
 
 
 
 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการจ่ายเงิน การรับเงินและการน าเงินส่งคลัง ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) กลุ่มงานคลัง ส านักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลือก 
------------------------------------------------------- 

ขอบเขตของการสอบถามความพึงพอใจ 
 แบบสอบถามความพึงพอใจชุดนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสอบถามความความพึงพอใจของผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้รับบริการ ซึ่งเป็นบุคลากรของกรม ประกอบด้วย ข้าราชการการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
เหมาบริการ ที่ใช้บริการด้านการเบิกจ่ายเงิน การรับเงินและการน าเงินส่งคลัง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB 
Corporate Online )  จ านวนทั้ งสิ้น 500 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 302 คน  ผลการส ารวจ 
ความพึงพอใจในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 87.16 สรุปได ้ดังนี้ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมาย   จ านวน  500  คน 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวน  302  คน 
 คิดเป็นร้อยละ    60.40 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางที่ 1.1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ  
 
 
  
  
 

ตารางที่ 1.2 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 
 
 
  
 
 
   
 
ตารางที่ 1.3 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามการศึกษา 
  
 
 
 
 
 
 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 109 36.10 
หญิง 193 63.90 
รวม 302 100.00 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
20 - 30 ป ี 112 37.10 
31 - 40 ป ี 117 38.70 
41 - 50 ป ี 43 14.20 
51 ปีขึ้นไป 30 9.90 

รวม 302 100.00 

การศึกษา จ านวน ร้อยละ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย - - 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 11 3.60 
ปริญญาตรี 240 79.50 

สูงกว่าปริญญาตรี 51 16.90 
รวม 302 100.00 
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ตารางที่ 1.4 จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
จากตารางที่ 1.1 – 1.4 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศ
ชาย เป็นกลุ่มอายุระหว่าง 31-40 ปี ซึ่งมีจ านวนมากที่สุด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และจ านวนของผู้ตอบ
แบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพการปฏิบัติงาน พบว่า ประเภทข้าราชการมีผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด 
รองลงมาเป็นพนักงานราชการ และลูกจ้างเหมาบริการ ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 1.5 จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามต าแหน่งในสายงาน (เช่น นักวิชาการ....ฯลฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ จากตารางที่ 1.5 เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามระบุต าแหน่งในสายงาน จ านวน 85 คน พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นผู้ปฏิบัติงานมากที่สุด รองลงมาคือผู้บริหาร และหัวหน้ากลุ่มงาน ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานภาพการ
ปฏิบัติงาน 

จ านวน ร้อยละ 

ข้าราชการ 133 44.04 
พนักงานราชการ 103 34.11 

ลูกจ้างเหมาบริการ 50 16.56 
อ่ืนๆ 12 3.97 

ลูกจ้างเหมาโครงการ 2 0.66 
ลูกจ้างประจ า 2 0.66 

รวม 302 100.00 

ต าแหน่งในสายงาน จ านวน ร้อยละ 
ผู้ปฏิบัติงาน 62 72.94 

ผู้บริหาร 12 14.12 

หัวหน้ากลุ่มงาน 11 12.94 
รวม 85 100.00 



-3- 
 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ (ระดับความพึงพอใจในการรับบริการผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online) 
ตารางที่ 2.1 ภาพรวมความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ (ระดับความพึงพอใจในการรับ
บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online) 

จากตารางที่ 2.1 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ (ระดับความพึง
พอใจในการรับบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online) จ าแนกตามกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 302 คน โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.31 จากคะแนนเต็ม 5.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  

- ระดับความพึงพอใจในการเบิกจ่ายเงินมีความครบถ้วนถูกต้อง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ 
มากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 จัดเป็นล าดับที่ 1  

- ระดับความพึงพอใจในความสะดวก รวดเร็ว ของการให้บริการ การรับเงินและการน าเงินส่งคลัง  ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจมากท่ีสุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 จัดเป็นล าดับที่ 2 

- ระดับความพึงพอใจในขั้นตอนการให้บริการการรับเงินและน าเงินส่งคลัง ไม่ยุ่ งยากซับซ้อน 
มีความคล่องตัว ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากท่ีสุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 จัดเป็นล าดับที่ 3 

- ระดับความพึงพอใจในความสะดวก รวดเร็ว ของการให้บริการการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจมากท่ีสุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 จัดเป็นล าดับที่ 4 

- ระดับความพึงพอใจในความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง แนะน าขั้นตอนในการให้บริการการเบิกจ่าย 
เงินงบประมาณผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 จัดเป็นล าดับที่ 5 

- ระดับความพึงพอใจในความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ การรับเงิน
และการน าเงินส่งคลังผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุดมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 จัดเป็นล าดับที่ 6 

รายการประเมิน คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อยละความ
พึงพอใจ 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ล าดับ
ที ่

1. ขั้นตอนการให้บริการการเบิกจ่ายเงินไม่ยุ่งยากซับซ้อน มี
ความคล่องตัว 

4.25 85.10 
 

มากที่สุด 7 

2. ความสะดวก รวดเร็ว ของการให้บริการการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ 

4.30 
 

86.03 
 

มากที่สุด 4 

3. การเบิกจ่ายเงินมีความครบถ้วน ถูกต้อง 
 

4.49 
 

89.80 
 

มากที่สุด 1 

4. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอนในการ
ให้บริการ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

4.28 
 

85.70 
 

มากที่สุด 5 

5. ระยะเวลาในการให้บริการเบิกจ่ายเงินมีความเหมาะสม 
 

4.23 
 

84.57 
 

มากที่สุด 8 

6. ขั้นตอนการให้บริการการรับเงินและน าเงินส่งคลัง ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน มีความคล่องตัว 

4.31 
 

86.16 
 

มากที่สุด 3 

7. ความสะดวก รวดเร็ว ของการให้บริการ การรับเงินและการ
น าเงินส่งคลัง 

4.37 
 

87.35 
 

มากที่สุด 2 

8. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอนในการ
ให้บริการ การรับเงินและการน าเงินส่งคลัง 

4.28 
 

85.63 
 

มากที่สุด 6 

รวม 4.31 86.29 มากที่สุด  
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ตารางที่ 2.2 ภาพรวมความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรผู้ให้บริการ 

 

 จากตารางที่ 2.2 ภาพรวมความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรผู้ให้บริการ ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 302 คน โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.43 จากคะแนน
เต็ม 5.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  

- ระดับความพึงพอใจในความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หา
ประโยชน์ในทางมิชอบ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากท่ีสุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 จัดเป็นล าดับที่ 1   

- ระดับความพึงพอใจในความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่  ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจมากท่ีสุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 จัดเป็นล าดับที่ 2 

- ระดับความพึงพอใจในความมีน้ าใจ มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุด 
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 จัดเป็นล าดับที่ 3 

- ระดับความพึงพอใจในความสุภาพ ยิ้มแย้ม แจ่มใส กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ หรือการพูดจา
ด้วยถ้อยค า และน้ าเสียงสุภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 จัดเป็น
ล าดับที่ 4 

- ระดับความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบค าถาม 
ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 จัดเป็นล าดับที่ 5 
 
 

 
 
 

 
 

รายการประเมิน คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อยละความ
พึงพอใจ 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ล าดับ
ที ่

1. สุภาพ ยิ้มแย้ม แจ่มใส กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ หรือการพูดจาด้วยถ้อยค า และน้ าเสียงสุภาพ 

4.39 87.88 มากที่สุด 4 

2. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ 

4.45 88.94 มากที่สุด 2 

3. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น 
สามารถตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหา
ได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ 

4.36 87.28 มากที่สุด 5 

4. ความมีน้ าใจ มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
 

4.40 88.08 มากที่สุด 3 

5. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน 
ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ 

4.53 90.53 มากที่สุด 1 

รวม 4.43 88.54 มากที่สุด  
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ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการด้านการจ่ายเงิน การรับเงินและการน าเงินส่งคลัง 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) กลุ่มงานคลัง ส านักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 จากข้อเสนอแนะ 107 ข้อ กลุ่มงานคลังได้น าข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์และแบ่งเป็น 2 ประเภท 
พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการแก้ไข/ปรับปรุง เพ่ือพัฒนาการให้บริการด้านการจ่ายเงินการรับเงินและการน าเงินส่ง
คลัง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 

ประเภท/ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 
1. การปรับระบบการให้บริการทั้งการยืม การเบิก ให้อยู่ใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น 
- ควรใช้ระบบ IT สื่อสารระบบกับผู้มารับบริการ ที่สามารถ
บอกสถานะการเบิกจ่าย ฯลฯ ได้ทันทีและเป็นปัจจุบัน 
สร้างกลุ่มไลน์ ส าหรับแจ้งระเบียบการเบิกจ่าย ที่มีการ
อัพเดท เพื่อให้ จนท. ได้ทราบได้อย่างรวดเร็วและปฏิบัติตาม
ได้อย่างถูกต้อง 
- ควรน าเทคโนโลยีเรื่องระบบบันทึก น าส่ง เอกสารข้อมูล
ทาง Online มาใช้ตามความเหมาะสม เพื่อลดขั้นตอน 
ประหยัดเวลา ประหยัดทรัพยากรในการใช้กระดาษ ช่วยลด
การเพิ่มขยะได้ เป็นต้น 
- ท าเอกสารฉบับย่อ info ที่เข้าใจง่าย ๆ อธิบายถึงลักษณะ
การเบิกจ่ายเงินเเต่ละรายการ ว่ามีระเบียบใดบ้างที่เกี่ยวข้อง 
เเล้วสื่อสารให้บุคลากรรับทราบหลาย ๆ ช่องทาง 

  
 
- มีข้อความแจ้งเตือนเงินเบิก เงินยืม เข้าบัญชีบุคลากร 
จากระบบ KTB Corporate online 
- มีกลุ่มไลน์ ลูกหนี้ - เ งินยืม กรมการแพทย์แผนไทยฯ  
แจ้งเตือนเงินยืมครบก าหนด และใช้สื่อสารกับบุคลากร
ภายในกรมฯ เกี่ยวกับเรื่องเงินยืมราชการ 
- เนื่องจากเอกสารเบิกจ่ายต่างๆ ต้องเป็น เอกสารเชิง
ประจักษ์ เป็นลายลักษณ์อักษร ไม่สามารถใช้ไฟล์เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ในการเบิกจ่ายได้ จึงไม่สามารถลดการใช้
กระดาษในส่วนน้ีได้ แต่ทางกลุ่มงานคลังได้ใช้กระดาษ reuse 
ในเอกสารอื่นๆ เช่น การพิมพ์เล่มทะเบียนต่างๆ เป็นต้น 
- มีการประชาสัมพันธ์ infographic แนะน าขั้นตอนการคืน
เงินยืมราชการ ผ่านกลุ่มไลน์ ลูกหนี้-เงินยืม กรมการแพทย์
แผนไทยฯ 
- มีการประชาสัมพันธ์ infographic การจัดซื้อน้ ามันเช้ือเพลงิ 
ในกรณีต่างๆ ผ่านกลุ่มไลน์ ลูกหนี้-เงินยืม กรมการแพทย์
แผนไทยฯ 

2. ขั้นตอนการจ่ายเงินต่างๆ 
- การจ่ายเ งินในวันที่ถึงก าหนดขอให้น าเข้าก่อนเวลา  
12.00 น. จะดีเนื่องจากบางครั้งการยืมเงินไปราชการที่มี
ยอดเงินสูง หลังจากได้รับการโอนเงินแล้วผู้ยืมเงินราชการ
ต้องไปถอนเงินที่ธนาคารและท าการแลกเงิน หากน าเงินให้
เวลา 16.00 น. จะท าให้ไม่สะดวกต่อการไปธนาคารในเวลา
เปิดท าการ 
- อยากให้เงินสวัสดิการ สามารถโอนเข้าบัญชีได้ (ไม่ต้องรับ
เช็ค) เพื่อลดขั้นตอน 
 
 
 
 
- จ่ายเงินเดือนลูกจ้าง รพ. ให้ทันวันที่ 5 เพราะทุกคนมีภาระ 
และตั้งใจท างานแต่ผลตอบแทนท่ีได้คือ ได้เงินช้า ไม่มีก าลังใจ
ในการท างานต่อ 
 
 
 

 
- ตามปกติกลุ่มงานคลังจ่ายเงินก่อนเวลา 12.00 น.  
เว้นแต่  
1. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคลังติดประชุม สลก. ทุกวันอังคารที่ 1 
ของเดือน  
2. หัวหน้ากลุ่มงานคลัง ซึ่งต้องอนุมัติการจ่ายเงินข้ันท่ี 2 ติด
ประชุมในช่วงเช้า จึงท าให้ผู้รับเงินได้รับเงินในช่วงบ่าย 
- ตามระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ กรมการแพทย์แผน
ไทยฯ ปี 2548 การจ่ายเงิน ต้องจ่ายเป็นเช็ค หรือใบถอน
เงินของธนาคาร เว้นแต่รายการที่จ่ายต่ ากว่า 1,000 บาท 
จะจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ในกรณีที่จ่ายเป็นเช็คให้สั่งจ่ายในนาม
เจ้าหนี้ หรือผู้มีสิทธิรับเงิน และในการจ่ายเช็คทุกฉบับจะต้อง
ขีดค าว่า “หรือผู้ถือ” ออก 
- ตามหนังสือแจ้งเวียน สธ0501.03/ว2588 ลว 24 ต.ค.62 
แนวทางการปฏิบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย
ค่าจ้างเหมาบริการประจ าส านักงาน ให้ส่งประมาณการ
ค่าจ้างเหมารายเดือนก่อนวันที่ 15 ของทุก เมื่อเอกสาร
ครบถ้วนถูกต้องผู้รับเงินจะได้รับเงินภายใน 1-2 วันท าการ 
ของเดือนถัดไป 
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ประเด็น/ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 
- ควรมีเจ้าหน้าที่การเงินไปช่วยท าเรื่องเบิกจ่ายเงินเวลามีการ
ประชุมทุกงาน ไมส่มควรใหส้ายงานอ่ืนมาท าเรื่องการเงินซึ่ง
ไม่มีความรู้และความถนัด 

- บุคลากรของกลุ่มงานคลังมีจ านวนจ ากัด และมีภารกิจ
ประจ าที่ต้องปฎิบัติงานให้เสร็จภายในก าหนด ประกอบกับ 
 ทุกหน่วยงานมีเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัตงิานด้านการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงานอยู่แล้ว จึงเห็นควรให้เจ้าหน้าที่การเงินของแต่ละ
หน่วยงานเป็นผูร้ับผดิชอบ แต่หากหน่วยงานมีการจดัประชุม
ที่มีผู้เข้าร่วมจ านวนมาก และขอความร่วมมือบุคลากรกลุ่ม
งานคลังเป็นครั้งคราวก็สมควรใหก้ารสนับสนุนบุคลากรได ้

 


