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บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร ต่อการให้บริ การกอง
การเงินและบัญชี สังกัดกรมชลประทาน และเพื่อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของข้าราชการต่อการ
ให้บริ การกองการเงินและบัญชี สังกัดกรมชลประทาน ต่อการให้บริ การกองการเงินและบัญชี แยก
ตามปัจจัยส่ วนบุคคล โดยการวิจยั ครั้งนี้ได้ศึกษาความคิดเห็น จานวน 200 คน ซึ่ งใช้วิธีเลือกตัวอย่าง
โดยแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) การรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม ลักษณะคาถามเป็ น
แบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจเกี่ยวกับต่อ
การให้บริ การกองการเงินและบัญชี สังกัดกรมชลประทาน โดยภาพรวมและรายด้าน อยูใ่ นระดับมาก
ผลการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบ ค่าเฉลี่ ย ความพึงพอใจของบุ คลากร ต่อการให้บริ การกอง
การเงินและบัญชี สังกัดกรมชลประทาน เพศ ตาแหน่ งงาน อายุการทางาน รู ปแบบการใช้บริ การ
ต่างกัน ไม่มีผลต่อการให้บริ การของกองการเงินและบัญชี สังกัดกรมชลประทาน
บุคลากรผูใ้ ช้บริ การที่มีระดับการศึ กษาต่างกัน มี ความพึงพอใจต่อการให้บริ การของกอง
การเงิ นและบัญชี สังกัดกรมชลประทาน โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการ
ให้บริ การ และด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริ การ มีความพึงพอใจต่อการให้บริ การกองการเงิ นและบัญชี
สังกัดกรมชลประทาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ภูมหิ ลัง
การปฏิรูประบบราชการเป็ นงานสาคัญของประเทศ ซึ่ งรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยได้ให้ความ
สนใจและดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ องโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะปั จจุบนั ที่ประเทศกาลัง
พัฒนาสู่ ความเป็ นสากล การปฏิรูประบบราชการนับเป็ นภารกิจที่รัฐบาลต้องดาเนิ นการให้เห็นเป็ น
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รู ปธรรมอย่างชัดเจน โดยที่การปฏิรูประบบราชการ คือการเปลี่ ยนแปลงระบบราชการอย่างขนาน
ใหญ่ในทุกด้าน ตั้งแต่บทบาทหน้าที่ โครงสร้ างหน่วยงาน โครงสร้ างอานาจหน้าที่ ระบบและ วิธี
ทางาน ระบบบริ หารงาน กฎระเบียบ วัฒนธรรม ค่านิยม และอื่น ๆ อีกมาก ที่จะทาให้ระบบราชการ
เป็ นระบบที่สร้างสรรค์ มีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล เอื้อต่อการพัฒนาประเทศและสร้างความผาสุ ก
ให้แก่สังคมโดยรวม
การปฏิ รู ป ระบบราชการในส่ ว นของโครงสร้ า งองค์ก รและระบบการบริ ห ารงานเพื่ อ
ยกระดับขีดความสามารถและสร้างประสิ ทธิ ภาพโดยรวมของหน่วยงานราชการ การนาบริ การที่ดีมี
คุ ณภาพ มาสู่ ประชาชนการปรับเปลี่ ยนและรู ปแบบการบริ หารราชการให้สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการที่หลากหลายของส่ วนรวม และการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด และ
สร้างความเชื่อมัน่ ของประชาชนและสังคมต่อระบบราชการ การปรับบทบาท ภารกิจและโครงสร้าง
ส่ วนราชการ เป็ นกระบวนการหนึ่ งของการปฏิ รูประบบราชการ เพื่ อขจัดความซ้ าซ้อนและเป็ น
เอกภาพ สอดรับกับแนวนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์ที่เป็ นอยู่ การปรับบทบาท ภารกิจและ
โครงสร้ างส่ วนราชการใหม่เพื่อให้ระบบราชการสามารถขับเคลื่ อนไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผล (www.sobkroo.com/ct_5.htm)
กรมชลประทานเป็ นหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่ในการดูแลจัดการน้ า โดยการจัดเก็บน้ า การ
ควบคุ มการส่ ง การระบายน้ า จัดสรรน้ าไปตามพื้นที่การเกษตรต่าง ๆ ด้านการสาธารณู ปโภค หรื อ
การอุตสาหกรรม และรวมถึ งการป้ องกันความเสี ยหายอันเกิดจากน้ ากับการคมนาคมทางน้ า ซึ่ งอยู่
ในเขตชลประทานภายใต้วิสัยทัศน์ของกรมชลประทาน “กรมชลประทานมุ่งมัน่ พัฒนาและจัดการ
น้ าเพื่อเสริ มสร้างคุณภาพชี วิตและพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน โดยมีการปฏิรูประบบ การพัฒนาและ
การบริ ห ารจัด การน้ า ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพและการประยุ ก ต์ใ ช้เ ทคโนโลยีที่ เ หมาะสมสร้ า งกลไก
การบริ หารให้องค์กรและประชาชนมีส่วนร่ วมและสร้างเสริ มการประสานงานจาก ทุกฝ่ าย เพื่อให้
งานพัฒนาและจัดการน้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด” (กรมชลประทาน 2547: 21)
ในด้า นการบริ ห ารจัด การ กรมชลประทานมี ห น่ ว ยงานกระจายอยู่ท ั่ว ประเทศทั้ง ใน
ส่ วนกลางและส่ วนภู มิ ภาคและมี ข ้า ราชการและบุ ค ลากรในตาแหน่ ง ต่ า ง ๆ เป็ นจ านวนมาก มี
โครงสร้ างการบริ หารและระบบการจัดการ ซึ่ งต้องอาศัยกลไกภายในหน่ วยงานในการสนับสนุ น
การปฏิบตั ิภารกิจของกรมชลประทานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ กองการเงินและบัญชี
เป็ นหน่วยงานหนึ่งของกรมชลประทานมีหน้าที่ให้บริ การเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การเบิกจ่ายเงิน
การงบประมาณของกรมชลประทาน ตลอดจนการให้คาแนะนาปรึ กษาและแก้ปัญหาในงาน ด้าน
การเงินและบัญชีให้กบั หน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน โดยมีการกากับดูแลการปฏิบตั ิงานทั้งใน
ส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาคให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน จึงนับว่าเป็ นหน่วยงานที่มีบทบาทกับการ
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ปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นๆ ในกรมชลประทานที่สาคัญอย่างยิง่ จากบทบาทที่สาคัญดังกล่าว กอง
การเงิ นและบัญชี จึง ได้มีก ารพัฒนาทั้งทางด้านบุ คลากรและเทคโนโลยีต่า ง ๆ เพื่อยกระดับการ
ให้บริ การให้มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อให้การบริ การกับหน่วยงานและบุคลากรของ กรมชลประทานที่มา
ใช้บริ การทั้งในส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค โดยมุ่งให้ผมู ้ าใช้บริ การเกิด ความพึงพอใจสู งสุ ดในการ
มาติดต่อประสานงานแต่ละครั้ง
กองการเงินและบัญชี ได้นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่ วยในการทางาน เพื่อให้
เกิดความรวดเร็ ว นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ คุณภาพ
ในงานและความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ ด้วยเป้ าหมายดังกล่าว กองการเงินและบัญชี จึงต้องทาการ
ปรับปรุ งโครงสร้ างและภารกิ จให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูประบบ การบริ หารงานการเงิ น
และบัญชีของภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการบริ หารงานที่รวดเร็ ว คล่องตัว ทันสมัย นาเทคโนโลยีสมัยใหม่
มาใช้ เพื่อให้เกิดความโปร่ งใส ตรวจสอบได้และมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น ให้บริ การอย่างเท่าเทียม
เสมอภาคกันแก่ ผูม้ าใช้บริ ก าร นับ แต่กองการเงิ นและบัญชี ไ ด้ทาการปฏิ รูประบบงานให้บริ การ
ทางด้านการเงินและบัญชี ที่ผา่ นมายังไม่เคยมีการศึกษาว่าการปฏิรูปดังกล่าวมีประสิ ทธิ ภาพเพียงใด
การวัดความพึงพอใจของผูม้ าใช้บริ การด้านการเงินและบัญชีจะเป็ น การประเมินประสิ ทธิ ภาพของ
การปฏิบตั ิงานของกองการเงินและบัญชีได้ส่วนหนึ่ง
ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาในเรื่ อง “ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ
ให้บริ การกองการเงินและบัญชี สังกัดกรมชลประทาน” เพื่อจะได้นาผลการวิจยั ที่ได้มาเป็ นแนวทาง
ในการปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาระบบการให้บ ริ ก ารของเจ้า หน้า ที่ ให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตลอดจนให้
ผูร้ ับบริ การเกิดความพึงพอใจมากขึ้น

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริ การกองการเงินและบัญชี สังกัดกรม
ชลประทาน แยกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริ การกองการเงินและบัญชี สังกัด
กรมชลประทาน แยกตามปั จจัยส่ วนบุคคล

การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรในการวิ จ ัย ครั้ งนี้ คื อ บุ ค ลากรที่ ม าใช้บ ริ ก ารของกองการเงิ น และบัญ ชี ซึ่ ง
ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นสังกัดกรมชลประทาน จังหวัดนครราชสี มา
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กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ บุคลากรที่มาใช้บริ การกองการเงินและบัญชี สังกัดกรม
ชลประทานจังหวัดนครราชสี มา ในการวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้วิธีเลื อกตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental
Sampling) โดยเลื อกบุ คลากรที่ม าใช้บริ การกองการเงิ นและบัญชี สังกัดกรมชลประทานจังหวัด
นครราชสี มา จนครบตามจานวนที่ผวู้ จิ ยั ต้องการ จึงได้ขนาดตัวอย่าง จานวน 200 คน

การสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าเป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษา ความพึงพอใจของ
บุคลากร ต่อ การให้บริ การกองการเงิ นและบัญชี สังกัดกรมชลประทาน ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 2 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามปั จจัย ส่ ว นบุ ค คล ได้แก่ เพศ อายุ การศึ ก ษา ตาแหน่ ง อายุ ก าร
ทางาน และรู ปแบบการใช้บริ การ โดยลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบให้เลือกตอบ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผูใ้ ห้บริ การ ประกอบด้วย ด้านการให้บริ การ ด้านเจ้าหน้าที่ที่
ให้บริ การ ด้านสถานที่ และด้านการอานวยความสะดวก ลักษณะคาถามเป็ นแบบ rating scale โดย
ให้คะแนนเป็ น 5 ระดับ คื อ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยกาหนดเกณฑ์การให้
คะแนนในแต่ละระดับลักษณะของข้อคาถามประกอบด้วยข้อความที่เป็ นการให้ความสาคัญในแต่
ละเรื่ อง แต่ละคาถามมีคาตอบให้เลื อกเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ของ ลิเคิร์ท (Likert)
(วิเชียร เกตุสิงห์ 2545: 69)
ระดับความคิดเห็น
คะแนนข้อความ
มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
ขั้นตอนในการสร้ างเครื่องมือในการรวบรวมข้ อมูล
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับความพึงพอใจต่อการให้บริ การเพื่อนามาเป็ น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. กาหนดดัชนีช้ ีวดั ตัวแปรตาม และนิยามตัวแปรเชิงปฏิบตั ิการ
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3. สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับ ความพึงพอใจของข้าราชการ ต่อ การให้บริ การกองการเงิน
และบัญชี สังกัดกรมชลประทาน ตามดัชนีช้ ีวดั ตัวแปร และนิยามศัพท์ตวั แปรเชิงปฏิบตั ิการ
4. นาแบบสอบถามที่ ส ร้ างเสร็ จไปนาเสนอต่ออาจารย์ที่ ป รึ ก ษา เพื่ อตรวจสอบและรั บ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งแก้ไขต่อไป
5. หาความเที่ยงตรงเชิงประจักษ์ (face validity) ของแบบสอบถาม โดยนาแบบสอบถาม
ไปให้ผทู้ รงคุณวุฒิ 3 คน ตรวจสอบความเหมาะสมทางด้านเนื้ อหา ข้อคาถาม และภาษาที่ใช้ให้
สอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะ แล้วนามาหาค่า IOC ได้เท่ากับ 0.958 และปรับปรุ งแก้ไขก่อนนาไป
ทดลองใช้ (รายชื่อของผูเ้ ชี่ยวชาญอยูใ่ นภาคผนวก)

สรุปผล
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูใ้ ช้บริ การ
พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มาใช้บริ การกองการเงินและบัญชี สังกัดกรมชลประทาน ส่ วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง จานวน 115 คน คิดเป็ นร้อยละ 58 เป็ นเพศชาย 85 คน คิดเป็ นร้อยละ 42
พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่ที่มาใช้บริ การกองการเงินและบัญชี มีอายุ 36 - 45 ปี จานวน
4364 คน คิดเป็ นร้อยละ 32 รองลงมา มีอายุอยูร่ ะหว่าง 25 - 35 ปี จานวน 59 คน คิดเป็ นร้อยละ 30 มี
อายุ 46 ปี ขึ้นไป จานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 24 และน้อยที่สุดมีอายุ ต่ากว่า 25 ปี จานวน 29 คน
คิดเป็ นร้อยละ 14
พบว่า ผูใ้ ช้บ ริ ก ารส่ วนใหญ่ ที่ม าใช้บ ริ ก ารกองการเงิ นและบัญชี มี ก ารศึ ก ษาปริ ญญาตรี
จานวน 93 คน คิดเป็ นร้อยละ 46 รองลงมา มีการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 72 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 36 และน้อยที่สุดมีการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ 18
พบว่ า ผู ้ใ ช้ บ ริ การส่ ว นใหญ่ ที่ ม าใช้ บ ริ การกองการเงิ น และบั ญ ชี มี ต าแหน่ ง เป็ น
ลูกจ้างประจา จานวน 85 คน คิดเป็ นร้อยละ 43 รองลงมา มีตาแหน่งเป็ นข้าราชการ จานวน 69 คน
คิดเป็ นร้อยละ 34 และน้อยที่สุด มีตาแหน่งเป็ นพนักงานราชการ จานวน 46 คน คิดเป็ นร้อยละ 23
พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่ที่มาใช้บริ การกองการเงินและบัญชี มีอายุการทางาน 11 ปี ขึ้น
ไป จานวน 86 คน คิดเป็ นร้อยละ 43 รองลงมา มีอายุการทางานอยูร่ ะหว่าง 5 – 10 ปี จานวน 75 คน
คิดเป็ นร้อยละ 37 และน้อยที่สุดมีอายุการทางาน 5 – 10 ปี จานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 20
พบว่า ผูใ้ ช้บริ การ ส่ วนใหญ่ที่มาใช้บริ การกองการเงิ นและบัญชี มี รูปแบบการใช้บริ การทาง
โทรศัพท์ จานวน 69 คน คิดเป็ นร้อยละ 35 รองลงมา มีรูปแบบการใช้บริ การมาติดต่อด้วยตนเอง จานวน
58 คน คิดเป็ นร้อยละ 29 มีรูปแบบการใช้บริ การทางอีเมล์ (E-mail) จานวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 23 และ
น้อยที่สุดมีรูปแบบการใช้บริ การทางแฟกซ์ จานวน 27 คน คิดเป็ นร้อยละ 13
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ความพึงพอใจของบุ คลากร ต่อการให้บริ การกองการเงิ น
และบัญชี สังกัดกรมชลประทาน
ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจของบุคลากร ต่อการให้บริ การกองการเงินและบัญชี
สังกัดกรมชลประทาน โดยภาพรวมรายด้าน พบว่า มี ค่าเฉลี่ ยในระดับมาก(ค่าเฉลี่ ย=3.65, S.D.=
1.07) เรี ยงได้ดงั นี้ คื อ ด้านการให้บริ การ (ค่าเฉลี่ ย=3.69, S.D.= 1.05) รองลงมา คือ ด้านสถานที่
(ค่าเฉลี่ ย=3.65, S.D.= 1.06) ด้านการอานวยความสะดวก (ค่าเฉลี่ ย=3.64, S.D.= 1.07) และ ด้าน
เจ้าหน้าที่ที่ให้บริ การ (ค่าเฉลี่ย=3.63, S.D.= 1.11)ตามลาดับ
จาแนกด้านการให้บริ การ โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=
3.69, S.D.= 1.05) เรี ย งได้ดัง นี้ คื อ การให้ บ ริ ก ารเป็ นไปตามล าดับ ก่ อ น-หลัง อย่ า งยุ ติ ธ รรม
(ค่าเฉลี่ ย=3.89, S.D.= 1.16) การให้บริ การอย่างเป็ นระบบ มี ลาดับขั้นตอน (ค่าเฉลี่ ย=3.81, S.D.=
0.98) ความร่ วมมือในการแก้ปัญหาต่างๆ (ค่าเฉลี่ย=3.77, S.D.= 1.07) ระยะเวลาที่ให้บริ การมีความ
สะดวก รวดเร็ ว (ค่ า เฉลี่ ย =3.75, S.D.= 1.01) การปฏิ บตั ิ งานมี ค วามถู ก ต้องตามระเบี ย บปฏิ บ ัติ
(ค่าเฉลี่ ย=3.73, S.D.= 1.07) ระยะเวลาที่มาใช้บริ การมีความเหมาะสม (ไม่ตอ้ งรอนาน) (ค่าเฉลี่ ย=
3.70, S.D.=1.02) ความโปร่ งใสในการปฏิบตั ิงาน พร้ อมที่จะตรวจสอบได้ (ค่าเฉลี่ ย=3.65, S.D.=
1.09) ความพร้ อม และความทันสมัยของรู ปแบบการให้บริ การ (ค่าเฉลี่ ย=3.64, S.D.= 1.14) การ
อธิ บ ายรายละเอี ย ด / ขั้น ตอนการเบิ ก จ่ า ยอย่า งชัด เจน (ค่ า เฉลี่ ย =3.63, S.D.= 1.04) ระบบการ
ตรวจสอบเอกสารที่มีประสิ ทธิภาพ (ค่าเฉลี่ย=3.58, S.D.=1.06) ขั้นตอนการให้บริ การง่าย ไม่ยงุ่ ยาก
(ค่าเฉลี่ย=3.57, S.D.= 1.08) และแบบฟอร์มที่สะดวกในการกรอกข้อมูล (ค่าเฉลี่ย=3.53, S.D.= 1.06)
ตามลาดับ
จาแนกด้านเจ้าหน้าที่ ที่ให้บริ การ โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ ยในระดับมาก
(ค่ า เฉลี่ ย =3.63, S.D.= 1.11) เรี ย งได้ดัง นี้ คื อ เจ้า หน้า ที่ ผูใ้ ห้ บ ริ ก ารมี ป ระสบการณ์ และมี ค วาม
เชี่ ยวชาญ (ค่าเฉลี่ ย=3.81, S.D.= 1.08) การแต่งกายสะอาด สุ ภาพ เรี ยบร้ อย (ค่าเฉลี่ ย=3.77, S.D.=
1.07) การยิม้ แย้ม การต้อนรับ และการกล่าวคาอาลา (ค่าเฉลี่ย=3.75, S.D.= 1.06) การให้บริ การด้วย
ความเสมอภาค (ค่าเฉลี่ย=3.73, S.D.= 1.05) การให้บริ การด้วยวาจาอ่อนน้อม (ค่าเฉลี่ย=3.67, S.D.=
1.05) การให้ค าแนะนา หรื อตอบข้อซัก ถามได้เป็ นอย่า งดี ตลอดจนช่ วยแก้ไ ขปั ญหาให้ท่ า นได้
(ค่าเฉลี่ย=3.62, S.D.=1.06) การดูแลเอาใจใส่ กระตือรื อร้ น เต็มใจให้บริ การ (ค่าเฉลี่ย=3.58, S.D.=
1.17) การให้บริ การด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต (ค่าเฉลี่ ย=3.57, S.D.= 1.04) ความเป็ นมิตร อัธยาศัยดี
และมี ม นุ ษ ยสั ม พันธ์ (ค่ า เฉลี่ ย =3.55, S.D.= 1.12) จ านวนบุ ค ลากรที่ ใ ห้บ ริ ก ารเพี ย งพอต่ อการ
ให้บริ การ / ให้ความช่ วยเหลื อ (ค่าเฉลี่ ย=3.53, S.D.=1.06) การบริ การตรงต่อเวลา (ค่าเฉลี่ ย=3.52,
S.D.= .89) และความเป็ นกันเอง ไม่ถือตัว ในการให้บริ การ (ค่าเฉลี่ย=3.51, S.D.= 1.19) ตามลาดับ

7
จาแนกด้านสถานที่ โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=3.65,
S.D.= 1.06) เรี ยงได้ดงั นี้ คือ ทาเลที่ต้ งั เหมาะสม สะดวกในการติดต่อ (ค่าเฉลี่ย=3.77, S.D.= 1.07)
สถานที่ ใ ห้บ ริ ก ารสะอาด เป็ นระเบี ย บ (ค่ า เฉลี่ ย =3.75, S.D.= 1.07) มี แ สงสว่า งอย่า งเพี ย งพอ
(ค่าเฉลี่ ย=3.73, S.D.= 1.05) มีป้ายประกาศบอกขั้นตอนการให้บริ การอย่างชัดเจน (ค่าเฉลี่ ย=3.67,
S.D.= 1.05) บรรยากาศปลอดโปร่ ง ไม่อึดอัด (ค่าเฉลี่ย=3.58, S.D.= 1.17) มีที่นงั่ พักสาหรับผูม้ ารับ
บริ การอย่างเพียงพอ (ค่าเฉลี่ย=3.55, S.D.=1.12) และสถานที่สามารถติดต่อได้ง่าย (ค่าเฉลี่ ย=3.51,
S.D.= 1.19) ตามลาดับ
จาแนกด้านการอานวยความสะดวก โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย=3.64, S.D.= 1.07) เรี ยงได้ดงั นี้ คือ .มีเจ้าหน้าที่คอยแนะนาและอานวยความสะดวกขณะที่
รับบริ การ (ค่าเฉลี่ย=3.83, S.D.= 1.09) มีเอกสารประชาสัมพันธ์ข้ นั ตอนในการรับบริ การเอื้อต่อการ
ขอรับบริ การ (ค่าเฉลี่ ย=3.72, S.D.= 1.16) ได้รับการบริ การอย่างต่อเนื่ องครบวงจร (ค่าเฉลี่ ย=3.66,
S.D.= 1.17) ให้บริ การด้วยความสะดวก รวดเร็ ว (ค่าเฉลี่ย=3.64, S.D.= 1.10) ได้รับความสะดวกใน
การติดต่อขอรับบริ การ (ค่าเฉลี่ ย=3.57, S.D.= 1.21) มีที่นงั่ พักสาหรับผูม้ ารับบริ การอย่างเพียงพอ
แบบฟอร์ มที่ก รอกมีความสะดวกในการกรอกข้อมูล (ค่ าเฉลี่ ย=3.56, S.D.=1.05) และมีอุปกรณ์
อานวยความสะดวกในการกรอกข้อมูล อย่างเพียงพอ (ค่าเฉลี่ย=3.53, S.D.= 1.13) ตามลาดับ
ตอนที่ 3 การเปรี ยบเที ยบความพึงพอใจของบุ คลากร ต่อการให้บริ การกองการเงิ นและ
บัญชี สังกัดกรมชลประทาน ตามปั จจัยส่ วนบุคคล
ผลการวิเคราะห์ เปรี ย บเที ยบ ค่าเฉลี่ ย ความพึงพอใจของบุ คลากร ต่อการให้บริ การกอง
การเงิ นและบัญชี สังกัดกรมชลประทาน เพศ ตาแหน่ งงาน อายุการทางาน รู ปแบบการใช้บริ การ
ต่างกัน ไม่มีผลต่อการให้บริ การของกองการเงินและบัญชี สังกัดกรมชลประทาน
บุคลากรผูใ้ ช้บริ การที่มีระดับการศึ กษาต่างกัน มี ความพึงพอใจต่อการให้บริ การของกอง
การเงิ นและบัญชี สังกัดกรมชลประทาน โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการ
ให้บริ การ และด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริ การ มีความพึงพอใจต่อการให้บริ การกองการเงิ นและบัญชี
สังกัดกรมชลประทาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากร ต่ อ การให้ บ ริ การของกองการเงิ น และบัญ ชี สั ง กัด กรม
ชลประทาน มีค่าเฉลี่ ย โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ซึ่ งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ยุวดี ใจซื่อตรง (2550) ได้ทาการศึกษาเรื่ องความพึงพอใจต่อการให้บริ การของกองการเงินและบัญชี
ของข้าราชการและบุคลากร ในหน่ วยงานสังกัดกรมชลประทาน พบว่า ผลการวิจยั แสดงให้เห็ นว่า
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เจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคลากรที่มีความพึงพอใจในการให้บริ การโดยกองการเงินและบัญชีในระดับ
ปานกลาง เมื่อทุกแง่มุมของความพึงพอใจของแต่ละคนได้รับการวิเคราะห์เป็ นรายบุคคลพบว่ามี
ความพึงพอใจในการให้บริ การที่อยูใ่ นระดับสู งใน 2 ด้านคือพนักงาน / บุคลากรที่ให้บริ การและการ
ให้บริ การ ในขณะที่ความพึงพอใจในด้านของสถานที่และสิ่ งอานวยความสะดวกอยู่ในระดับปาน
กลาง ตัวแปรคือเพศอายุระดับการศึกษาตาแหน่งระยะเวลาการทางานในรู ปแบบการให้บริ การและ
สานักงานมีไม่มีความแตกต่างกับความพึงพอใจของพวกเขา นอกจากนี้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ ง
การให้บริ การโดยกองการเงินและบัญชี ถูกขยายพื้นที่สาหรับเก็บรักษาเอกสารในเอกสารที่ยื่นแยก
ต่างหากที่นงั่ สาหรับผูเ้ ข้าชมมีเจ้าหน้าที่มากขึ้นเต็มเวลา, โบรชัวร์ การติดต่อกับขั้นตอนและกระดาน
ข่ า วที่ ชั ด เจน และไม่ ส อดคล้ อ งกับ งานวิ จ ัย ของ จามรี สิ งห์ ท องอนั น ต์ (2540: 147–148) ที่
ทาการศึกษาเรื่ อง การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง
เกี่ ย วกับ สภาพปั จ จุ บ ัน และความคาดหวัง ต่ อ การให้ บ ริ ก ารของบัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย มหาวิ ท ยาลัย
รามค าแหง ในด้านงานบริ หารและธุ รการ ด้านงานการเงิ น ด้านงานนโยบายและแผน ด้านงาน
มาตรฐานการศึกษา และด้านงานบริ การวิชาการ พบว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความคิดเห็ น
ต่อสภาพปั จจุ บนั ในการให้บริ การของบัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคาแหง อยู่ในระดับปาน
กลาง ด้านการให้บริ การ ความพึงพอใจของบุคลากร ต่อการให้บริ การของกองการเงิ นและบัญชี
สังกัดกรมชลประทาน มีค่าเฉลี่ ย โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ สมิต สัชฌุกร (2545: 57-58) กล่าวว่า เป้ าหมายในการบริ การ คือ การตอบสนองความต้องการ
ของผูใ้ ช้บริ การโดยให้บริ การด้วยความรวดเร็ ว และให้คาแนะนาในขั้นตอนต่างๆ แก่ผรู ้ ับบริ การได้
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ลักขณา เกษไตรกุล (2546: บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาเรื่ องความพึง
พอใจของลูกค้าที่มาใช้บริ การของธนาคารออมสิ น สาขาห้วยขวาง ซึ่ งได้ศึกษาการให้บริ การทั้ง 4
ด้าน ด้านสถานที่ประกอบการ ด้านการให้บริ การ 60 ด้านความสะดวก ด้านข้อมูลข่าวสาร พบว่า
ลูกค้าที่มาใช้บริ การมีความพึงพอใจด้านการให้บริ การอยูใ่ นระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ ยุวดี ใจซื่อตรง (2550) ได้ทาการศึกษาเรื่ องความพึงพอใจต่อการให้บริ การของกองการเงินและ
บัญชี ของข้าราชการและบุคลากร ในหน่ วยงานสังกัดกรมชลประทาน พบว่า ผลการวิจยั แสดงให้
เห็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคลากรที่มีความพึงพอใจในการให้บริ การโดยกองการเงินและบัญชี ใน
ระดับปานกลาง เมื่อทุกแง่มุมของความพึงพอใจของแต่ละคนได้รับการวิเคราะห์เป็ นรายบุคคลพบว่า
มีความพึงพอใจในการให้บริ การที่อยูใ่ นระดับสู งใน 2 ด้านคือพนักงาน / บุคลากรที่ให้บริ การและ
การให้บริ การ
ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริ การ ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรในหน่วยงานสังกัดกรมชลประทานมี
ความพึง พอใจต่ อการให้บริ ก ารของกองการเงิ นและบัญชี ข องบุ ค ลากรในหน่ วยงานสั งกัดกรม
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ชลประทาน โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของจีรภา สิ มะจารึ ก
(2542: 108) ที่ ทาการศึ กษาเรื่ องความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การต่อหอสมุดกลาง และสารวจความ
ต้องการในบริ การเชิ งพาณิ ชย์ พบว่า ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจในการบริ การของหอสมุดกลางมี
ความพึงพอใจในด้านบุคลากร เรื่ องของการแต่งกาย มนุ ษยสัมพันธ์ และความกระตือรื อร้นในการ
บริ การ อยูใ่ นระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของจอห์น ดี มิลเลท (Millett อ้างถึงใน สุ มารี
พรรณนิยม 2547: 33-34) กล่าวว่า เป้ าหมายสาคัญของการบริ การคือการสร้างความพึงพอใจให้กบั
ผูใ้ ช้บริ การ โดยมีการให้บริ การอย่างเสมอภาค ให้บริ การที่ตรงเวลาและสอดคล้องกับแนวคิดของ
สมิต สัชฌุกร (2545: 57-58) กล่าวว่าผูใ้ ห้บริ การต้องแต่งกายสุ ภาพ สะอาดเรี ยบร้อย ยิม้ แย้มแจ่มใส
มีความกระตือรื อร้นในการให้บริ การ พูดจาสุ ภาพอ่อนโยน
ด้านสถานที่ ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรในหน่วยงานสังกัดกรมชลประทานมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริ การของกองการเงิ นและบัญชี ของบุคลากรในหน่ วยงานสังกัดกรมชลประทาน โดย
ภาพรวม มี ค่า เฉลี่ ยอยู่ใ นระดับมาก ซึ่ ง ไม่ สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ ยุวดี ใจซื่ อตรง (2550) ได้
ทาการศึ ก ษาเรื่ องความพึ ง พอใจต่ อการให้บริ ก ารของกองการเงิ นและบัญชี ของข้าราชการและ
บุคลากร ในหน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน พบว่า ด้านสถานที่ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และ
ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ (จินตนา บุญบงการ 2539: 31-35) กล่ าวว่า การปรั บปรุ งยกระดับ
โครงสร้ า งพื้ นฐานที่ เอื้ อต่ อการให้บ ริ ก าร โดยมี ก ารปรั บ ปรุ ง อาคารสถานที่ ใ ห้ส วยงาม โอ่ โถง
สะอาด และสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของดรุ ณี คง
สุ วรรณ์ (2542: บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาเรื่ องความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริ การของ
ฝ่ ายหนังสื อสาคัญ สานักบริ การทางวิชาการและทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลัยรามคาแหง พบว่า
สภาพแวดล้อมที่ให้บริ การ มีความสะอาด ปลอดภัยการจัดสถานที่ ป้ ายประชาสัมพันธ์ และป้ าย
ประกาศข้อมูลข่าวสาร มีความชัดเจน โดยผูใ้ ช้บริ การมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
ด้ า นการอ านวยความสะดวก ผลการวิ จ ัย พบว่ า บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานสั ง กั ด กรม
ชลประทานมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การของกองการเงิ นและบัญชี ของบุคลากรในหน่ วยงาน
สังกัดกรมชลประทาน โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของทวิท
สิ งห์ปลอด (2542 : บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง สภาพความเป็ นจริ งและสภาพความคาดหวังต่อ
การให้บริ การของบัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคาแหง ตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับ
บัณฑิ ต ศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิท ยาลัย รามค าแหง ซึ่ ง ผลงานวิจ ัย พบว่า นัก ศึ ก ษาระดับ
บัณฑิ ตศึ กษา คณะศึ กษาศาสตร์ ทุกสาขาวิชามี ความคิ ดเห็ นต่อสภาพความจริ งของการให้บริ การ
และการอานวยความสะดวกให้กบั นักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรามคาแหง โดยรวมอยู่
ใน ระดับปานกลาง และไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของยุวดี ใจซื่ อตรง (2550) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง
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ความพึงพอใจต่อการให้บริ การของกองการเงินและบัญชี ของข้าราชการและบุคลากร ในหน่วยงาน
สังกัดกรมชลประทาน พบว่า ผลการวิจยั แสดงให้เห็ นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคลากรที่มีความพึง
พอใจในการให้บริ การโดยกองการเงินและบัญชีในระดับปานกลาง
เพศ ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรในหน่วยงานสังกัดกรมชลประทานที่มีเพศต่างกัน มีความพึง
พอใจต่ อ การให้บ ริ ก ารของกองการเงิ นและบัญชี ข องหน่ วยงานในสั ง กัด กรมชลประทาน ไม่
แตกต่างกัน เนื่ องจากการให้บริ การของกองการเงินและบัญชี ให้บริ การด้วย ความทัว่ ถึง บริ การด้วย
ความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบตั ิ จึงทาให้ผใู ้ ช้บริ การไม่รู้สึกถึงความแตกต่าง จึงทาให้เพศไม่มีผลต่อ
ความพึงพอใจในการให้บริ การ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปิ ยะดวงใจ สุ วรรณงาม (2545: 64) ได้
ท าการศึ ก ษาเรื่ อง ความพึ ง พอใจของลู ก ค้า ที่ มี ต่อการบริ ก ารรั บ ช าระเงิ น ของส านัก งานบริ ก าร
โทรศัพ ท์ในเขตจัง หวัดราชบุ รี พบว่า ผูใ้ ช้บริ ก ารที่ มีเพศต่า งกัน มี ความพึงพอใจในคุ ณภาพการ
ให้บริ การโทรศัพท์โดยรวม และรายด้านไม่แตกต่างกันทุกด้าน และไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของวี
ระชัย ภู่ตระกูล (2546: บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาเรื่ องความ พึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การ
ของเจ้า หน้า ที่ ต ารวจนครบาลยานนาวา พบว่า ประชาชน ผูม้ าใช้บ ริ ก ารที่ มี เพศ อายุ การศึ ก ษา
สถานภาพสมรส เวลาที่มารับบริ การ และภูมิลาเนาที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริ การ
แตกต่างกัน
อายุ ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรในหน่วยงานสังกัดกรมชลประทานที่มีอายุต่างกัน มีความพึง
พอใจต่อการให้บริ การของกองการเงินและบัญชีของข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานสังกัดกรม
ชลประทาน ไม่แตกต่างกัน แสดงว่า อายุไม่มีผลต่อความพึงพอใจต่อการให้บริ การของกองการเงิน
และบัญชีของข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานสังกัด กรมชลประทาน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ ธนาธร เจริ ญจิตต์ (2546 : บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อ
คุณภาพการให้บริ การโทรศัพท์ในจังหวัดนครปฐม พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจ
ในคุณภาพการให้บริ การโทรศัพท์โดยรวมไม่ แตกต่างกัน และเมื่อแยกวิเคราะห์ ความพึงพอใจเป็ น
รายด้าน พบว่า ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริ การโทรศัพท์แต่ละด้านจาแนกตามอายุ ไม่
แตกต่างกันทุ กด้าน และไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ทิ พย์อกั ษร จันทร์ ศิริ (2546: บทคัดย่อ)ได้
ทาการศึกษาเรื่ องความพึงพอใจต่อการรับบริ การงานทะเบียนราษฎร์ ในเทศบาลเมืองลพบุรี พบว่า
ผูใ้ ช้บริ การที่มีปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชี พ รายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีความพึง
พอใจต่อการรับบริ การงานทะเบียนราษฎร์ แตกต่างกัน
ระดับการศึกษา ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรในหน่ วยงานสังกัด กรมชลประทานที่มีระดับ
การศึ กษาต่างกัน มี ความพึงพอใจต่อการให้บริ การของกองการเงิ นและบัญชี ของข้าราชการและ
บุคลากรในหน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน ไม่แตกต่างกัน แสดงว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีระดับการศึกษา
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ต่างกัน ไม่มีผลทาให้ความพึงพอใจในการให้บริ การของกองการเงินและบัญชี ของข้าราชการและ
บุ คลากรในหน่ วยงานสังกัดกรมชลประทานแตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จิ รัติศกั ดิ์
วาสะศิ ริ (2545: 105) ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง ทัศ นะของผูใ้ ช้บ ริ ก ารที่ มี ต่ อ ระบบการให้ บ ริ ก ารของ
โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า สังกัดกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีระดับ
การศึ กษาต่างกันมีทศั นะต่อระบบการให้บริ การไม่แตกต่างกัน และไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ลักขณา เกษไตรกุล (2546: บทคัดย่อ) ทาการศึกษาเรื่ องความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริ การของ
ธนาคารออมสิ น สาขาห้ว ยขวาง พบว่า ลูกค้าที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้
บริ การของธนาคารออมสิ น สาขาห้วยขวางในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 และไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นิ วตั น์ เพื่อนสงคราม (2546: บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การงานทะเบียนของกรมการปกครอง: ศึกษาเฉพาะกรณี
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พบว่า ประชาชนที่มาใช้บริ การที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมี
ความพึงพอใจต่อการให้บริ การของงานทะเบียนของกรม การปกครองแตกต่างกัน
ตาแหน่ง ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรในหน่วยงานสังกัดกรมชลประทานที่มีตาแหน่งต่างกัน
มีความพึงพอใจต่อการให้บริ การของกองการเงินและบัญชี ของข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงาน
สังกัดกรมชลประทาน ไม่แตกต่างกัน เนื่ องมาจากกองการเงิ นและบัญชี ได้ มี การปรั บระบบการ
ให้บริ การใหม่ตามการปรับโครงสร้างของส่ วนราชการ โดยนาเทคโนโลยีดา้ นคอมพิวเตอร์ มาใช้ใน
การทางาน ทาให้เกิดความรวดเร็ ว ตรวจสอบได้ทนั ที มีการอบรมบุคลากรใน การให้บริ การและผูใ้ ห้
บริ การมีใจรักในงานบริ การ ทาให้ผใู ้ ห้บริ การให้บริ การอย่างเสมอภาคในทุกคน และขยายเวลาใน
การให้บริ การในเวลา 12.00 น.-13.00 น. ในด้านการรับและจ่ายเงิน ซึ่ งได้ปฏิบตั ิตามแนวคิดการ
บริ หารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ซึ่ งเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงานภาครัฐและพัฒนาระบบ
ราชการไทยให้สอดคล้องกับกระแสความเปลี่ ยนแปลงของโลก โดยให้ส่วนราชการมี การพัฒนา
ระบบการทางาน โดยเน้นการทางานที่ใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้ในการทางาน การทางานมุ่ง
ผลสั ม ฤทธิ์ โดยมี ผูใ้ ช้ บ ริ ก ารเป็ นเป้ าหมาย มี ก ารพัฒ นาข้า ราชการและเจ้า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ให้ มี
คุณภาพสู ง ซึ่ งมีการจัดอบรมงานด้านบริ การให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้การทางานมีความรวดเร็ วมีความ
โปร่ งใสสามารถตรวจสอบได้ จึงทาให้ผรู ้ ับบริ การมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกันไม่วา่ ผูร้ ับบริ การ
จะอยู่ใน ตาแหน่งข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชัว่ คราว ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของอารี รัตน์ เพชรสุ วรรณ (2546: 82) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของข้าราชการที่มี
ต่ อ การให้ บ ริ ก ารของการบริ ห ารงานภาครั ฐ แนวใหม่ ด้ว ยศู นย์บ ริ ก ารประชาชนแบบจุ ด เดี ย ว
เบ็ดเสร็ จ กรุ งเทพมหานคร พบว่า ตาแหน่ง/ระดับ ของข้าราชการที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อความพึง
พอใจของข้า ราชการ และ ไม่ ส อดคล้องกับ งานวิจยั ของ เบญจวรรณ นันทรั ตน์ (2546: 111) ได้
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ท าการศึ ก ษา เรื่ อ งความ พึ ง พอใจของสมาชิ ก ที่ มี ต่ อ การบริ ห ารงานกองทุ น บ าเหน็ จ บ านาญ
ข้าราชการ: ศึกษาเฉพาะกรณี ขา้ ราชการสานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด
พบว่า สมาชิ กกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการที่มีระดับตาแหน่ งต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการ
บริ หารงานกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการแตกต่างกัน
อายุการทางาน ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรในหน่วยงานสังกัด กรมชลประทานที่มีอายุการ
ท างานต่ า งกันมี ค วามพึ ง พอใจต่ อการให้ บ ริ ก ารของกองการเงิ นและบัญชี ของข้า ราชการและ
บุคลากรในหน่วยงานสังกัดกรมชลประทานไม่แตกต่างกัน แสดงว่า อายุการทางานไม่มีผลต่อความ
พึ ง พอใจต่ อการให้ บ ริ ก ารของกองการเงิ นและบัญ ชี เนื่ องมาจากการกองการเงิ นและบัญ ชี ใ ห้
ความสาคัญกับการบริ การจึงมีการพัฒนาการให้บริ การอยูเ่ สมอ โดยให้ความสาคัญกับผูม้ าติดต่อทุก
คน ใส่ ใจผูม้ าติดต่อ ให้บริ การกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบตั ิไม่วา่ จะมีอายุมาก หรื อน้อย
หรื อ มี ต าแหน่ ง อยู่ใ นระดับ ใด ซึ่ งสอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ของสมิ ต สั ช ฌุ ก ร (2545: 57-58) ที่ ใ ห้
ความสาคัญของการบริ ก าร โดยถื อว่าการบริ ก ารเป็ นสิ่ งที่ ส าคัญอย่างยิ่ง การพัฒนาคุ ณภาพการ
ให้บ ริ ก ารอยู่เสมอจึ ง เป็ นสิ่ ง จาเป็ นที่ ทุ ก คนต้องตระหนัก ถึ ง เพราะการบริ ก ารที่ ดี จะท าให้ เกิ ด
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงานและตัวผูใ้ ห้บริ การ จึงทาให้ผรู ้ ับบริ การมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อารี รัตน์ เพชรสุ วรรณ (2546: 82) ได้ทาการศึกษาเรื่ องความพึงพอใจ
ของข้าราชการที่มีต่อการให้บริ การของการบริ หารงานภาครัฐแนวใหม่ ด้วยศูนย์บริ การประชาชน
แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็ จ กรุ งเทพมหานคร พบว่า ประสบการณ์ใน การทางานของข้าราชการที่แตกต่าง
กันไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของข้าราชการต่อการให้บริ การให้บริ การของการบริ หารงานภาครัฐ
แนวใหม่ดว้ ยศูนย์บริ การประชาชนแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็ จ และไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นงเยาว์
กิ จ ที่ พ่ ึ ง (2548: 84) ได้ท าการศึ ก ษาเรื่ อ งความพึ ง พอใจของประชาชนผูม้ าใช้บ ริ ก ารบนสถานี
ตารวจภูธรในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา พบว่า ประสบการณ์ ในการใช้บริ การที่แตกต่างกันทาให้
ประชาชนผู้ม าใช้บ ริ ก ารบนสถานี ต ารวจภู ธ รในจัง หวัด พระนครศรี อ ยุ ธ ยามี ค วามพึ ง พอใจ
แตกต่างกัน
รู ปแบบการใช้บริ การ ผลการวิจยั พบว่า บุ คลากรในหน่ วยงานสังกัดกรมชลประทานที่มี
รู ป แบบการใช้บ ริ ก ารต่ า งกัน มี ค วามพึ ง พอใจต่ อการให้บ ริ ก ารของกองการเงิ นและบัญชี ของ
ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานสังกัดกรมชลประทานไม่แตกต่างกัน แสดงว่า การให้บริ การ
ของกองการเงินและบัญชี มีระบบการให้บริ การที่ครอบคลุมตามความต้องการของข้าราชการและ
บุคลากรในหน่ วยงานสังกัดกรมชลประทาน ทาให้ผใู ้ ช้บริ การมีความ พึงพอใจไม่แตกต่างกัน โดย
ระบบการให้บริ การที่หลากหลายนั้นประกอบด้วย การให้บริ การด้วยระบบโทรศัพท์ แฟกซ์ อีเมล์
(E-mail) ตลอดจนการเดิ นทางมาติ ดต่อด้วยตนเอง ทาให้ผูใ้ ช้บริ การมี ความรู ้ สึกพึงพอใจในการ
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ให้บริ การที่ครอบคลุม ซึ่ งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของนงเยาว์ กิ จที่พ่ ึง (2548: 84) ได้ทาการศึกษา
เรื่ องความพึงพอใจของประชาชนผูม้ าใช้บริ การบนสถานี ตารวจภูธร ในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
พบว่า ลัก ษณะการมาติ ดต่ อของประชาชนผูม้ ารั บ บริ ก ารที่ แตกต่ า งกัน ท าให้ประชาชนผูม้ าใช้
บริ การบนสถานีตารวจภูธรในจังหวัดพระนครศรี อยุธยามีความพึงพอใจแตกต่างกัน

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้
ผลการศึกษาวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจของข้าราชการต่อการให้บริ การของกองการเงินและ
บัญ ชี สั ง กัด กรมชลประทาน โดยภาพรวมและรายด้า น อยู่ใ นระดับ มากทุ ก ด้า น คื อ ด้า นการ
ให้บริ การ ด้านสถานที่ ด้านการอานวยความสะดวก และด้านเจ้าหน้าที่ ที่ให้บริ การ แต่ดา้ นที่มีความ
พึงพอใจน้อยที่สุดคือ ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริ หาร ดังนั้นจึงควรแสดงความเป็ นกันเอง ไม่ถือตัว ใน
การให้บริ การ การบริ การให้ตรงต่อเวลา และควรเพิ่มจานวนบุคลากรที่ให้บริ การเพียงพอต่อการ
ให้บริ การ/ให้ความช่ วยเหลื อ และสร้ างความเป็ นมิตร อัธยาศัยดี และมี มนุ ษยสัมพันธ์ต่อบุ คลากร
ที่มาใช้บริ หารด้วยความเต็มใจและเท่าเทียมกัน
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึ ก ษาความคาดหวังของผูใ้ ช้บริ การที่ มีผลต่อการให้บริ การของกองการเงิ นและ
บัญชี ของหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน
2. ควรเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การที่มีผลต่อการให้บริ การของ กองการเงิ น
และบัญชี ของหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน โดยการแยกตามพื้นที่ เพื่อเพิ่มความสามารถใน
การให้บริ การอย่างครอบคลุมและทัว่ ถึง
3. ควรศึกษาความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การควบคู่ไปกับการศึกษาความพึงพอใจ
ของผูม้ าใช้บริ การ เพื่อสามารถนาข้อมูลทั้งสองส่ วนมาปรับปรุ งพัฒนาการบริ การให้มีประสิ ทธิ ภาพ
มากยิง่ ขึ้น

