยึดตาม"ความรูสึกสวนตัว" และมักจะนํา"วิธีปฏิบัติในอดีต" มาใชในการตัดสินใจแกปญหา
หรือดําเนินการเรื่องเบิกจาย โดยขาดการพิจารณาท่ีมีหลักเกณฑ และขาดการพิจารณาท่ีสอดคลองกับ
บริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไปของมหาวิทยาลัย  จากรายละเอียดขางตนสงผลใหเกิดความลาชาในการเคลียร
เอกสารเบิกจาย 

17. ควรเพ่ิมเติมระบบตรวจสอบการนําสงหนังสือหรือการขอเสนอผูบริหารวาอยูข้ันตอนไหนแลวเปนออนไลน 
18. ใหจัดอบรมสําหรับผูท่ีตองดําเนินการเรื่องเบิกจายเงินและตองใชระบบบัญชีสามมิติ จะไดมีความเขาท่ี

ถูกตองและตรงกับกับเจาหนาท่ีของ สนง.คลัง 
19. ตองการ ใหทางผูโอนคืน  ระบุเลข หพ.เลขท่ีบันทึกขอความใหหนวยงานท่ีกองคลังไดโอนเงินใหดวยคะ 

เพ่ือตรวจสอบวา เปนของหนวยงาน สาขาไหนคะ 
20. การแจงขาวสารนาจะระบุกลุมคน ท่ีไดรับขอมูลหนอย บางเรื่องไมไดเก่ียวของกับบุคคลอ่ืนท่ีไมใชเจาหนาท่ี

การเงินเลย 
 

กลุมบุคคลภายนอก/บริษัท หาง ราน 
1. บริการดีมากอยูแลวครับ 
2. พนักงานนารัก กระตือรือรน ในการหาเอกสารทางดานบัญชีใหคะ 
3. การใหบริการของทางมหาวิทยาลัยอยูในข้ันดีมาก มีข้ันตอน เปนระบบ สามารถตรวจสอบได แตขอ

อนุญาตขอคิดเห็นเพ่ิมเติมคือ เม่ือมีหนวยงาน บริษัท หางรานอ่ืนๆ ตองเขารวมทําธุรกรรมหรือไดทําสัญญา
ใหบริการแกทางมหาวิทยาลัย ทางบุคลากรควรมีการแจงระเบียบข้ันตอนตางๆ ของทางมหาวิทยาลัย
เพ่ือใหความเขาใจท่ีชัดเจนมากข้ึน ตรงกันเพ่ือความเกิดประสิทธิภาพอันสูงสุด 

4. Maintain good service 
5. ผมโดนหักเงิน ณ ท่ีจายไว แตกลับไมไดเอกสารมาใหครับ ซ่ึงทวงแลวก็ยังไมได เงินก็ออกชาดวย 



6. พนักงานการคลังควรใชถอยคําท่ีเปนมิตรมากกวานี้(เสียงกระแทกใส พูดจาหวนๆ น้ําเสียงแบบไมพอใจ
(พนักงานชื่อเลน คุณกุง ไมทราบชื่อจริงคะโทรไปสอบถามชวงกลางเดือนกรกฏาคมคะ) ติดตอกับท่ีนี่มา
หลายปแลวแตไมเคยเจอพนักงานทําพฤติกรรมแบบนี้ใส  พนักงานคนกอนๆนารักทุกทาน 

7. รอเงินเบิกนานมาก หลุดวันศุกรตองรออีกสัปดาห นานเกินไป 
8. สมควรลดการอนุมัติเรื่องทําจายจากหลายๆคนหลายๆแผนก เปนท่ีเดียว เราจะไดไมมีปญหาในการตาม

การชําระหนี้ 
9. ปจจุบันบริษัทไดรับหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ท่ีจายลาชา ตองทําการติดตามอยูเสมอ 
10. ไดรับเงินชากวาท่ีกําหนดไว 
11. ไดรับเงินชามาก ใชเวลามากกวา 6 เดือน 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขอเสนอแนะดานระบบงาน 

 ขอดี  

1. มีข้ันตอน เปนระบบ สามารถตรวจสอบได 

 ขอเสีย/เสนอแนะ  

1. เม่ือหนวยงาน บริษัท หางรานอ่ืน มีการทําธุรกรรม/สัญญาใหบริการกับทางมหาวิทยาลัย ควรมีการแจง

ระเบียบ ข้ันตอนตางๆ ของทางมหาวิทยาลัยเพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีชัดเจนมากข้ึน 

2. การทํางานควรมีความยืดหยุนมากกวาการตีกรอบหรือบริหารตัวหนังสือ เรื่องท่ีพออนุโลมไดควรจะอนุโลม 

3. ระเบียบเยอะมาก ข้ันตอนยุงยาก ทํางานไมคลองตัว 

4. ข้ันตอนปฏิบัติงานมีการปรับเปลี่ยนบอยครั้ง ทําใหผูปฏิบัติตองแกไขเอกสารบอย 

5. สมควรลดข้ันตอนการอนุมัติการเบิกจายเปนท่ีเดียว 

6. บางกองทุนขอเอกสารเพ่ิมเติมมาก ซ่ึงบางอยางมีรายละเอียดอยูแลว 

7. ไมไดรับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจาย/ไดรับลาชา 

8. อยากใหมีการแจงกําหนดการโอนเงินเขาบัญชีท่ีชัดเจน 

9. ควรมีระบบตรวจสอบการสงหนังสือหรือการขอเสนอผูบริหารวาอยูในข้ันตอนไหนแบบออนไลน 

10. อยากใหมีการระบุกลุมคนในการแจงขอมูล ขาวสาร (บางเรื่องไมเก่ียวของก็ไดรับขอมูลดวย)  

11. เกิดความลาชาในการเคลียรบิลในระดับภาควิชา  ตั้งแตสงใบเสร็จรับเงินใชเวลาประมาณ 1 เดือน ตองสํารอง

เงินสวนตัวเปนจํานวนมาก 

12. การโอนเงินเขาบัญชีใชระยะเวลานาน 

13. บางกองทุนยังโอนเงิน (ภายใน) ชา 

14. รอบของการโอนเงินเขาบัญชี (ธนาคาร) นานเกินไป 

 

ขอเสนอแนะดานการใหบริการของเจาหนาท่ี 

 ขอดี  

1. ใหบริการดีมาก 

2. พนักงานนารัก กระตือรือรนในการใหบริการ 

3. บริการรวดเร็ว ประทับใจ 

 ขอเสีย/เสนอแนะ 

1. เจาหนาท่ีกองทุน 600 ไมสุภาพ สงเสียงดังบางครั้ง 

2. เจาหนาท่ีไมอยูประจําเคานเตอรใหบริการ 

3. เจาหนาท่ีไมขอบคุณเวลาชําระเงิน (คาเทอม) 

 

ขอเสนอแนะดานความรู ความเช่ียวชาญของเจาหนาท่ี 

 ขอดี  

1. ตอบคําถามชัดเจน ใหคําแนะนําท่ีดี 



 ขอเสีย/เสนอแนะ 

1. ใหคําปรึกษาไมชัดเจน 

2. การตอบคําถาม ตรวจเอกสารหรือใหขอมูลของบุคลากรแตละกองทุนไมเหมือนกัน 

3. เจาหนาท่ีบางคนยังขาดความชัดเจน ความแมนยําในระเบียบ มักใชวิธีปฏิบัติในอดีตตัดสินใจแกปญหาโดยขาด

การพิจารณาท่ีมีหลักเกณฑท่ีสอดคลองกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไปของมหาวิทยาลัย 

4. จัดใหมีการอบรมเจาหนาท่ีดานการเงินและบัญชีเพ่ือความเขาใจท่ีตรงกันกับเจาหนาท่ีของสํานักงานคลัง 

 

ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

1. อยากใหมี infographic (ผานเว็บหรือแอพพลิเคชั่นบทสมารทโฟน) สําหรับการทําสัญญาตางๆ กับทาง

มหาวิทยาลัย เพ่ือใหสามารถติดตามผลไดสะดวกและรวดเร็วข้ึน 

2. อยากใหมีการแจงระเบียบ ข้ันตอนตางๆ ของมหาวิทยาลัยกับหนวยงานบริษัท หางรานท่ีตองทําธุรกรรม 

สัญญากับทางมหาวิทยาลัยเพ่ือความเขาใจท่ีชัดเจนและตรงกัน 

3. อยากใหมีการชําระเงินดวยบัตรเครดิต 

 


