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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร ต่อการให้บริการกอง

การเงินและบญัชี สังกดักรมชลประทาน และเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของขา้ราชการต่อการ
ให้บริการกองการเงินและบญัชี สังกดักรมชลประทาน ต่อการให้บริการกองการเงินและบญัชี แยก
ตามปัจจยัส่วนบุคคล โดยการวจิยัคร้ังน้ีไดศึ้กษาความคิดเห็น จ านวน 200 คน ซ่ึงใชว้ิธีเลือกตวัอยา่ง
โดยแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) การรวบรวมขอ้มูลใช้แบบสอบถาม ลกัษณะค าถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจเก่ียวกบัต่อ
การใหบ้ริการกองการเงินและบญัชี สังกดักรมชลประทาน โดยภาพรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก  

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ค่าเฉล่ีย ความพึงพอใจของบุคลากร ต่อการให้บริการกอง
การเงินและบญัชี สังกดักรมชลประทาน เพศ ต าแหน่งงาน อายุการท างาน รูปแบบการใชบ้ริการ 
ต่างกนั ไม่มีผลต่อการใหบ้ริการของกองการเงินและบญัชี สังกดักรมชลประทาน 

บุคลากรผูใ้ช้บริการท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของกอง
การเงินและบญัชี สังกดักรมชลประทาน โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นการ
ให้บริการ และด้านเจา้หน้าท่ีท่ีให้บริการ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการกองการเงินและบญัชี 
สังกดักรมชลประทาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 

ภูมหิลงั 
การปฏิรูประบบราชการเป็นงานส าคญัของประเทศ ซ่ึงรัฐบาลทุกยุคทุกสมยัได้ให้ความ

สนใจและด าเนินการอย่างต่อเน่ืองโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะปัจจุบนัท่ีประเทศก าลงั
พฒันาสู่ความเป็นสากล การปฏิรูประบบราชการนบัเป็นภารกิจท่ีรัฐบาลตอ้งด าเนินการให้เห็นเป็น
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รูปธรรมอยา่งชดัเจน โดยท่ีการปฏิรูประบบราชการ คือการเปล่ียนแปลงระบบราชการอย่างขนาน
ใหญ่ในทุกดา้น ตั้งแต่บทบาทหน้าท่ี โครงสร้างหน่วยงาน โครงสร้างอ านาจหน้าท่ี ระบบและ วิธี
ท างาน ระบบบริหารงาน กฎระเบียบ วฒันธรรม ค่านิยม และอ่ืน ๆ อีกมาก ท่ีจะท าให้ระบบราชการ
เป็นระบบท่ีสร้างสรรค ์มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เอ้ือต่อการพฒันาประเทศและสร้างความผาสุก
ใหแ้ก่สังคมโดยรวม 

การปฏิรูประบบราชการในส่วนของโครงสร้างองค์กรและระบบการบริหารงานเพื่อ
ยกระดบัขีดความสามารถและสร้างประสิทธิภาพโดยรวมของหน่วยงานราชการ การน าบริการท่ีดีมี
คุณภาพ มาสู่ประชาชนการปรับเปล่ียนและรูปแบบการบริหารราชการให้สามารถตอบสนองต่อ
ความตอ้งการท่ีหลากหลายของส่วนรวม และการพฒันาประเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด และ
สร้างความเช่ือมัน่ของประชาชนและสังคมต่อระบบราชการ การปรับบทบาท ภารกิจและโครงสร้าง
ส่วนราชการ เป็นกระบวนการหน่ึงของการปฏิรูประบบราชการ เพื่อขจดัความซ ้ าซ้อนและเป็น
เอกภาพ สอดรับกบัแนวนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์ท่ีเป็นอยู ่การปรับบทบาท ภารกิจและ
โครงสร้างส่วนราชการใหม่เพื่อให้ระบบราชการสามารถขบัเคล่ือนไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล (www.sobkroo.com/ct_5.htm) 
 กรมชลประทานเป็นหน่วยงานของรัฐ มีหนา้ท่ีในการดูแลจดัการน ้ า โดยการจดัเก็บน ้ า การ
ควบคุมการส่ง การระบายน ้ า จดัสรรน ้ าไปตามพื้นท่ีการเกษตรต่าง ๆ ดา้นการสาธารณูปโภค หรือ
การอุตสาหกรรม และรวมถึงการป้องกนัความเสียหายอนัเกิดจากน ้ ากบัการคมนาคมทางน ้ า ซ่ึงอยู่
ในเขตชลประทานภายใตว้ิสัยทศัน์ของกรมชลประทาน “กรมชลประทานมุ่งมัน่พฒันาและจดัการ
น ้ าเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยืน โดยมีการปฏิรูประบบ การพฒันาและ
การบริหารจัดการน ้ าท่ีมีประสิทธิภาพและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสร้างกลไก 
การบริหารให้องคก์รและประชาชนมีส่วนร่วมและสร้างเสริมการประสานงานจาก ทุกฝ่าย เพื่อให้
งานพฒันาและจดัการน ้าใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด” (กรมชลประทาน 2547: 21)  

ในด้านการบริหารจัดการ กรมชลประทานมีหน่วยงานกระจายอยู่ทั่วประเทศทั้ งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและมีข้าราชการและบุคลากรในต าแหน่งต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก มี
โครงสร้างการบริหารและระบบการจดัการ ซ่ึงตอ้งอาศยักลไกภายในหน่วยงานในการสนบัสนุน
การปฏิบติัภารกิจของกรมชลประทานให้บรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้กองการเงินและบญัชี
เป็นหน่วยงานหน่ึงของกรมชลประทานมีหนา้ท่ีให้บริการเก่ียวกบัการเงิน การบญัชี การเบิกจ่ายเงิน 
การงบประมาณของกรมชลประทาน ตลอดจนการให้ค  าแนะน าปรึกษาและแกปั้ญหาในงาน ดา้น
การเงินและบญัชีใหก้บัหน่วยงานในสังกดักรมชลประทาน โดยมีการก ากบัดูแลการปฏิบติังานทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั จึงนบัวา่เป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทกบัการ
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ปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนๆ ในกรมชลประทานท่ีส าคญัอยา่งยิง่ จากบทบาทท่ีส าคญัดงักล่าว กอง
การเงินและบญัชีจึงได้มีการพฒันาทั้งทางด้านบุคลากรและเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อยกระดับการ
ให้บริการให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้การบริการกบัหน่วยงานและบุคลากรของ กรมชลประทานท่ีมา
ใชบ้ริการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมุ่งให้ผูม้าใชบ้ริการเกิด ความพึงพอใจสูงสุดในการ
มาติดต่อประสานงานแต่ละคร้ัง 

กองการเงินและบญัชีไดน้ าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาช่วยในการท างาน เพื่อให้
เกิดความรวดเร็ว นอกจากนั้นยงัมีการพฒันาบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ คุณภาพ
ในงานและความพึงพอใจของผูรั้บบริการ ดว้ยเป้าหมายดงักล่าว กองการเงินและบญัชี จึงตอ้งท าการ
ปรับปรุงโครงสร้างและภารกิจให้สอดคล้องกบัแนวทางการปฏิรูประบบ การบริหารงานการเงิน
และบญัชีของภาครัฐ โดยมุ่งเนน้การบริหารงานท่ีรวดเร็ว คล่องตวั ทนัสมยั น าเทคโนโลยีสมยัใหม่
มาใช ้เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใส ตรวจสอบไดแ้ละมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ให้บริการอยา่งเท่าเทียม
เสมอภาคกนัแก่ผูม้าใช้บริการ นับแต่กองการเงินและบญัชีได้ท าการปฏิรูประบบงานให้บริการ
ทางดา้นการเงินและบญัชีท่ีผา่นมายงัไม่เคยมีการศึกษาวา่การปฏิรูปดงักล่าวมีประสิทธิภาพเพียงใด 
การวดัความพึงพอใจของผูม้าใชบ้ริการดา้นการเงินและบญัชีจะเป็น การประเมินประสิทธิภาพของ
การปฏิบติังานของกองการเงินและบญัชีไดส่้วนหน่ึง  

ดว้ยเหตุน้ี ผูว้ิจยั จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาในเร่ือง “ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ
ใหบ้ริการกองการเงินและบญัชี สังกดักรมชลประทาน” เพื่อจะไดน้ าผลการวิจยัท่ีไดม้าเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงและพฒันาระบบการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี ให้มีประสิทธิภาพตลอดจนให้
ผูรั้บบริการเกิดความพึงพอใจมากข้ึน  
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย  
1.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการกองการเงินและบญัชี สังกดักรม

ชลประทาน แยกตามปัจจยัส่วนบุคคล  
2.  เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของบุคลากรต่อการใหบ้ริการกองการเงินและบญัชี สังกดั

กรมชลประทาน แยกตามปัจจยัส่วนบุคคล  
 

การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร  
ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี คือ บุคลากรท่ีมาใช้บริการของกองการเงินและบัญชี ซ่ึง

ปฏิบติังานอยูใ่นสังกดักรมชลประทาน จงัหวดันครราชสีมา 
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กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ บุคลากรท่ีมาใชบ้ริการกองการเงินและบญัชี สังกดักรม

ชลประทานจงัหวดันครราชสีมา ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใช้วิธีเลือกตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental 
Sampling) โดยเลือกบุคลากรท่ีมาใช้บริการกองการเงินและบญัชี สังกัดกรมชลประทานจงัหวดั
นครราชสีมา จนครบตามจ านวนท่ีผูว้จิยัตอ้งการ จึงไดข้นาดตวัอยา่ง จ านวน 200 คน 

 

การสร้างเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคน้ควา้เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการศึกษา ความพึงพอใจของ

บุคลากร ต่อ การให้บริการกองการเงินและบญัชี สังกดักรมชลประทาน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ตอน 
ดงัน้ี  

ตอนที ่1  แบบสอบถามปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ต าแหน่ง อายุการ
ท างาน และรูปแบบการใชบ้ริการ โดยลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบใหเ้ลือกตอบ  

ตอนที ่2  ความพึงพอใจของผูใ้ห้บริการ ประกอบดว้ย ดา้นการให้บริการ ดา้นเจา้หนา้ท่ีท่ี
ให้บริการ ดา้นสถานท่ี และดา้นการอ านวยความสะดวก ลักษณะค าถามเป็นแบบ rating scale โดย
ให้คะแนนเป็น 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด โดยก าหนดเกณฑ์การให้
คะแนนในแต่ละระดบัลกัษณะของขอ้ค าถามประกอบดว้ยขอ้ความท่ีเป็นการให้ความส าคญัในแต่
ละเร่ือง แต่ละค าถามมีค าตอบให้เลือกเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ของ ลิเคิร์ท (Likert) 
(วเิชียร เกตุสิงห์ 2545: 69) 

ระดบัความคิดเห็น    คะแนนขอ้ความ  
มากท่ีสุด    5  
มาก    4  
ปานกลาง   3  
นอ้ย    2  
นอ้ยท่ีสุด    1  
 

ข้ันตอนในการสร้างเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูล 
1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจต่อการให้บริการเพื่อน ามาเป็น

แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  
2.  ก าหนดดชันีช้ีวดัตวัแปรตาม และนิยามตวัแปรเชิงปฏิบติัการ  
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3.  สร้างแบบสอบถามเก่ียวกบั ความพึงพอใจของขา้ราชการ ต่อ การให้บริการกองการเงิน
และบญัชี สังกดักรมชลประทาน ตามดชันีช้ีวดัตวัแปร และนิยามศพัทต์วัแปรเชิงปฏิบติัการ  

4.  น าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จไปน าเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและรับ
ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแกไ้ขต่อไป  

5.  หาความเท่ียงตรงเชิงประจกัษ์ (face validity) ของแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถาม
ไปให้ผูท้รงคุณวุฒิ 3 คน ตรวจสอบความเหมาะสมทางดา้นเน้ือหา ขอ้ค าถาม และภาษาท่ีใช้ให้
สอดคลอ้งกบันิยามศพัทเ์ฉพาะ แลว้น ามาหาค่า IOC ไดเ้ท่ากบั 0.958 และปรับปรุงแกไ้ขก่อนน าไป
ทดลองใช ้(รายช่ือของผูเ้ช่ียวชาญอยูใ่นภาคผนวก) 

 
สรุปผล 

ตอนที ่1  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการ  
พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมาใชบ้ริการกองการเงินและบญัชี สังกดักรมชลประทาน ส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 58 เป็นเพศชาย 85 คน คิดเป็นร้อยละ 42 
พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ท่ีมาใช้บริการกองการเงินและบญัชี มีอายุ 36 - 45 ปี จ  านวน 

4364 คน คิดเป็นร้อยละ 32 รองลงมา มีอายอุยูร่ะหวา่ง 25 - 35 ปี จ  านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 30 มี
อายุ 46 ปี ข้ึนไป จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 24 และนอ้ยท่ีสุดมีอายุ ต  ่ากวา่ 25 ปี จ  านวน 29 คน 
คิดเป็นร้อยละ 14 

พบว่า ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่ท่ีมาใช้บริการกองการเงินและบญัชี มีการศึกษาปริญญาตรี 
จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 46 รองลงมา มีการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี จ  านวน 72 คน คิดเป็นร้อย
ละ 36 และนอ้ยท่ีสุดมีการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี จ  านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 18 

พบว่า  ผู ้ใช้บริการส่วนใหญ่ท่ีมาใช้บริการกองการเ งินและบัญชี  มีต าแหน่งเป็น
ลูกจา้งประจ า จ  านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 43 รองลงมา มีต าแหน่งเป็นขา้ราชการ จ านวน 69 คน 
คิดเป็นร้อยละ 34 และนอ้ยท่ีสุด มีต าแหน่งเป็นพนกังานราชการ จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 23 

พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ท่ีมาใช้บริการกองการเงินและบญัชี มีอายุการท างาน 11 ปีข้ึน
ไป จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 43 รองลงมา มีอายุการท างานอยูร่ะหวา่ง 5 – 10 ปี จ  านวน 75 คน 
คิดเป็นร้อยละ 37 และนอ้ยท่ีสุดมีอายกุารท างาน 5 – 10 ปี จ  านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 20 

พบว่า ผูใ้ช้บริการ ส่วนใหญ่ท่ีมาใช้บริการกองการเงินและบญัชี มีรูปแบบการใช้บริการทาง
โทรศพัท ์จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 35 รองลงมา มีรูปแบบการใชบ้ริการมาติดต่อดว้ยตนเอง จ านวน 
58 คน คิดเป็นร้อยละ 29 มีรูปแบบการใชบ้ริการทางอีเมล์ (E-mail) จ  านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 23 และ
นอ้ยท่ีสุดมีรูปแบบการใชบ้ริการทางแฟกซ์ จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 13 
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ตอนที ่2  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ความพึงพอใจของบุคลากร ต่อการให้บริการกองการเงิน
และบญัชี สังกดักรมชลประทาน  

ผลการวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย ความพึงพอใจของบุคลากร ต่อการให้บริการกองการเงินและบญัชี 
สังกดักรมชลประทาน โดยภาพรวมรายด้าน พบว่า มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก(ค่าเฉล่ีย=3.65, S.D.= 
1.07) เรียงได้ดงัน้ี คือ ด้านการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย=3.69, S.D.= 1.05) รองลงมา คือ ด้านสถานท่ี 
(ค่าเฉล่ีย=3.65, S.D.= 1.06) ด้านการอ านวยความสะดวก (ค่าเฉล่ีย=3.64, S.D.= 1.07) และ ด้าน
เจา้หนา้ท่ีท่ีใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย=3.63, S.D.= 1.11)ตามล าดบั 

จ าแนกดา้นการใหบ้ริการ โดยภาพรวมและรายดา้น พบวา่ มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย=
3.69, S.D.= 1.05) เรียงได้ดังน้ี คือ การให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม 
(ค่าเฉล่ีย=3.89, S.D.= 1.16) การให้บริการอย่างเป็นระบบ มีล าดบัขั้นตอน (ค่าเฉล่ีย=3.81, S.D.= 
0.98) ความร่วมมือในการแกปั้ญหาต่างๆ (ค่าเฉล่ีย=3.77, S.D.= 1.07) ระยะเวลาท่ีให้บริการมีความ
สะดวก รวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย=3.75, S.D.= 1.01) การปฏิบติังานมีความถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ 
(ค่าเฉล่ีย=3.73, S.D.= 1.07) ระยะเวลาท่ีมาใช้บริการมีความเหมาะสม (ไม่ตอ้งรอนาน) (ค่าเฉล่ีย=
3.70, S.D.=1.02) ความโปร่งใสในการปฏิบติังาน พร้อมท่ีจะตรวจสอบได้ (ค่าเฉล่ีย=3.65, S.D.= 
1.09) ความพร้อม และความทนัสมยัของรูปแบบการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย=3.64, S.D.= 1.14) การ
อธิบายรายละเอียด / ขั้นตอนการเบิกจ่ายอย่างชัดเจน (ค่าเฉล่ีย=3.63, S.D.= 1.04) ระบบการ
ตรวจสอบเอกสารท่ีมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย=3.58, S.D.=1.06) ขั้นตอนการให้บริการง่าย ไม่ยุง่ยาก 
(ค่าเฉล่ีย=3.57, S.D.= 1.08) และแบบฟอร์มท่ีสะดวกในการกรอกขอ้มูล (ค่าเฉล่ีย=3.53, S.D.= 1.06) 
ตามล าดบั 

จ าแนกดา้นเจา้หน้าท่ีท่ีให้บริการ โดยภาพรวมและรายดา้น พบว่า มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย=3.63, S.D.= 1.11) เรียงได้ดังน้ี คือ เจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บริการมีประสบการณ์และมีความ
เช่ียวชาญ (ค่าเฉล่ีย=3.81, S.D.= 1.08) การแต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย=3.77, S.D.= 
1.07) การยิม้แยม้ การตอ้นรับ และการกล่าวค าอ าลา (ค่าเฉล่ีย=3.75, S.D.= 1.06) การให้บริการดว้ย
ความเสมอภาค (ค่าเฉล่ีย=3.73, S.D.= 1.05) การให้บริการดว้ยวาจาอ่อนนอ้ม (ค่าเฉล่ีย=3.67, S.D.= 
1.05) การให้ค  าแนะน า หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดีตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหาให้ท่านได ้
(ค่าเฉล่ีย=3.62, S.D.=1.06) การดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ (ค่าเฉล่ีย=3.58, S.D.= 
1.17) การให้บริการดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต (ค่าเฉล่ีย=3.57, S.D.= 1.04) ความเป็นมิตร อธัยาศยัดี
และมีมนุษยสัมพนัธ์ (ค่าเฉล่ีย=3.55, S.D.= 1.12) จ  านวนบุคลากรท่ีให้บริการเพียงพอต่อการ
ให้บริการ / ให้ความช่วยเหลือ (ค่าเฉล่ีย=3.53, S.D.=1.06) การบริการตรงต่อเวลา (ค่าเฉล่ีย=3.52, 
S.D.= .89) และความเป็นกนัเอง ไม่ถือตวั ในการใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย=3.51, S.D.= 1.19) ตามล าดบั 
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จ าแนกดา้นสถานท่ี โดยภาพรวมและรายดา้น พบวา่ มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย=3.65, 
S.D.= 1.06) เรียงไดด้งัน้ี คือ ท าเลท่ีตั้งเหมาะสม สะดวกในการติดต่อ (ค่าเฉล่ีย=3.77, S.D.= 1.07) 
สถานท่ีให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ (ค่าเฉล่ีย=3.75, S.D.= 1.07) มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ 
(ค่าเฉล่ีย=3.73, S.D.= 1.05) มีป้ายประกาศบอกขั้นตอนการให้บริการอย่างชดัเจน (ค่าเฉล่ีย=3.67, 
S.D.= 1.05) บรรยากาศปลอดโปร่ง ไม่อึดอดั (ค่าเฉล่ีย=3.58, S.D.= 1.17) มีท่ีนัง่พกัส าหรับผูม้ารับ
บริการอย่างเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย=3.55, S.D.=1.12) และสถานท่ีสามารถติดต่อไดง่้าย (ค่าเฉล่ีย=3.51, 
S.D.= 1.19) ตามล าดบั 

จ าแนกดา้นการอ านวยความสะดวก โดยภาพรวมและรายดา้น พบวา่ มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย=3.64, S.D.= 1.07) เรียงไดด้งัน้ี คือ .มีเจา้หนา้ท่ีคอยแนะน าและอ านวยความสะดวกขณะท่ี
รับบริการ (ค่าเฉล่ีย=3.83, S.D.= 1.09) มีเอกสารประชาสัมพนัธ์ขั้นตอนในการรับบริการเอ้ือต่อการ
ขอรับบริการ (ค่าเฉล่ีย=3.72, S.D.= 1.16) ไดรั้บการบริการอย่างต่อเน่ืองครบวงจร (ค่าเฉล่ีย=3.66, 
S.D.= 1.17) ให้บริการดว้ยความสะดวก รวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย=3.64, S.D.= 1.10) ไดรั้บความสะดวกใน
การติดต่อขอรับบริการ (ค่าเฉล่ีย=3.57, S.D.= 1.21) มีท่ีนัง่พกัส าหรับผูม้ารับบริการอย่างเพียงพอ
แบบฟอร์มท่ีกรอกมีความสะดวกในการกรอกข้อมูล (ค่าเฉล่ีย=3.56, S.D.=1.05) และมีอุปกรณ์
อ านวยความสะดวกในการกรอกขอ้มูล อยา่งเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย=3.53, S.D.= 1.13) ตามล าดบั 

ตอนที ่3  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของบุคลากร ต่อการให้บริการกองการเงินและ
บญัชี สังกดักรมชลประทาน ตามปัจจยัส่วนบุคคล  

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ค่าเฉล่ีย ความพึงพอใจของบุคลากร ต่อการให้บริการกอง
การเงินและบญัชี สังกดักรมชลประทาน เพศ ต าแหน่งงาน อายุการท างาน รูปแบบการใช้บริการ 
ต่างกนั ไม่มีผลต่อการใหบ้ริการของกองการเงินและบญัชี สังกดักรมชลประทาน 

บุคลากรผูใ้ช้บริการท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของกอง
การเงินและบญัชี สังกดักรมชลประทาน โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นการ
ให้บริการ และด้านเจา้หน้าท่ีท่ีให้บริการ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการกองการเงินและบญัชี 
สังกดักรมชลประทาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 

อภิปรายผล 
ความพึงพอใจของบุคลากร ต่อการให้บริการของกองการเงินและบัญชี สังกัดกรม

ชลประทาน มีค่าเฉล่ีย โดยภาพรวมและรายดา้น อยู่ในระดบัมาก ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ยวุดี ใจซ่ือตรง (2550) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองการเงินและบญัชี
ของขา้ราชการและบุคลากร ในหน่วยงานสังกดักรมชลประทาน พบว่า ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า
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เจา้หนา้ท่ีของรัฐและบุคลากรท่ีมีความพึงพอใจในการให้บริการโดยกองการเงินและบญัชีในระดบั
ปานกลาง เม่ือทุกแง่มุมของความพึงพอใจของแต่ละคนได้รับการวิเคราะห์เป็นรายบุคคลพบว่ามี
ความพึงพอใจในการใหบ้ริการท่ีอยูใ่นระดบัสูงใน 2 ดา้นคือพนกังาน / บุคลากรท่ีให้บริการและการ
ให้บริการ ในขณะท่ีความพึงพอใจในดา้นของสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกอยู่ในระดบัปาน
กลาง ตวัแปรคือเพศอายุระดบัการศึกษาต าแหน่งระยะเวลาการท างานในรูปแบบการให้บริการและ
ส านกังานมีไม่มีความแตกต่างกบัความพึงพอใจของพวกเขา นอกจากน้ีขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง
การให้บริการโดยกองการเงินและบญัชีถูกขยายพื้นท่ีส าหรับเก็บรักษาเอกสารในเอกสารท่ียื่นแยก
ต่างหากท่ีนัง่ส าหรับผูเ้ขา้ชมมีเจา้หนา้ท่ีมากข้ึนเต็มเวลา, โบรชวัร์การติดต่อกบัขั้นตอนและกระดาน
ข่าวท่ีชัดเจน และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ จามรี สิงห์ทองอนันต์ (2540:  147–148)  ท่ี
ท าการศึกษาเร่ือง การศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
เก่ียวกับสภาพปัจจุบันและความคาดหวงัต่อการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
รามค าแหง ในด้านงานบริหารและธุรการ ด้านงานการเงิน ด้านงานนโยบายและแผน ด้านงาน
มาตรฐานการศึกษา และดา้นงานบริการวิชาการ พบว่า นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามีความคิดเห็น
ต่อสภาพปัจจุบนัในการให้บริการของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัรามค าแหง อยู่ในระดบัปาน
กลาง ดา้นการให้บริการ  ความพึงพอใจของบุคลากร ต่อการให้บริการของกองการเงินและบญัชี 
สังกดักรมชลประทาน มีค่าเฉล่ีย โดยภาพรวม มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ สมิต สัชฌุกร (2545: 57-58) กล่าวว่า เป้าหมายในการบริการ คือ การตอบสนองความตอ้งการ
ของผูใ้ชบ้ริการโดยใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็ว และให้ค  าแนะน าในขั้นตอนต่างๆ แก่ผูรั้บบริการได ้
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ลกัขณา เกษไตรกุล (2546: บทคดัย่อ) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองความพึง
พอใจของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการของธนาคารออมสิน สาขาห้วยขวาง ซ่ึงไดศึ้กษาการให้บริการทั้ง 4 
ดา้น ดา้นสถานท่ีประกอบการ ดา้นการให้บริการ 60 ดา้นความสะดวก ดา้นขอ้มูลข่าวสาร พบว่า 
ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการมีความพึงพอใจดา้นการให้บริการอยูใ่นระดบัมาก แต่ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ ยวุดี ใจซ่ือตรง (2550) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองการเงินและ
บญัชีของขา้ราชการและบุคลากร ในหน่วยงานสังกดักรมชลประทาน พบว่า ผลการวิจยัแสดงให้
เห็นวา่เจา้หนา้ท่ีของรัฐและบุคลากรท่ีมีความพึงพอใจในการให้บริการโดยกองการเงินและบญัชีใน
ระดบัปานกลาง เม่ือทุกแง่มุมของความพึงพอใจของแต่ละคนไดรั้บการวเิคราะห์เป็นรายบุคคลพบวา่
มีความพึงพอใจในการให้บริการท่ีอยูใ่นระดบัสูงใน 2 ดา้นคือพนกังาน / บุคลากรท่ีให้บริการและ
การใหบ้ริการ 

ดา้นเจา้หนา้ท่ีท่ีใหบ้ริการ ผลการวิจยัพบวา่ บุคลากรในหน่วยงานสังกดักรมชลประทานมี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองการเงินและบญัชีของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดกรม
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ชลประทาน โดยภาพรวม มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของจีรภา สิมะจารึก 
(2542: 108) ท่ีท าการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการต่อหอสมุดกลาง และส ารวจความ
ตอ้งการในบริการเชิงพาณิชย ์พบว่า ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจในการบริการของหอสมุดกลางมี
ความพึงพอใจในดา้นบุคลากร เร่ืองของการแต่งกาย มนุษยสัมพนัธ์ และความกระตือรือร้นในการ
บริการ อยูใ่นระดบัมาก แต่ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของจอห์น ดี มิลเลท (Millett อา้งถึงใน สุมารี 
พรรณนิยม 2547: 33-34) กล่าววา่ เป้าหมายส าคญัของการบริการคือการสร้างความพึงพอใจให้กบั
ผูใ้ช้บริการ โดยมีการให้บริการอย่างเสมอภาค ให้บริการท่ีตรงเวลาและสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
สมิต สัชฌุกร (2545: 57-58) กล่าววา่ผูใ้ห้บริการตอ้งแต่งกายสุภาพ สะอาดเรียบร้อย ยิม้แยม้แจ่มใส 
มีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ พดูจาสุภาพอ่อนโยน 

ดา้นสถานท่ี ผลการวจิยัพบวา่ บุคลากรในหน่วยงานสังกดักรมชลประทานมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของกองการเงินและบญัชีของบุคลากรในหน่วยงานสังกดักรมชลประทาน โดย
ภาพรวม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจยัของ ยุวดี ใจซ่ือตรง (2550) ได้
ท าการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองการเงินและบญัชีของข้าราชการและ
บุคลากร ในหน่วยงานสังกดักรมชลประทาน พบวา่ ดา้นสถานท่ี โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และ
ไม่สอดคล้องกบังานวิจยัของ (จินตนา บุญบงการ 2539: 31-35) กล่าวว่า การปรับปรุงยกระดบั
โครงสร้างพื้นฐานท่ีเอ้ือต่อการให้บริการ โดยมีการปรับปรุงอาคารสถานท่ีให้สวยงาม โอ่โถง
สะอาด และสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกองค์การ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของดรุณี คง
สุวรรณ์ (2542: บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการให้บริการของ
ฝ่ายหนงัสือส าคญั ส านกับริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลยัรามค าแหง พบวา่ 
สภาพแวดล้อมท่ีให้บริการ มีความสะอาด ปลอดภยัการจดัสถานท่ี ป้ายประชาสัมพนัธ์ และป้าย
ประกาศขอ้มูลข่าวสาร มีความชดัเจน โดยผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ด้านการอ านวยความสะดวก ผลการวิจัยพบว่า  บุคลากรในหน่วยงานสังกัดกรม
ชลประทานมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองการเงินและบญัชีของบุคลากรในหน่วยงาน
สังกดักรมชลประทาน โดยภาพรวม มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของทวิท 
สิงห์ปลอด (2542 : บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง สภาพความเป็นจริงและสภาพความคาดหวงัต่อ
การให้บริการของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัรามค าแหง ตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ซ่ึงผลงานวิจัยพบว่า นักศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ทุกสาขาวิชามีความคิดเห็นต่อสภาพความจริงของการให้บริการ 
และการอ านวยความสะดวกใหก้บันกัศึกษาของบณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัรามค าแหง โดยรวมอยู่
ใน ระดบัปานกลาง และไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของยุวดี ใจซ่ือตรง (2550) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง
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ความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองการเงินและบญัชีของขา้ราชการและบุคลากร ในหน่วยงาน
สังกดักรมชลประทาน พบว่า ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่าเจา้หนา้ท่ีของรัฐและบุคลากรท่ีมีความพึง
พอใจในการใหบ้ริการโดยกองการเงินและบญัชีในระดบัปานกลาง 

เพศ ผลการวจิยัพบวา่ บุคลากรในหน่วยงานสังกดักรมชลประทานท่ีมีเพศต่างกนั มีความพึง
พอใจต่อ การให้บริการของกองการเงินและบัญชีของหน่วยงานในสังกัด กรมชลประทาน ไม่
แตกต่างกนั เน่ืองจากการให้บริการของกองการเงินและบญัชีให้บริการดว้ย ความทัว่ถึง บริการดว้ย
ความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบติั จึงท าให้ผูใ้ชบ้ริการไม่รู้สึกถึงความแตกต่าง จึงท าให้เพศไม่มีผลต่อ
ความพึงพอใจในการใหบ้ริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปิยะดวงใจ สุวรรณงาม (2545: 64) ได้
ท าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อการบริการรับช าระเงินของส านักงานบริการ
โทรศพัท์ในเขตจงัหวดัราชบุรี พบว่า ผูใ้ช้บริการท่ีมีเพศต่างกนั มีความพึงพอใจในคุณภาพการ
ให้บริการโทรศพัทโ์ดยรวม และรายดา้นไม่แตกต่างกนัทุกดา้น และไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวี
ระชยั ภู่ตระกลู (2546: บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองความ พึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
ของเจ้าหน้าท่ีต ารวจนครบาลยานนาวา พบว่าประชาชน ผูม้าใช้บริการท่ีมีเพศ อายุ การศึกษา 
สถานภาพสมรส เวลาท่ีมารับบริการ และภูมิล าเนาท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
แตกต่างกนั 

อาย ุผลการวจิยัพบวา่ บุคลากรในหน่วยงานสังกดักรมชลประทานท่ีมีอายตุ่างกนั มีความพึง
พอใจต่อการใหบ้ริการของกองการเงินและบญัชีของขา้ราชการและบุคลากรในหน่วยงานสังกดักรม
ชลประทาน ไม่แตกต่างกนั แสดงวา่ อายุไม่มีผลต่อความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองการเงิน
และบญัชีของขา้ราชการและบุคลากรในหน่วยงานสังกดั กรมชลประทาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ ธนาธร เจริญจิตต ์(2546 : บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อ
คุณภาพการใหบ้ริการโทรศพัทใ์นจงัหวดันครปฐม พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายตุ่างกนั มีความพึงพอใจ
ในคุณภาพการใหบ้ริการโทรศพัทโ์ดยรวมไม่ แตกต่างกนั และเม่ือแยกวิเคราะห์ ความพึงพอใจเป็น
รายดา้น พบวา่ ระดบัความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการโทรศพัทแ์ต่ละดา้นจ าแนกตามอายุ ไม่
แตกต่างกนัทุกด้าน และไม่สอดคล้องกบังานวิจยัของ ทิพยอ์กัษร จนัทร์ศิริ (2546: บทคดัย่อ)ได้
ท าการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจต่อการรับบริการงานทะเบียนราษฎร์ในเทศบาลเมืองลพบุรี พบว่า 
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน ต่างกนั มีความพึง
พอใจต่อการรับบริการงานทะเบียนราษฎร์ แตกต่างกนั 

ระดบัการศึกษา ผลการวิจยัพบว่า บุคลากรในหน่วยงานสังกดั กรมชลประทานท่ีมีระดบั
การศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองการเงินและบญัชีของขา้ราชการและ
บุคลากรในหน่วยงานสังกดักรมชลประทาน ไม่แตกต่างกนั แสดงวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัการศึกษา



11 

ต่างกนั ไม่มีผลท าให้ความพึงพอใจในการให้บริการของกองการเงินและบญัชีของขา้ราชการและ
บุคลากรในหน่วยงานสังกดักรมชลประทานแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ จิรัติศกัด์ิ 
วาสะศิริ (2545: 105) ท าการศึกษาเร่ือง ทัศนะของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อระบบการให้บริการของ
โรงพยาบาลนวุติสมเด็จยา่ สังกดักองบญัชาการต ารวจตระเวนชายแดน พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบั
การศึกษาต่างกนัมีทศันะต่อระบบการให้บริการไม่แตกต่างกนั และไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ลกัขณา เกษไตรกุล (2546: บทคดัยอ่) ท าการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมาใช้บริการของ
ธนาคารออมสิน สาขาห้วยขวาง พบวา่ ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจในการใช้
บริการของธนาคารออมสิน สาขาหว้ยขวางในภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 และไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นิวตัน์ เพื่อนสงคราม (2546: บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานทะเบียนของกรมการปกครอง: ศึกษาเฉพาะกรณี
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี พบว่า ประชาชนท่ีมาใช้บริการท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมี
ความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของงานทะเบียนของกรม การปกครองแตกต่างกนั 

ต าแหน่ง ผลการวจิยัพบวา่ บุคลากรในหน่วยงานสังกดักรมชลประทานท่ีมีต าแหน่งต่างกนั 
มีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของกองการเงินและบญัชีของขา้ราชการและบุคลากรในหน่วยงาน
สังกดักรมชลประทาน ไม่แตกต่างกนั เน่ืองมาจากกองการเงินและบญัชีได ้มีการปรับระบบการ
ใหบ้ริการใหม่ตามการปรับโครงสร้างของส่วนราชการ โดยน าเทคโนโลยีดา้นคอมพิวเตอร์มาใชใ้น
การท างาน ท าใหเ้กิดความรวดเร็ว ตรวจสอบไดท้นัที มีการอบรมบุคลากรใน การใหบ้ริการและผูใ้ห้
บริการมีใจรักในงานบริการ ท าให้ผูใ้ห้บริการให้บริการอย่างเสมอภาคในทุกคน และขยายเวลาใน
การให้บริการในเวลา 12.00 น.-13.00 น. ในดา้นการรับและจ่ายเงิน ซ่ึงไดป้ฏิบติัตามแนวคิดการ
บริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ ซ่ึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐและพฒันาระบบ
ราชการไทยให้สอดคลอ้งกบักระแสความเปล่ียนแปลงของโลก โดยให้ส่วนราชการมีการพฒันา
ระบบการท างาน โดยเน้นการท างานท่ีใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้ในการท างาน การท างานมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ โดยมีผูใ้ช้บริการเป็นเป้าหมาย มีการพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มี
คุณภาพสูง ซ่ึงมีการจดัอบรมงานดา้นบริการใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ี เพื่อใหก้ารท างานมีความรวดเร็วมีความ
โปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้จึงท าให้ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนัไม่วา่ผูรั้บบริการ
จะอยู่ใน ต าแหน่งขา้ราชการ พนกังานราชการ ลูกจา้งประจ า และลูกจา้งชัว่คราว ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของอารีรัตน์ เพชรสุวรรณ (2546: 82) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของขา้ราชการท่ีมี
ต่อการให้บริการของการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ ด้วยศูนย์บริการประชาชนแบบจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ กรุงเทพมหานคร พบวา่ ต าแหน่ง/ระดบั ของขา้ราชการท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความพึง
พอใจของข้าราชการ และ ไม่สอดคล้องกบังานวิจยัของ เบญจวรรณ นันทรัตน์ (2546: 111) ได้
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ท าการศึกษา เร่ืองความ พึงพอใจของสมาชิกท่ีมีต่อการบริหารงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการ: ศึกษาเฉพาะกรณีขา้ราชการส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 
พบว่า สมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการท่ีมีระดบัต าแหน่งต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการ
บริหารงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการแตกต่างกนั 

อายุการท างาน ผลการวิจยัพบวา่ บุคลากรในหน่วยงานสังกดั กรมชลประทานท่ีมีอายุการ
ท างานต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองการเงินและบัญชี ของข้าราชการและ
บุคลากรในหน่วยงานสังกดักรมชลประทานไม่แตกต่างกนั แสดงวา่ อายุการท างานไม่มีผลต่อความ
พึงพอใจต่อการให้บริการของกองการเงินและบญัชี เน่ืองมาจากการกองการเงินและบญัชีให้
ความส าคญักบัการบริการจึงมีการพฒันาการให้บริการอยูเ่สมอ โดยให้ความส าคญักบัผูม้าติดต่อทุก
คน ใส่ใจผูม้าติดต่อ ใหบ้ริการกบัทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนัไม่เลือกปฏิบติัไม่วา่จะมีอายุมาก หรือนอ้ย 
หรือมีต าแหน่งอยู่ในระดับใด ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของสมิต สัชฌุกร (2545: 57-58) ท่ีให้
ความส าคญัของการบริการ โดยถือว่าการบริการเป็นส่ิงท่ีส าคญัอย่างยิ่ง การพฒันาคุณภาพการ
ให้บริการอยู่เสมอจึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีทุกคนต้องตระหนักถึง เพราะการบริการท่ีดีจะท าให้เกิด
ภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อหน่วยงานและตวัผูใ้ห้บริการ จึงท าให้ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อารีรัตน์ เพชรสุวรรณ (2546: 82) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจ
ของขา้ราชการท่ีมีต่อการให้บริการของการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ ดว้ยศูนยบ์ริการประชาชน
แบบจุดเดียวเบด็เสร็จ กรุงเทพมหานคร พบวา่ ประสบการณ์ใน การท างานของขา้ราชการท่ีแตกต่าง
กนัไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของขา้ราชการต่อการให้บริการให้บริการของการบริหารงานภาครัฐ
แนวใหม่ดว้ยศูนยบ์ริการประชาชนแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ และไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นงเยาว ์
กิจท่ีพึ่ ง (2548: 84) ได้ท าการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของประชาชนผูม้าใช้บริการบนสถานี
ต ารวจภูธรในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่า ประสบการณ์ในการใช้บริการท่ีแตกต่างกนัท าให้
ประชาชนผู้มาใช้บริการบนสถานีต ารวจภูธรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความพึงพอใจ  
แตกต่างกนั  

รูปแบบการใช้บริการ ผลการวิจยัพบว่า บุคลากรในหน่วยงานสังกดักรมชลประทานท่ีมี
รูปแบบการใช้บริการต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองการเงินและบญัชี ของ
ขา้ราชการและบุคลากรในหน่วยงานสังกดักรมชลประทานไม่แตกต่างกนั แสดงว่า การให้บริการ
ของกองการเงินและบญัชีมีระบบการให้บริการท่ีครอบคลุมตามความตอ้งการของขา้ราชการและ
บุคลากรในหน่วยงานสังกดักรมชลประทาน ท าให้ผูใ้ชบ้ริการมีความ พึงพอใจไม่แตกต่างกนั โดย
ระบบการให้บริการท่ีหลากหลายนั้นประกอบดว้ย การให้บริการดว้ยระบบโทรศพัท์ แฟกซ์ อีเมล ์
(E-mail) ตลอดจนการเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง ท าให้ผูใ้ช้บริการมีความรู้สึกพึงพอใจในการ
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ให้บริการท่ีครอบคลุม ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนงเยาว ์กิจท่ีพึ่ง (2548: 84) ไดท้  าการศึกษา
เร่ืองความพึงพอใจของประชาชนผูม้าใชบ้ริการบนสถานีต ารวจภูธร ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
พบว่า ลกัษณะการมาติดต่อของประชาชนผูม้ารับบริการท่ีแตกต่างกัน ท าให้ประชาชนผูม้าใช้
บริการบนสถานีต ารวจภูธรในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยามีความพึงพอใจแตกต่างกนั  

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการวจัิยในคร้ังนี้ 
ผลการศึกษาวิจยั เร่ือง ความพึงพอใจของขา้ราชการต่อการให้บริการของกองการเงินและ

บัญชี สังกัดกรมชลประทาน โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านการ
ใหบ้ริการ ดา้นสถานท่ี ดา้นการอ านวยความสะดวก และดา้นเจา้หนา้ท่ีท่ีให้บริการ แต่ดา้นท่ีมีความ
พึงพอใจน้อยท่ีสุดคือ ดา้นเจา้หนา้ท่ีท่ีให้บริหาร ดงันั้นจึงควรแสดงความเป็นกนัเอง ไม่ถือตวั ใน
การให้บริการ การบริการให้ตรงต่อเวลา และควรเพิ่มจ านวนบุคลากรท่ีให้บริการเพียงพอต่อการ
ให้บริการ/ให้ความช่วยเหลือ และสร้างความเป็นมิตร อธัยาศยัดีและมีมนุษยสัมพนัธ์ต่อบุคลากร
ท่ีมาใชบ้ริหารดว้ยความเตม็ใจและเท่าเทียมกนั  

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาความคาดหวงัของผูใ้ช้บริการท่ีมีผลต่อการให้บริการของกองการเงินและ

บญัชี ของหน่วยงานในสังกดักรมชลประทาน 
2. ควรเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีผลต่อการให้บริการของ กองการเงิน

และบญัชี ของหน่วยงานในสังกดักรมชลประทาน โดยการแยกตามพื้นท่ี เพื่อเพิ่มความสามารถใน
การใหบ้ริการอยา่งครอบคลุมและทัว่ถึง 

3. ควรศึกษาความพึงพอใจของเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการควบคู่ไปกบัการศึกษาความพึงพอใจ
ของผูม้าใชบ้ริการ เพื่อสามารถน าขอ้มูลทั้งสองส่วนมาปรับปรุงพฒันาการบริการให้มีประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึน 

 


