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สรุปผลสำรวจความพึงพอใจผูรับบริการ 
สำนักงานคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  

ประจำปงบประมาณ 2564 
 

จากการสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการสำนักงานคลัง โดยเก็บขอมูลจากผูรับบริการ 

จำนวน 222 คน โดยใชเกณฑการใหคะแนนของลิเคอรท (Likert Scale) ดังน้ี 

เกณฑที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  

มีความพึงพอใจมากที่สุด  ระดับคะแนนเทากับ 5 

มีความพึงพอใจมาก  ระดับคะแนนเทากับ 4 

มีความพึงพอใจปานกลาง  ระดับคะแนนเทากับ 3 

มีความพึงพอใจนอย  ระดับคะแนนเทากับ 2 

มีความพึงพอใจนอยที่สุด  ระดับคะแนนเทากับ 1 

การหาคาเฉลี่ย : โดยมีคาระดับน้ำหนักคะแนนการประเมินความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม  

แบงเปน 5 ระดับดังน้ี  

คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 กำหนดใหอยูในเกณฑ มากที่สุด 

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 นอยที่สุด 
 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสำรวจ 

ตารางที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสำรวจ  

สถานภาพ จำนวน (คน) รอยละ 
อาจารย 35 12.00 
นักศึกษา 50 17.20 
บุคคลากรภายใน 39 13.40 
บุคคลภายนอก/บริษัท หาง ราน 167 57.40 

รวม 291 100.00 
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ตารางที่ 2 พื้นที่การศึกษา 

พ้ืนท่ีการศึกษา จำนวน (คน) 
มจธ.บางมด 84 
มจธ.บางขุนเทียน 23 
มจธ.ราชบุรี 3 
ศูนยบริการทางการศึกษาในเมือง อาคารเคเอกซ 4 
ไมระบุ 10 

รวม 124 
 
 
ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ผลสำรวจความพึงพอใจผูรับบริการสำนักงานคลังประจำปงบประมาณ 2564 จากผูใชบริการแตละ
สถานภาพ ผลการวิเคราะหความพึงพอใจ พบวาความพึงพอใจภาพรวมของผูรับบริการมีคาเฉลี่ย 4.15 คิดเปน
รอยละ 83 อยูในระดับ “มาก” ตามตารางที่ 4 ความพึงพอใจของผูรับบริการ โดยมีหัวขอความพึงพอใจหลักดังน้ี 
 ความพึงพอใจภาพรวมของงานบริการสำนักงานคลังมีคาเฉลี่ย 3.91 อยูในระดับ “มาก” ซึ่งบริการที่มี

คาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือบริการโอนเงิน คาเฉลี่ย 4.21 และบริการที่มีคาเฉลี่ยนอยสุดคือบริการรับเขา-

สงออกเอกสาร คาเฉลี่ย 3.73 โดยมีขอเสนอแนะ/ความคาดหวังของแตละงานบริการจากผูตอบแบบสำรวจ ตาม

ตารางที่ 5 ขอเสนอแนะ/ความคาดหวังของงานบริการ โดยสรุปประเด็นหลักดังน้ี 

- ระยะเวลาการเบิกจายที่รวดเร็วขึ้น เปนไปตามที่กำหนด 

- การแจงผลการโอนเงินที่รวดเร็ว และขอมูลครบถวน 

- การตรวจสอบสถานะการเบิกจายเงินที่สะดวก 

- การตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการเบิกจายที่เปนมาตรฐานเดียวกัน 

- ฟรีคาธรรมเนียมการโอนเงิน 

- ระบบการติดตามเอกสาร หลักฐานรับเขา-สงออกเพื่อใหสามารถตรวจสอบ ติดตามสถานะของเอกสาร

ไดเพื่อปองกันการตกหลนของเอกสาร 

- การพิมพเอกสารจากระบบไดดวยตนเอง 

- ความสะดวกในการติดตอเจาหนาที่ในชวงสถานการณโควิด 19 

- บริการรับฝากเช็คเขาบัญชีเมื่อหนวยงานมีการนำสงเงินดวยเช็ค 
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 ความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการมีคาเฉลีย่สูงสุดคือดานการใหบริการของเจาหนาที่และดานสิ่ง
อำนวยความสะดวก ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากันคือ 4.32 โดยมีหัวขอที่มีคาเฉลี่ยมากสุดคือ ความซื่อสัตยสุจริตและเปน
ธรรมในการปฏิบัติหนาที่และความเหมาะสมของสถานที่ใหบริการ และคาเฉลี่ยนอยสุดคือดานกระบวนการ/
ขั้นตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ย 4.14 โดยมีหัวขอที่มีคาเฉลี่ยนอยสุดคือ ระยะเวลาในการรับบริการมีความรวดเร็ว 
เหมาะสม 
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ตารางที่ 3 แสดงผลความพึงพอใจของผูรับบริการเปรียบเทียบแผนและผลปงบประมาณ 2563-2564 

ปงบประมาณ 
ตารางเปรียบเทียบความพึงพอใจผูรับริการสำนักงานคลัง (รอยละ) 

แผน ผล 

2563 80.00 80.20 
2564 80.00 83.00 
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หัวขอความพึงพอใจ อาจารย นักศึกษา บุคลากรภายใน 
บุคคลภายนอก/
บริษัท หาง ราน 

ผลรวม 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในงานบริการ คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ 
1.บริการโอนเงิน (โอนเงินใหคูคา, โอนเงินตามเรื่องเบิกจายใหนักศึกษาและบุคลากร, เงินยืม
มหาวิทยาลัย, เงินสวัสดิการบุคลากร, เงินเดือนบุคลากร) 

4.51 มากท่ีสุด 3.76 มาก 3.90 มาก 4.36 มาก 4.21 มาก 

2.บริการรับชำระเงินผานชองทางการชำระเงินตาง ๆ (คาลงทะเบียนเรียน, คาบริการตาง ๆ) 3.51 มาก 4.14 มาก 3.72 มาก 3.82 มาก 3.82 มาก 
3.บริการขอเอกสาร (เชน ใบเสร็จรับเงิน, หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจาย, หนังสือ
รับรองอื่น ฯ) 

3.83 มาก 3.60 มาก 3.72 มาก 4.04 มาก 3.89 มาก 

4.บริการรับเขา-สงออกเอกสาร (เชน เรื่องเบิกจาย, สัญญายืมเงิน, หนังสือท่ัวไป ฯ) 3.69 มาก 3.68 มาก 3.46 ปานกลาง 3.81 มาก 3.73 มาก 

รวม 3.89 มาก 3.80 มาก 3.70 มาก 4.01 มาก 3.91 มาก 
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ           

ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ           
1.ระยะเวลาในการรับบริการมีความรวดเร็ว เหมาะสม 4.37 มาก 3.62 มาก 3.79 มาก 4.10 มาก 4.01 มาก 
2.ขั้นตอนการใหบริการมีความสะดวก ชัดเจน เปนระบบ โปรงใสและตรวจสอบได 4.60 มากท่ีสุด 4.02 มาก 4.05 มาก 4.26 มาก 4.23 มาก 
3.ความเหมาะสมของเอกสาร/หลักฐานท่ีใชในงานบริการตาง ๆ 4.46 มาก 4.08 มาก 3.85 มาก 4.23 มาก 4.18 มาก 

รวม 4.48 มาก 3.91 มาก 3.90 มาก 4.20 มาก 4.14 มาก 

ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี           
1.ความสุภาพ ความพรอมและความเต็มใจในการใหบริการ 4.63 มากท่ีสุด 4.06 มาก 4.10 มาก 4.38 มาก 4.32 มาก 
2.ความรู ความเชียวชาญในการชี้แจง ใหคำปรึกษา แนะนำการใหบริการ 4.43 มาก 4.12 มาก 4.03 มาก 4.30 มาก 4.25 มาก 
3.ความซื่อสัตยสุจริตและเปนธรรมในการปฏิบัติหนาท่ี 4.66 มากท่ีสุด 4.34 มาก 4.26 มาก 4.41 มาก 4.41 มาก 

รวม 4.57 มากที่สุด 4.17 มาก 4.13 มาก 4.36 มาก 4.32 มาก 

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก           
1.ความเหมาะสมของสถานท่ีใหบรกิาร 4.89 มากท่ีสุด 4.68 มากท่ีสุด 4.54 มากท่ีสุด 4.71 มากท่ีสุด 4.70 มากท่ีสุด 
2.การใชระบบสารสนเทศในการดำเนินงานและการใหบริการ 4.40 มาก 4.18 มาก 3.82 มาก 4.22 มาก 4.18 มาก 
3.ความชัดเจนและความนาสนใจของขอมูลขาวสารในชองทางตาง ๆ (Website, e-mail, 
Facebook) 

4.31 มาก 3.76 มาก 3.95 มาก 4.16 มาก 4.08 มาก 

รวม 4.53 มากที่สุด 4.21 มาก 4.10 มาก 4.36 มาก 4.32 มาก 
ภาพรวม 4.37 มาก 4.02 มาก 3.96 มาก 4.23 มาก 4.15 มาก 

ตารางที่ 4 ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
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ตารางที่ 5 ขอเสนอแนะ/ความคาดหวังของงานบริการ 

1.บริการโอนเงิน  
(โอนเงินใหคูคา, โอนเงินตามเรื่องเบิกจายใหนักศึกษาและบุคลากร, เงินยืมมหาวิทยาลัย, เงินสวัสดกิารบุคลากร, เงินเดือนบุคลากร) 
ผูรับบริการ ขอเสนอแนะ/ความคาดหวัง 
อาจารย  มีการแจงลวงหนาถึงวันที่เงินจะเขาอยางชัดเจน + แจงเมื่อเงินเขาอยางทันทวงที (ที่ไดรับดีเลยไปมาก) 

 อยากใหระบบเอกสารและในการจายเงินเร็วกวาน้ี 
 มีความลาชามากครับ 

นักศึกษา  แจงวันเวลาหรือโอนเงิน ใหเปนเวลาที่ชัดเจนและแนนอน 
 จัดอบรมวิธีใหนักศึกษาที่เก่ียวของ หรือมีใบโบชัวรขั้นตอนวิธีการใหนักศึกษาอาน 
 การเงินทำระบบชามาก การเบิกจายตาง ๆ ทำใหไมสามารถนำเงินมาใชไดตามโครงการ ตองมีการสำรองจายไปกอนตลอด 
 บางครั้งจะไมไดอีเมล 
 สถานการณ covid ทำเรื่องการโอนเงินชากวาปกติมากคะ 
 ลดคาธรรมเนียมการโอน 
 ควรจัดการดำเนินการใหรวดเร็วกวาน้ี และการโอนเงินไมควรหักคาโอนเงิน จากยอดเงินที่โอนมา 
 ในอีเมลลยืนยันการโอนเงิน อยากใหเพ่ิมรายละเอียดวาเงินที่ไดรับน้ันมาจากโครงการอะไร 
 เบิกเงินชามากครับ 
 Your service is good for us. 
 The current channel of money transfer is efficient and satisfactory. 
 Sometimes there was a delay of salary for long time, it would be very nice if this can be solved. 
 The reimbursement need take a long time. Student don't have enough money to survive if always 

delay 
บุคลากรภายใน  ดีแลวคะ 

 ดีแลวนะ 
 ดีคะ เขาตรงดี 
 อยากใหแจงวันที่และเวลาที่เงินโอนจะเขาบัญชี เพ่ือจะไดแจงคูคา/นักศึกษา ที่มาสอบถาม หรือมีกำหนดระยะเวลาวาเงิน

เขาภายในก่ีวันหลังจากที่เจาหนาที่สงเอกสารใหสำนักงานคลัง 
 สวนตัวคิดวาดีอยูแลว แตมีบางเปนบางกองทุนที่ลาชาซึ่งคาดวาปริมาณการโอนคอนขางจะมาก 
 ควรโอนไดทุกวัน อยางชาไมควรเกิน 3 วันทำการ หรือตองรอโอนทุกวันศุกร 
 ติดตามสถานการณดำเนินงานยาก 
 ไมควรใหรอโอนทุก ๆ วันศุกร บางครั้งสงใบเบิกหลังวันจันทรหรือวันอังคาร ตองไปรับเงินโอนเขาศุกรถัดไปเลย ทำใหเกิด

ความไมสะดวกและผูเบิกตองคอยชี้แจงกับผูรบัเงินกรณีตองรอโอนเงินอาทิตยถัดไป 
 less complicated procedure, less hard copy (more digital), punctuality 

บุคคลภายนอก/
บริษัท หาง ราน 

 บริการรวดเร็ว และ แจงผลการชำระเร็ว และจัดสงเอกสารเร็ว คะ 
 ดีครับ 
 เงินออกเร็ว ขอมูลครบ ดีอยูแลว 
 ที่ทำอยูดีอยูแลวคะ 
 มีความพึงพอใจดี ยังไมมีอะไรตองแกไข 
 รักษาคุณภาพงานใหดีตลอดไป 
 อยากไดความชัดเจน ในการติดตามหรือสอบถามวาเราจะไปติดตามไดที่หนวยงานใด 
 ชวงสถานการณโควิด 19 การบริการลาชาครับ 
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 กรุณาแจงทุกครั้งเมื่อมีการโอนเงิน 
 เอกสารการจายเงินที่ควรสงใหครบทุกครั้งที่จายเงินคะ น่ีบางครั้งก็สงให บางครั้งก็ไมสงให ไมมมีาตรฐาน 
 การประสานงานเวลาทำโอนจาย อยากใหแจง Mail   เพ่ือใหทราบ จะไดทำการ ออกเอกสารเพ่ือไปรับใบภาษี ณ ที่จายได   
 ควรมีการแจงวันเวลาที่จะมีการโอนเงินใหทราบ 
 ควรมีการกำหนดวันและรอบในการจายเงินใบวางบิลที่ชัดเจน เชน ภายใน 30/60 วัน นับจากวันที่ในใบวางบิล หรือวันรับ

เอกสาร เปนตน และมีการสื่อสารลวงหนากรณีเอกสารไมครบถวนหรือกำหนดวันจายเงิน 

 

2.บริการรับชำระเงินผานชองทางการชำระเงินตาง ๆ (คาลงทะเบียนเรียน, คาบริการตาง ๆ) 
ผูรับบริการ ขอเสนอแนะ/ความคาดหวัง 
อาจารย  - 
นักศึกษา  ดีครับมีหลากหลายวิธีในการชำระเงิน 
บุคลากรภายใน  ดีแลวคะ 

 อยากใหมีบริการรับฝากเช็คไปเขาบัญชีดวย 
 การนำสงใบเสร็จที่คลังไมควรคางไวที่คลัง นาจะหาวิธีการเซ็นรับหรือตรวจสอบใหเลย แลวสงมอบเลมกลับ ณ เวลาน้ันเลย 

จะไดไมตองมาติดตอรับหลายรอบ อีกอยางใบเสร็จตองออกใหลูกคาทุกวัน 
บุคคลภายนอก/
บริษัท หาง ราน 

 สะดวก 
 ดีมาก 

 

3.บริการขอเอกสาร (เชน ใบเสร็จรับเงิน, หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจาย, หนังสือรับรองอ่ืน ฯ) 
ผูรับบริการ ขอเสนอแนะ/ความคาดหวัง 
อาจารย - 
นักศึกษา - 
บุคลากรภายใน  ดีแลวคะ 

 ดี 
 ควรมีชองทางการขอเอกสาร เชน หนังสือรับรองการหักภาษีสำหรับบุคลากรทีไ่มสามารถใชระบบ My Portal ได 
 อยากใหกระบวนการงายและรวดเร็วมากขึ้น 
 the procedure should be digitalized so it can be accessed from anywhere. 

บุคคลภายนอก/
บริษัท หาง ราน 

 ไดรับเอกสารจัดสงทาง ปณ. ทุกครั้งไมมีตกหลน 
 ดี 
 ถาหากมีหัก ณ ที่จายควรจัดสงใหภายในเดือนที่โอนเงินหรือ ไมควรเกิน 15 วัน ถัดจากเดือนโอนเงินคะ 
 ควรมีการจัดสงเอกสารทางรูปแบบอิเล็คทรอนิกสเพ่ือเปนขอมูลกรณีเอกสารตัวจริงหายระหวางการจัดสงไปรษณีย ทั้งน้ี

เอกสารตัวจริงหาย และไมสามารถติดตอประสานงานเพ่ือขอเอกสารจากเจาหนาที่ได 
 ควรจัดสงเอกสารใหครบต้ังแตแรก เพราะเมื่อเอกสารที่สงใหผูรับเงินไมครบ ก็ตองมากรอกหนังสือขอเอกสารใหม เสียเวลา

มากๆ หรือถาทำเอกสารกระดาษยาก ควรเปลีย่นระบบมาเปน electronic แทน 
 ควรใหพริน้ทไดจากระบบ หรือสงจดหมายใหลูกคาไดเลย ไมตองใหเขาไปรับคะ 
 สงเอกสารคอนขางชาคะ 
 การติดตอเปนไปดวยความยากลำบาก 
 อยากใหทำการติดตามวาไดเอกสารครบถวนหรือไม เพ่ือการติดตามขอหัก ณ ที่จายในลำดับถัดไป 
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4.บริการรับเขา-สงออกเอกสาร (เชน เรื่องเบิกจาย, สัญญายืมเงิน, หนังสือท่ัวไป ฯ) 
ผูรับบริการ ขอเสนอแนะ/ความคาดหวัง 
อาจารย - 
นักศึกษา - 
บุคลากรภายใน  เรื่องเบิกจาย อีเมลแจงเลขรบัคลังไดไมคอยครบ ตองโทรสอบถามเพ่ิม 

 ควรมีระบบการติดตามเอกสารที่ดีกวาน้ีเน่ืองจากมีเอกสารตกหลนสูญหายหลายครั้ง 
บุคคลภายนอก/
บริษัท หาง ราน 

 ดี 
 ใหเปนแบบน้ีตลอดไปคะ 
 ถาเปนไปไดเอกสาร(ตนฉบับ)ตางๆ ควรแสกนแลวสงทางอีเมลไดคะ 
 ถาสามารถสง  sms แจงเตือนสถานะการรับ-สงเอกสารได ทางโทรศัพทมือถือไดจะขอขอบคุณเปนอยางสูง 
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ตอนท่ี 4 สิ่งท่ีควรแกไข ปรับปรุง พัฒนาในการใหบริการ 

ตารางที่ 6 สิ่งที่ควรแกไข ปรับปรุง พัฒนาในการใหบริการ 

ผูรับบริการ สิ่งท่ีควรแกไข ปรับปรุง พัฒนาในการใหบริการ 
อาจารย  การเบกิจายมีความลาชา. ไมสามารถกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนได. และความลาชาขึ้นกับสองสวน นาจะมีการทำใหเปน

มาตรฐานเดียวกันระหวางหนวยงาน และสำนักงานคลัง 
นักศึกษา  ดำเนินการทางดานการเบิกจายใหเร็วกวาน้ีอีกนิดคะ 

 มีแค เรื่องการโอนเงินครับ ไมตองหักเงินไดมั้ยครับ 
 The services rendered are sufficient. 
 The modified system of reimbursement should be faster than last time. 

บุคลากรภายใน  โดยสวนตัวการบริการของสำนักงานคลังทุกๆคนใหบริการเปนอยางดีมาก คอยชวยเหลือเก้ือกูลกันตลอด 
 ยิ้มแยมแจมใส โอนไว ปรึกษาดี 
 ควรมีแนวทางในการตรวจเอกสารเรื่องเบิกไปในทางเดียวกัน ไมเชนน้ันคนทำเอกสารเบิกจะสับสนในการทำเรื่องเบิก 
 การขอเอกสารทางออนไลนที่ครอบคลมุสำหรบับุคลากรทุกคนและระบบการติดตามเอกสาร 
 อยากใหเจาหนาที่ของสำนักงานคลังมีแนวทางปฏิบัติงานเปนไปแนวทางเดียวกันทั้งหมด เชน ระบบเงินยืมออนไลน เมื่อ

ตองมีการแกไขเอกสารเงินยืม กองหน่ึงใหแกไขเอกสารแลวสงตัวจริงไป แตอีกกองใหสรางเอกสารใหม เปนตน 
 การทำเอกสารเบิกเงินโครงการที่มหาวิทยาลัยเปนผูรับเงิน มีความซับซอนและมีระเบียบที่ไมทันตอการเปลี่ยนแปลงของ

สังคม เชน เพดานคาอาหารที่ไมสมจริง คาตอบแทนบางอยางที่ใหไมได เพราะไมตรงตามเง่ือนไขของมหาวิทยาลัย วันที่ที่
ระบุในเอกสาร การขออนุมัติรายจายยบิยอย ฯลฯ ซึ่งในการทำโครงการมีรายละเอียดแตกตางกันไป ทำใหผูจัดทำ
โครงการใชเวลาเยอะมากในการจัดเตรยีมเอกสาร ทำใหเวลาที่ควรทุมเทใหกับสาระสำคัญของโครงการพรองลงไปดวย 
รูสึกวาเปลืองพลังงานสมอง ใชเวลาเยอะมาก และไมไดสงผลตอการบริหารโครงการ เพราะการเคลียรเอกสารควรเปน
หนาที่ของเจาหนาที่มหาวิทยาลัยมากกวาทีรู่กฎระเบยีบของ มจธ. 

บุคคลภายนอก/
บริษัท หาง ราน 

 ถือวารวดเร็วกวามหาวิทยาลัยอ่ืนมาก การติดตอประสานงานงาย การแจงอีเมลลเรื่องการโอนเงินคฃตรงตอเวลา โดยรวม
แลวถือวาดีมากๆ คะ 

 ดีอยูแลวคะ 
 ความตอเน่ืองของการประสานงานในเรื่องเดียวกันทุกคนในแผนกที่เก่ียวของควรจะใหคำตอบผูที่สอบถามทางหนวยงาน

ไดคะ 
 การจัดสงเอกสารกลับไปยังสนง คลัง อยากใหมีจุดรับเอกสารสำหรบัขนสงเอกชน เพราะบางครั้งไมสามารถติดตอผูรับได 
 ใหติดตอไดงายขึ้น อาจมีไลน สวนกลางก็ไดในการประสานงาน 
 อยากใหการติดตอเปนไปไดงายและสะดวกมากขึ้น 
 ระบบการจัดสงเอกสารการจายเงิน ควรจะมีระบบที่ดีกวาน้ี อยากใหปรับปรุงเรื่องน้ีมากๆคะ 
 ขอใหแจงลวงหนาเรื่องการโอนจาย หรือแจงขั้นตอนการเบิกจายเปนระยะ 
 การใหรายละเอียดชดัเจนมากขึ้น มีการ follow up การเขียนอีเมลลแจงขั้นตอน หรือเมื่อมีความคืบหนา 
 ความรวดเร็วในการชำระคาบริการใหคูคา 

 


