
 

บทสรุปของผูบริหาร 
การสํารวจความพึงพอใจการใหบริการขอมูลสารสนเทศทางการเงิน 

ของสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําป 2562 

 รายงานการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการขอมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณและ      
กลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ 2562 จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะท่ีไดรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมาใชเปนแนวทางในการแกไขปรับปรุงการจัดทําสารสนเทศ
ทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร ใหตรงตามความตองการและใหไดรับประโยชนสูงสุดตอไป  
 เครื่องมือท่ีใชคือ แบบสํารวจ ประกอบดวยชุดคําถาม 5 ตอน ไดแก ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
ของผูตอบแบบสํารวจ ตอนท่ี 2 ขอมูลการใชบริการสารสนเทศทางการเงิน ตอนท่ี 3 ระดับความพึงพอใจ                 
ดานสารสนเทศทางการเงิน ตอนท่ี 4 ระดับความพึงพอใจดานการใหบริการ และตอนท่ี 5 ความคิดเห็นและ
ขอสังเกต  
 การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการโดยสง QR Code สําหรับตอบแบบสํารวจไปยังสหกรณ
และกลุมเกษตรกร หนวยงานภาครัฐ/เอกชน มหาวิทยาลัยของรัฐ/เอกชน และหองสมุดตาง ๆ โดยขอความ
อนุเคราะหใหตอบแบบสํารวจสงกลับคืนมาภายในเดือนพฤษภาคม 2562  
 ผลการสํารวจพบวาผูตอบแบบสํารวจใหความรวมมือในการตอบสงกลับมาโดยสวนใหญเปน
เพศหญิง รอยละ 70.12 และสถานภาพเปนผูบริหาร/ผูจัดการ/พนักงานสหกรณ รอยละ 40.43 และมีความ 
พึงพอใจการใหบริการขอมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร โดยเฉลี่ยอยูในระดับ      
พึงพอใจมากท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.32 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) คิดเปนรอยละ 86.40           
โดยสามารถจําแนกปจจัยเรียงลําดับคะแนนความพึงพอใจจากมากไปหานอย ดังตอไปนี้ 
     ดานสารสนเทศทางการเงิน 

(1) ความนาเชื่อถือของขอมูล รอยละ 88.40 
(2) ความครบถวนถูกตองของขอมูล รอยละ 87.60 
(3) ความพึงพอใจโดยรวมท่ีไดรับเอกสารในครั้งนี้ รอยละ 87.40 
(4) สามารถนําขอมูลทางการเงินไปใชประโยชนได รอยละ 87.40 
(5) เนื้อหาสาระอานเขาใจงาย รอยละ 86.80 

 (6)  ขนาดรูปเลมมีความเหมาะสม รอยละ 86.60 
 (7)  การนําเสนอขอมูล เชน กราฟ ตาราง มีความเหมาะสม รอยละ 86.00 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(2) 
  
 ดานการใหบริการ  

(1) ความพึงพอใจโดยรวมในบริการท่ีไดรับในครั้งนี้ รอยละ 86.00                     
(2) ข้ันตอนการใหบริการมีระบบดี รอยละ 85.80 
(3) มีชองทางเขาถึงขอมูลขาวสารของหนวยงาน รอยละ 85.60 
(4) ไดรับบริการตรงตามความตองการ รอยละ 85.60 
(5) ระยะเวลาในการใหบรกิารมีความเหมาะสม รอยละ 85.40 
(6) ไดรับความสะดวก และรวดเร็วในบริการ รอยละ 85.00 

 
ผูตอบแบบสํารวจมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 1. ไดรับขอมูลชาจนเลยเวลาท่ีควรใช 
 2. การนําเสนอขอมูลชามาก 
 3. ขอมูลมีประโยชน สะดวกในการนําไปใช 

 จากผลการสํารวจความพึงพอใจดังกลาว จะเปนขอมูลประกอบเพ่ือนํามาเปนแนวทาง            
การแกไขปรับปรุงการจัดทําสารสนเทศทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร และการใหบริการ ประจําป
งบประมาณ 2563 ตอไป 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(3) 
 

คํานํา 

  กรมตรวจบัญชีสหกรณไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการสารสนเทศทางการ
เงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร เพ่ือนําผลจากการสํารวจมาใชในการปรับปรุงพัฒนาสารสนเทศทางการเงิน
ของสหกรณและกลุมเกษตรกร ใหสอดคลองกับทิศทางความตองการของผูใชบริการใหสามารถตอบสนอง
ความตองการไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  ท้ังนี้ ไดจัดทํารายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ ท่ีมีตอการใหบริการขอมูลสารสนเทศทาง
การเงิน ตามแบบสํารวจความพึงพอใจการใหบริการขอมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร 
ประจําปงบประมาณ 2562 เพ่ือใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบไดใชเปนแนวทางประกอบการพิจารณาปรับปรุง
คุณภาพสารสนเทศทางการเงินและการบริการของกรมตรวจบัญชีสหกรณตอไป 

ในโอกาสนี้ขอขอบคุณผูใชบริการทุกทานท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสํารวจ และให
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะอันเปนประโยชนในครั้งนี้  ทําใหงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 
                         
                        ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                        กรมตรวจบัญชีสหกรณ 
               สิงหาคม 2562  
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(4) 

 

สารบัญเรื่อง 

 หนา 

บทสรุปผูบริหาร (1) 

คํานํา (3) 

สารบัญเรื่อง (4) 

สารบัญตาราง (6) 

สารบัญภาพ (7) 

บทท่ี 1 บทนํา 

 หลักการและเหตุผล 1 

 วัตถุประสงคของการสํารวจ 1 

 ขอบเขตของการสํารวจ 2 

 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 2 

 นิยามศัพทเฉพาะ 2 

บทท่ี 2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับความพึงพอใจและการบริการ 

 ความหมายของความพึงพอใจ 3 

 การวัดความพึงพอใจ 3 

 แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 4 

 ทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ 5 

 ความหมายของการบริการ 6 

 ความสําคัญของการบริการ 7 

 แนวทางการเสริมสรางคุณภาพของการบริการ 7 

บทท่ี 3 วิธีการสํารวจ  

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 9 

 เครื่องมือท่ีใชในการสํารวจ 9 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 10 

 การวิเคราะหขอมูล 10 

 

 

 

 

 

  



(5) 

 

สารบัญเรื่อง (ตอ) 
  หนา 

บทท่ี 4 ผลการสํารวจ 

  ผลการสํารวจของผูใชบริการ 12 

 ผลการสํารวจของผูรับบริการ 24 

 ผลการสํารวจของผูมีสวนไดสวนเสีย 31 

บทท่ี 5 สรุปผลการสํารวจและขอเสนอแนะ 

 สรุปผลการสํารวจของผูใชบริการ 38 

 สรุปผลสํารวจของผูรับบริการ 39 

 สรุปผลสํารวจของผูมีสวนไดสวนเสีย 40 

 ขอเสนอแนะของผูใชบริการ 41 

บรรณานุกรม 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(6) 

 

สารบัญตาราง 

  หนา 

 ผูใชบริการ 

 ตารางท่ี 1  จํานวนและรอยละของผูใชบริการ จําแนกตามเพศ 12 

 ตารางท่ี 2  จํานวนและรอยละของผูใชบริการ จําแนกตามสถานภาพการทํางาน 13 

 ตารางท่ี 3  ขอมูลการใชบริการสารสนเทศทางการเงินของผูใชบริการ 16 

 ตารางท่ี 4  แสดงคาเฉลี่ย และคารอยละโดยรวมของผูใชบริการ 20 

 ตารางท่ี 5  แสดงคาเฉลี่ย และคารอยละโดยรวมแยกตามประเภทผูใชบริการ 22 

 ผูรับบริการ  

  ตารางท่ี 6  จํานวนและรอยละของผูรับบริการ จําแนกตามเพศ 24 

  ตารางท่ี 7  จํานวนและรอยละของผูรับบริการ จําแนกตามสถานภาพการทํางาน 25 

  ตารางท่ี 8  ขอมูลการใชบริการสารสนเทศทางการเงินของผูรับบริการ 27 

  ตารางท่ี 9  แสดงคาเฉลี่ย และคารอยละโดยรวมของผูรับบริการ 29 

 ผูมีสวนไดสวนเสีย  

  ตารางท่ี 10 จํานวนและรอยละของผูมีสวนไดสวนเสีย จําแนกตามเพศ 31 

  ตารางท่ี 11 จํานวนและรอยละของผูมีสวนไดสวนเสีย จําแนกตามสถานภาพการทํางาน 32 

  ตารางท่ี 12 ขอมูลการใชบริการสารสนเทศทางการเงินของผูมีสวนไดสวนเสีย 34 

  ตารางท่ี 13 แสดงคาเฉลี่ย และคารอยละโดยรวมของผูมีสวนไดสวนเสยี 36 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(7) 

 

สารบัญภาพ 
  หนา 

 ผูใชบริการ 

 ภาพท่ี 1  จํานวนและรอยละของผูใชบริการ จําแนกตามเพศ 13 

  ภาพท่ี 2  จํานวนและรอยละของผูใชบริการ จําแนกตามสถานภาพการทํางาน 14 

  ภาพท่ี 3  แสดงรอยละความพึงพอใจดานสารสนเทศทางการเงินของผูใชบริการ 21 

  ภาพท่ี 4  แสดงรอยละความพึงพอใจดานการใหบริการของผูใชบริการ 21 

  ภาพท่ี 5  แสดงรอยละความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 23 

 ผูรับบริการ  

 ภาพท่ี 6  จํานวนและรอยละของผูรับบริการ จําแนกตามเพศ 25 

 ภาพท่ี 7  จํานวนและรอยละของผูรับบริการ จําแนกตามสถานภาพการทํางาน 26 

 ภาพท่ี 8  แสดงรอยละความพึงพอใจดานสารสนเทศทางการเงินของผูรับบริการ 30 

 ภาพท่ี 9  แสดงรอยละความพึงพอใจดานการใหรับบริการของผูรับบริการ 30 

 ผูมีสวนไดสวนเสีย  

 ภาพท่ี 10 จํานวนและรอยละของผูมีสวนไดสวนเสีย จําแนกตามเพศ 32 

 ภาพท่ี 11 จํานวนและรอยละของผูมีสวนไดสวนเสีย จําแนกตามสถานภาพการทํางาน 33 

 ภาพท่ี 12 แสดงรอยละความพึงพอใจดานสารสนเทศทางการเงินของผูมีสวนไดสวนเสีย 37 

 ภาพท่ี 13 แสดงรอยละความพึงพอใจดานการใหบริการของผูมีสวนไดสวนเสีย 37 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ 1 
บทนํา 

 

หลักการและเหตุผล 

 กรมตรวจบัญชีสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ  มีหนาท่ีใหบริการและเผยแพร
สารสนเทศทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกรสูสาธารณชน  ภายใตภารกิจจัดทํารายงานภาวะ
เศรษฐกิจของสหกรณและกลุมเกษตรกร เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการกําหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนาสหกรณ 
และกลุมเกษตรกร ยอมสงผลกระทบโดยตรงตอระดับความพึงพอใจและความไมพึงพอใจของผูรับบริการและ 
ผู มีสวนไดสวนเสียของกรมตรวจบัญชีสหกรณดวยเชนกัน  กรมตรวจบัญชีสหกรณจึงไดตระหนักถึง          
ความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และพยายามปรับปรุงพัฒนาสารสนเทศทางการเงินของ
สหกรณและกลุมเกษตรกร  รวมท้ังปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการใหสามารถตอบสนองความตองการของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมากท่ีสุด  ประกอบกับตามหลักเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริการจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) ในหมวดท่ี 3 การใหความสําคัญตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  ซ่ึงหนวยงานราชการ
จะตองมีการดําเนินการ  เพ่ือใหเกิดการปรับปรุงกระบวนงานอยางตอเนื่อง  อันจะเปนผลใหผูรับบริการและ  
ผูมีสวนไดสวนเสียไดรับความพึงพอใจสูงสุด 

 ดังนั้น กรมตรวจบัญชีสหกรณจึงมีความจําเปนในการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสียตอการใหบริการขอมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําป
งบประมาณ 2562 เพ่ือใหไดความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียซ่ึงจะนําไปสู
การปรับปรุงพัฒนาสารสนเทศทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร และการใหบริการในโอกาสตอไป 

วัตถุประสงคของการสํารวจ 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชขอมูลสารสนเทศทางการเงินของผูใชบริการ 
2. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจการใหบริการขอมูลสารสนเทศทางการเงินของผูใชบริการ 

ประจําปงบประมาณ 2562 
3.  เพ่ือศึกษาปญหาและขอเสนอแนะดานการจัดทําสารสนเทศทางการเงินของสหกรณและ

กลุมเกษตรกร และดานการใหบริการ เพ่ือนํามาเปนแนวทางการพัฒนาและแกไขปรับปรุงการจัดทําสารสนเทศ
ทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร และการใหบริการในปตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2  
ขอบเขตของการสํารวจ 

  การสํารวจครั้งนี้จะสํารวจเฉพาะผูใชบริการท่ีไดรับเอกสารสารสนเทศทางการเงินประจําป  
งบประมาณ 2562 จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ โดยแยกผูใชบริการเปน 2 กลุม คือ กลุมผูรับบริการ ไดแก 
สหกรณและกลุมเกษตรกร และกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก หนวยงานภาครัฐ/เอกชน มหาวิทยาลัยของรัฐ/
เอกชน และหองสมุดตาง ๆ  

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ทําใหทราบถึงการนําขอมูลสารสนเทศทางการเงินไปใชประโยชนทางดานใด  
2. ทําใหทราบถึงความพึงพอใจและความตองการใชขอมูลสารสนเทศทางการเงิน 

ของผูใชบริการ 
3. ทําใหทราบถึงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ือใชเปนแนวทางในการปรบัปรุง 

พัฒนาสารสนเทศทางการเงินและการใหบริการในปตอไป 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 สารสนเทศ หมายถึง ขอมูลทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร ท่ีรวบรวมไดจาก         
งบการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกรในรอบปบัญชี นําขอมูลมาประมวลผล และวิเคราะหจัดประเภท
หมวดหมูเพ่ือเปนประโยชนตอผูใชขอมูล 
 ผูใชบริการ หมายถึง ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีไดรับบริการจากกรมตรวจบัญชี
สหกรณ 
 ผูรับบริการ หมายถึง ผู ท่ีใชผลผลิตและการบริการของกรมตรวจบัญชีสหกรณโดยตรง        
หรือผ านชองทางการสื่อสารตาง ๆ รวมถึงผู รับบริการท่ี เปนสวนราชการดวย เชน  สหกรณ และ                        
กลุมเกษตรกรท่ีไดรับบริการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ 
 ผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง ผูท่ีไดรับผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบ ท้ังทางตรงและ
ทางออมจากการดําเนินงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ เชน ประชาชน ชุมชนในทองถ่ิน บุคลากรของ      
กรมตรวจบัญชีสหกรณ  
 ขอ คิดเห็นและขอเสนอแนะ หมายถึง  เรื่องท่ีผู รับบริการหรือผู มีส วนไดส วน เสีย             
ประสงคจะใหขอคิดเห็นเชิงแนะนํา หรือชี้แนะแนวทางหรือวิธีปฏิบัติตอกรมตรวจบัญชีสหกรณ 
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บทที่ 2 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับความพึงพอใจและการบริการ 

ความหมายความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจ (gratification) ตามความหมายของพจนานุกรมทางดานพฤติกรรมไดให           
คําจํากัดความไววาหมายถึง ความรูสึกท่ีดีมีความสุข เม่ือคนเราไดรับผลสําเร็จ ตามความมุงหมาย (goals) 
ความตองการ (need) หรือแรงจูงใจ (motivation) (Wolman, 1973) 
 ความพึงพอใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542, หนา 775) ความพึงพอใจ 
หมายถึง ความรูสึกท่ีมีความสุขหรือความพอใจเม่ือไดรับความสําเร็จ หรือไดรับสิ่งท่ีตองการ (Quirk, 1987) 
 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกท่ีดีเม่ือประสบความสําเร็จ หรือไดรับสิ่งท่ี ตองการใหเกิดข้ึน  
เปนความรูสึกท่ีพอใจ (Hornby, 2000) 
 ความพึงพอใจจากการสรุปของวิรุฬ พรรณเทวี (2542, หนา 111) หมายถึง ความรูสึกภายใน
จิตใจของมนุษยท่ีไมเหมือนกัน ข้ึนอยูกับแตละบุคคลวาจะคาดหวังกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยางไร ถาคาดหวังหรือมี
ความตั้งใจมากและไดรับการตอบสนองดวยดีจะมีความพึงพอใจมาก  แตในทางตรงกันขามอาจผิดหวังหรือไม
พึงพอใจเปนอยางยิ่งเม่ือไมไดรับการตอบสนองตามท่ีคาดหวังไวท้ังนี้ข้ึนอยูกับสิ่งท่ีตนตั้งใจไววามีมากหรือนอย 
 ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพ คุณภาพ หรือระดับความพึงพอใจซ่ึงเปนผลมาจากความสนใจ 
ตาง ๆ และทัศนคติท่ีบุคคลมีตอสิ่งนั้น (Good, 1973, p. 320) 
 แนวคิดความพึงพอใจท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง 
ความรูสึกท่ีบุคคลมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซ่ึงเปนความรูสึกท่ีมีความสุข ชอบใจ พอใจ เม่ือไดรับความสําเร็จ 
หรือไดรับสิ่งท่ีตองการ 

การวัดความพึงพอใจ 
 วิธีการวัดความพึงพอใจนั้น บุญเรือง ขจรศิลป (2529) ไดใหทัศนะเก่ียวกับเรื่องนี้วา  ทัศนคติหรือ
เจตคติเปนนามธรรมเปนการแสดงออกคอนขางซับซอน จึงเปนการยากท่ีจะวัดทัศนคติไดโดยตรงแตเรา
สามารถท่ีจะวัด ทัศนคติ ได โดยออม โดยวัดความคิดเห็นของบุคคลเหล านั้ นแทน  ฉะนั้ นการวัด               
ความพึงพอใจก็มีขอบเขตท่ีจํากัดดวย อาจมีความคลาดเคลื่อนข้ึนถาบุคคลเหลานั้นแสดงความคิดเห็น            
ไมตรงกับความรูสึกท่ีจริง ซ่ึงความคลาดเคลื่อนเหลานี้ยอมเกิดข้ึนไดเปนธรรมดาของการวัดโดยท่ัวไป 
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 ภณิดา ชัยปญญา (2541) ไดกลาวไววา การวัดความพึงพอใจนั้นสามารถทําไดหลายวิธีดังตอไปนี้ 
 1. การใชแบบสอบถาม โดยผูออกแบบสอบถาม เพ่ือตองการทราบความคิดเห็นซ่ึงสามารถ 
กระทําไดในลักษณะกําหนดคําตอบใหเลือก หรือตอบคําถามอิสระ คําถามดังกลาว อาจถามความพอใจ 
ในดานตาง ๆ 
 2. การสัมภาษณ เปนวิธีการวัดความพึงพอใจทางตรง ซ่ึงตองอาศัยเทคนิคและวิธีการท่ีดีจะได 
ขอมูลท่ีเปนจริง 
 3. การสังเกต เปนวิธีวัดความพึงพอใจ โดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคล เปาหมาย ไมวาจะ 
แสดงออกจากการพูดจา กริยา ทาทาง วิธีนี้ตองอาศัยการกระทําอยางจริงจัง และสังเกตอยางมีระเบียบ 
แบบแผน 
 หทัยรัตน ประทุมสูตร (2542. หนา 14) กลาววา การวัดความพึงพอใจเปนเรื่องท่ีเปรียบเทียบได
กับความเขาใจท่ัว ๆ ไป ซ่ึงปกติจะวัดได โดยการสอบถามจากบุคคลท่ีตองการจะถามมีเครื่องมือ                    
ท่ีตองการจะใชในการวิจัยหลาย ๆ อยาง อยางไรก็ดีถึงแมวาจะมีการวัดอยูหลายแนวทางแตการศึกษา        
ความพึงพอใจอาจแยกตามแนวทางวัด ไดสองแนวคิดตามความคิดเห็นของซาลีซนิคค คริสเทนส กลาวคือ 
 1. วัดจากสภาพท้ังหมดของแตละบุคคล เชน ท่ีทํางาน ท่ีบานและทุก ๆ อยางท่ีเก่ียวของกับ 
ชีวิต  การศึกษาตามแนวทางนี้จะไดขอมูลท่ีสมบูรณ  แตทําใหเกิดความยุงยากกับการท่ีจะวัดและ       
เปรียบเทียบ 
 2. วัดไดโดยแยกออกเปนองคประกอบ เชน องคประกอบท่ีเก่ียวกับงาน การนิเทศงานเก่ียวกับ
นายจาง 

แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 วิชัย  เหลืองธรรมชาติ (2531) ได ใหแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจไววา ความพึงพอใจ 
มีสวนเก่ียวของกับความตองการของมนุษย คือ ความพึงพอใจจะเกิดข้ึนไดตอเม่ือความตองการของมนุษยไดรับ
การตอบสนอง  ซ่ึงมนุษยไมวาอยูท่ีใดยอมมีความตองการพ้ืนฐานไมตางกัน 
 พิทักษ  ตรุษทิบ (2538) กลาววา ความพึงพอใจเปนเพียงปฏิกิริยาดานความรูสึกตอสิ่งเรา หรือสิ่ง
กระตุนท่ีแสดงผลออกมาในลักษณะของผลลัพธสุดทายของกระบวนการประเมิน  โดยบงบอกทิศทางของผล
การประเมินวาเปนไปในลักษณะทิศทางบวกหรือทิศทางลบ  หรือไมมีปฏิกิริยา คือ เฉย ๆ  ตอสิ่งเราหรือสิ่ง
ท่ีมากระตุน  
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 สมพงศ  เกษมสิน  (2518)  บุคคลจะเกิดความพึงพอใจจะตองมีการจูงใจ ไดกลาวถึงการจูงใจวา การ
จูงใจเปนการชักจูงใหผูอ่ืนปฏิบัติตาม โดยมีมูลเหตุความตองการ 2 ประการ คือ ความตองการทางรางกาย  
และความตองการทางจิตใจ  
 แนงนอย  พงษสามารถ (2519) มีความเห็นวา ความพึงพอใจ หมายถึง ทาทีท่ัว ๆ ไปท่ีเปนผลมา
จากท าที ท่ี มีต อสิ่ งต าง ๆ 3 ประการ คือ 1) ป จจัย เก่ียวกับ กิจกรรม  2) ป จจัย ท่ี เก่ียวกับบุคคล                       
3) ลักษณะความสัมพันธระหวางกลุม  
 จากคําจํากัดความและความหมายของแนวคิดความพึงพอใจท่ีไดกลาวมาแลว  จะเห็นไดวาสวน
ใหญจะมีความคิดเห็นคลายคลึงกัน  ซ่ึงพอสรุปไดวาความพึงพอใจเปนความรูสึกท่ีเกิดจากความสมดุลหรือ
ความสอดคลองระหวางสิ่งท่ีคาดหวังและสิ่งท่ีไดรับจริง  หรือจากการท่ีความตองการไดรับการตอบสนองหรือ
จากประสบการณท่ีเขาไปใชบริการและประสบการณนั้นตรงตามความคาดหวัง 

ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 อุกฤษฎ  ทรงชัยสงวน (2543) ไดรวบรวมกลุมแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจในรูปแบบของ
แรงจูงใจไว 4 กลุม คือ   
 1.  ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว  (Maslow’s Theory motivation) ทฤษฎีนี้ เขาได เสนอ             
ความตองการในดานตาง ๆ กันของมนุษยเรียงลําดับจากความตองการพ้ืนฐานเพ่ือการอยูรอดไปจนถึงความ
ตองการทางสังคม  และความตองการการยอมรับนับถือจากกลุมวาตนมีคุณคาและพัฒนาตนเองใหกาวหนา
ยิ่งข้ึน  มาสโลวถือวาการเรียงลําดับความตองการนี้มีความสําคัญ  โดยมนุษยจะมีความตองการในระดับสูง ๆ 
ไดก็ตอเม่ือความตองการพ้ืนฐานไดรับการตอบสนองแลว   
 2.  ทฤษฎีการจูงใจการบํารุงรักษาของ  Herz berg ไดกลาวถึงปจจัยการจูงใจ ซ่ึงเปน      
ตัวกระตุนใหผูปฏิบัติงานดานความพึงพอใจ  ไดแก  โอกาส  ความสําเร็จ  การยอมรับ  ความรับผิดชอบ  
ความเจริญกาวหนา  และปจจัยการบํารุงรักษา  ซ่ึงเปนตัวขัดขวางความพึงพอใจ  ไดแก  นโยบายขององคกร  
สภาพการทํางาน  ความสัมพันธระหวางบุคคล 
 3.  ทฤษฎีแรงจูงใจของ Mc.Celland ซ่ึงแบงความตองการของมนุษยเปน 3 ประเภท คือ        
ความตองการความสําเร็จ  ความตองการมีอํานาจ  และความตองการความสัมพันธ  โดยความตองการ
ความสําเร็จหรือเรียกวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์นั้น  ถาบุคคลใดมีสูงจะมีความปรารถนาท่ีจะทําสิ่งหนึ่ ง              
ใหลุลวงไปดวยดี 
 4.  ทฤษฎีการคาดหวังของ Vroom ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับแรงจูงใจในการทํางานของบุคคล   
จะประเมินความเปนไปไดของผลท่ีจะบังเกิดข้ึนแลวจึงดําเนินการปฏิบัติท่ีตนคาดหวังไว การจูงใจข้ึนอยูกับการ
คิดหวังของมนุษยตอผลท่ีเกิดข้ึน  ทฤษฎีการคาดหวังของ Vroom นี้ทํานายวาบุคคลจะรวมกิจกรรมท่ีเขา
คาดหวังวาจะไดรับรางวัลหรือสิ่งตาง ๆ ท่ีเขาปรารถนา 
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 ศิริวรรณ  เสรีรัตน (2541) ไดอธิบายแนวคิดของ Philip Kotler เก่ียวกับความพึงพอใจของลูกคา
ไวดังนี้  ความพึงพอใจเปนความรูสึกหลังการซ้ือหรือรับบริการของบุคคล  ซ่ึงเปนผลจากการเปรียบเทียบ
ระหวางการรับรูตอการปฏิบัติงานของผูใหบริการ  หรือประสิทธิภาพของสินคา  ถาผลท่ีไดรับจากสินคาหรือ
การบริการต่ํากวาความหวัง  ทําใหลูกคาเกิดความไมพึงพอใจ  แตถาระดับของผลท่ีไดรับจากสินคาหรือบริการ
ตรงกับความคาดหวังของลูกคา  ทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ  และถาผลท่ีไดรับจากสินคาหรือบริการสูงกวา
ความคาดหวังท่ีลูกคาตั้งไวจะทําใหลูกคาเกิดความประทับใจ 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ 
ความหมายของบริการ 
        พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542) ใหความหมายของการบริการวา หมายถึง          

การปฏิบัติรับใช  การใหความสะดวกตาง ๆ 
 วีรพงษ  เฉลิมจิระรัตน (2539) ใหความหมายของบริการ คือ พฤติกรรม กิจกรรม การกระทําท่ี
บุคคลหนึ่งทําใหหรือสงมอบอีกบุคคลหนึ่ง  โดยมีเปาหมายและมีความตั้งใจในการสงมอบอันนั้น 
  ไพรพนา  ศรีเสน (2544)  กลาววา การบริการ คือ กิจกรรมหรือกระบวนการในการดําเนินการ
อยางใดอยางหนึ่งของบุคคลหรือองคกร เพ่ือตอบสนองความตองการของบุคคลอ่ืนใหไดรับความสุข            
และความสะดวกสบายหรือเกิดความพึงพอใจจากผลของการกระทํานั้น  โดยมีลักษณะเฉพาะของ
ตัวเอง      ไมสามารถจับตองได  ไมสามารถครอบครองเปนเจาของในรูปธรรมและไมจําเปนตองรวมอยูกับสินคา
หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท้ังยังเกิดจากความเอ้ืออาทร มีน้ําใจ ไมตรี  เปยมดวยความปรารถนาดี ชวยเหลือเก้ือกูล
ใหความสะดวกรวดเร็ว  ใหความเปนธรรมและความเสมอภาค   
 พงษเทพ  สันติพันธ (2546) รายงานวา หลักของการใหบริการนั้นตองสามารถตอบสนอง    
ความตองการของบุคคลสวนใหญได แตขณะเดียวกันก็ตองดําเนินการไปโดยอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอเทาเทียม
กัน   ทุกคน ท้ังยังใหความสะดวกสบายไมสิ้นเปลืองทรัพยากร และไมสรางความยุงยากใหแกผูใชบริการมาก
จนเกินไป โดยการใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพและเปนประโยชนตอผูรับบริการมากท่ีสุด คือ การใหบริการท่ีไม
คํานึงถึงตัวบุคคลหรือเปนการใหบริการท่ีปราศจากอารมณไมมีความชอบพอ  
 จากการพิจารณาแนวคิดเก่ียวกับการใหบริการ แสดงใหเห็นวาเปาหมายของการใหบริการนั้น  
คือ การสรางความพึงพอใจแกผูใชบริการ ดังนั้นการท่ีจะวัดการใหบริการวาจะบรรลุเปาหมายหรือไมนั้น      
วิธีหนึ่ง คือ การวัดความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ เพราะการวัดความพึงพอใจนี้เปนการตอบคําถาม
วาหนวยงานมีหนาท่ีใหบริการมีความสามารถสนองตอบตอความตองการของประชาชนไดหรือไม เพียงใด 
อยางไร พอสรุปความหมายของการบริการไดวา เปนการปฏิบัติรับใชเพ่ือตอบสนองความตองการและความ
จําเปนของลูกคาหรือคนท่ีมาขอรับบริการ บริการเปนสิ่งท่ีไมสามารถสัมผัสจับตองไดหรือแสดงความเปน
เจาของได แตสามารถท่ีจะถูกรับรูในเชิงความพึงพอใจและสามารถชวยรักษาลูกคาไวได 
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ความสําคัญของการบริการ 
 การใหบริการท่ีดีและมีคุณภาพจําเปนตองอาศัยท้ังศาสตรและศิลปของการจัดการงานบริการท่ีมี
ประสิทธิภาพการศึกษาทําความเขาใจลักษณะของการบริการจึงเปนเรื่องสําคัญและจําเปนอยางยิ่งสําหรับ
บุคคลท่ีเก่ียวของกับการบริการทุกระดับรวมท้ังองคการหรือหนวยการบริการทุกประเภท เพ่ือท่ีจะ ทําใหการ
บริการสามารถบรรลุเปาหมายและสรางความพึงพอใจสูงสุดแกผูใชบริการ 
 การบริการท่ีดีจะชวยใหกิจการประสบความสําเร็จในท่ีสุด ดังนั้นความสําคัญของการบริการ
สามารถแบงเปน 2 ประเด็น (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2543 : 14-16) ดังนี้ 

1. ความสําคัญตอผูใหบริการ แบงเปน 2 ลักษณะ คือ 
1.1 ความสําคัญตอการปฏิบัติงานบริหารบุคลากรท่ีปฏิบัติงานบริการเปนผูท่ีมีบทบาท

สําคัญอยางยิ่งในกระบวนการบริการโดยเฉพาะผูท่ีใหบริการหรือผูปฏิบัติงานบริการสวนหนาเนื่องจาก         
เปนบุคคลท่ีปฏิสัมพันธกับผูมารับบริการหรือลูกคาโดยตรงเริ่มตั้งแตการตอนรับผูท่ีเขามาติดตอจนกระท่ังการ
อําลาบุคคลนั้นเม่ือบริการตาง ๆ สิ้นสุดลง  การทําความเขาใจเก่ียวกับการบริการจะชวยใหผูปฏิบัติงานบริการ
ต ร ะ ห นั ก ถึ งก า รป ฏิ บั ติ ต น ต อ ผู รั บ บ ริ ก า ร ด ว ย จิ ต สํ านึ ก ข อ งก า ร ให บ ริ ก า ร  (Service Mind)                     
อยางเต็มเปยม และรูจักเรียนรูการพัฒนาศักยภาพอันนําไปสูการเปนนักบริการระดับมืออาชีพ  

1.2 ความสําคัญตอผูประกอบการหรือผูบริหารการบริการ ปจจุบันผูประกอบการท่ีผลิต
สินคาและบริการตางก็ตระหนักถึงความสําคัญของการบริการมากข้ึนและหันมาใหบริการเปนกลยุทธ         
การแขงขันทางการตลาดท่ีนับวันจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน การทําความเขาใจเก่ียวกับการบริการจะชวยให
ผูบริหารการบริการสามารถสรางความเปนเลิศในการดําเนินการบริการดวยคุณภาพของการบริการท่ียอดเยี่ยม
ได  
 2. ความสําคัญตอผูรับบริการ ถึงแมธุรกิจบริการจะใหความสําคัญอยางมากกับลูกคาหรือผูท่ีมี
อํานาจในการตัดสินใจเลือกซ้ือหรือใชบริการตาง ๆ และพยายามทุกวิถีทางท่ีจะสรางความพึงพอใจสูงสุดแก
ลกูคา ดังนั้น ลูกคาจําเปนท่ีจะตองเรียนรูบทบาทและขอบเขตความเปนไปไดของการใชบริการท่ีเหมาะสมดวย
ความรูความเขาใจเก่ียวกับการบริการจะชวยใหผูใชบริการเขาใจกระบวนการบริการและสามารถคาดหวังการ
บริการท่ีจะไดรับอยางมีเหตุผลตามขอจํากัดของสถานการณท่ีเกิดข้ึน 

แนวทางการเสริมสรางคุณภาพของการบริการ 
แนวทางการเสริมสรางคุณภาพของการบริการ องคการธุรกิจท่ีเล็งเห็นการณไกลในการ

ดําเนินธุรกิจใหประสบผลสําเร็จ  จะมีแนวทางการเสริมสรางคุณภาพของการบริการจึงมีสวนสัมพันธ          
กับองคประกอบ 3 สวน คือ การบริหารการบริการขององคการใหมีคุณภาพ การปฏิบัติงานบริการของพนักงานท่ี
มีคุณภาพและการรับรูคุณภาพของการบริการของลูกคา   
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 การบริหารการบริการขององคการให มีคุณภาพ ตองดําเนินการโดยการวิเคราะห          
ความตองการและคุณลักษณะท่ีเก่ียวของกับคุณภาพของการบริการท่ีผูรับบริการคาดหวัง รวมท้ังการวิเคราะห
การรับรูคุณลักษณะ และการแสดงออกในการบริการท่ีผูใหบริการเห็นวา มีคุณภาพนํามากําหนดเปนเกณฑ 
หรือมาตรฐานการบริการท่ีมีคุณภาพ  
 การปฏิบัติงานบริการของพนักงานท่ีมีคุณภาพ การแสดงพฤติกรรมการบริการท่ีมีคุณภาพ
และการนําเสนอผลิตภัณฑบริการท่ีไดมาตรฐานของพนักงาน ข้ึนอยูกับการรับรูคุณภาพของการบริการ ความ
เต็มใจและความสามารถในการใหบริการตรงกับคุณลักษณะท่ีกําหนด ตองรูจักสังเกต และวิเคราะหความ
ตองการของลูกคาไปพรอม ๆ กับการนําเสนอบริการท่ีมีคุณภาพ พนักงานตองมีจิตสํานึกของการใหบริการท่ี
แทจริง 
 การรับรูคุณภาพของการบริการของลูกคา เปนการประเมินคุณภาพของการบริการของ
ลูกคาอยูท่ีการพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของการบริการท่ีไดรับ experienced quality กับคุณภาพของ
การบริการท่ีคาดหวัง expected quality ฉะนั้นคุณภาพของการบริการท่ีดี หมายถึงการไดรับบริการท่ีตรงกับ
ความคาดหวังหรือเกินความตองการของลูกคา 
 ดังนั้น  คุณภาพของการบริการเปนเรื่องท่ีซับซอน จําเปนตองอาศัยความรวมมือของบุคคล
ท่ีเก่ียวของกับการบริการทุกระดับ ไมวาจะเปนผูประกอบการ ผูบริหารดานบริการ หรือพนักงานลวนมีบทบาท
สําคัญตอกระบวนการจัดการระบบการบริการท้ังสิ้น การใหความสําคัญตอการรับรูคุณภาพของการบริการของ
ลูกคา เปนเรื่องท่ีมิอาจละเลยไดดวยการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพของการสงเสริมคุณภาพของการบริการอยาง
ท่ัวถึงตอเนื่อง และสมํ่าเสมอ “หัวใจของการบริการท่ีแทจริงอยูท่ีคุณภาพ ของการบริการท่ีสามารถสรางความ
ประทับใจอยางแนบแนนใหกับลูกคา” 
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บทที่ 3 
วิธีการสํารวจ 

 

 การสํารวจความพึงพอใจการใหบริการขอมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณและ        
กลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ 2562 มีข้ันตอนการสํารวจ ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรท่ีใชในการสํารวจจําแนกเปน กลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยใช
หลักเกณฑการสุมตัวอยางดวยการสุมโดยเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จากกลุมผูรับบริการ            
โดยสุมตัวอยางจากสหกรณและกลุมเกษตรกร และจากผูมีสวนไดสวนเสียโดยสุมตัวอยาง จากหนวยงาน
ภาครัฐ/เอกชน มหาวิทยาลัยของรัฐ/เอกชน และหองสมุดตาง ๆ  

 2.  เครื่องมือท่ีใชในการสํารวจ 
  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลในการสํารวจครั้งนี้ใชแบบสํารวจท่ีสรางข้ึนโดยผาน      
การพิจารณาตรวจสอบความถูกตองในเชิงเนื้อหาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการสํารวจโดย            
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 แบบสํารวจความพึงพอใจการใหบริการขอมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณและ
กลุมเกษตรกร  ประกอบไปดวยชุดคําถามดังนี้ 
  ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสํารวจ เปนคําถามเก่ียวกับ เพศ สถานภาพในการ
ทํางาน จํานวน 2 คําถาม 
  ตอนท่ี 2  ขอมูลการใชบริการสารสนเทศทางการเงิน ประกอบดวยคําถามเก่ียวกับ
พฤติกรรมการใชขอมูล มีจํานวน 5 คําถาม คือ 
  1. ทานเคยใชขอมูลทางการเงินของสหกรณ/กลุมเกษตรกรหรือไม   

  2. ทานสะดวกติดตอขอใชบริการโดยชองทางใดมากท่ีสุด 
  3. ทานไดใชขอมูลทางการเงินของสหกรณ/กลุมเกษตรกรจากแหลงใดบาง 
                              ใหเลือกตอบไดหลายคําตอบ 
  4. ความถ่ีในการใชขอมูลทางการเงินของสหกรณ/กลุมเกษตรกร   
  5. ทานนําขอมูลทางการเงินไปใชประโยชนในดานใดบาง ใหเลือกตอบไดหลายคําตอบ 
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 ตอนท่ี 3  ระดับความพึงพอใจ  ดานสารสนเทศทางการเงิน  
ใชคําถามแบบประเมินคา (rating  scale) จํานวน 7 คําถาม ดังนี้ 
  1.  ความนาเชื่อถือของขอมูล  
  2.  ความครบถวน ถูกตองของขอมูล  
  3.  การนําเสนอขอมูล เชน กราฟ ตาราง มีความเหมาะสม  
  4.  เนื้อหาสาระ อานเขาใจงาย  
  5.  ขนาด รูปเลมมีความเหมาะสม  
  6.  สามารถนําขอมูลทางการเงินไปใชประโยชนได 
  7.  ความพึงพอใจโดยรวมท่ีไดรับเอกสารสารสนเทศทางการเงินในครั้งนี้ 

 ตอนท่ี 4  ระดับความพึงพอใจ  ดานการใหบริการ  
ใชคําถามแบบประเมินคา (rating  scale) จํานวน 6 คําถาม ดังนี้ 
  1.  ข้ันตอนการใหบริการมีระบบดี  
  2.  ระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม 
  3.  ไดรับความสะดวก และรวดเร็วในบริการ 
  4.  มีชองทางเขาถึงขอมูลขาวสารของหนวยงานไดสะดวก  
  5.  ไดรับบริการตรงตามความตองการ 
  6.  ความพึงพอใจโดยรวมในบริการท่ีไดรับในครั้งนี้  

 ในการประเมินผลระดับความพึงพอใจ ใชแบบสํารวจแบบมาตราสวนประเมินคา          
(rating scale) โดยกําหนดการใหคะแนนเปน 5 ระดับ คือ 

ระดับความพึงพอใจ ระดับคะแนน 
มากท่ีสุด 5 

มาก 4 
ปานกลาง 3 

นอย 2 
นอยท่ีสุด 1 
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  ตอนท่ี 5  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ในการจัดทําสารสนเทศทางการเงินของ
สหกรณและกลุมเกษตรกรในครั้งตอไป เปนคําถามเปด (open end question) ซ่ึงเปดโอกาสใหผูตอบตอบได
อยางเสรี 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสํารวจ สงใหผูใชบริการทางไปรษณียพรอมบริการตอบ
กลับถึงศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ ใชเวลาระหวางเดือนพฤษภาคมถึง
เดือนมิถุนายน 2562 ในการเก็บรวบรวมขอมูล  
 4. การวิเคราะหขอมูล  
  สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป และขอมูลการใชบริการสารสนเทศทางการเงิน ซ่ึงมีลักษณะ
ขอถามเปนแบบเลือกตอบ ไดมีการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
   1.1 แจกแจงความถ่ีของแตละตัวเลือกในขอคําถาม 
   1.2 คํานวณคารอยละ 
   1.3 นําเสนอขอมูลในรูปตารางและรูปภาพประกอบความเรียง 
  สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจดานสารสนเทศทางการเงิน และดานการใหบริการ 
รูปแบบขอคําถามมีลักษณะขอถามเปนแบบแสดงระดับของความพึงพอใจ โดยมีการใหคะแนนของขอคําถาม
ในแตละหัวขอ และไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
   2.1 แจกแจงความถ่ีของแตละตัวเลือกในขอคําถาม 
   2.2 คํานวณคารอยละ และคาเฉลี่ยในแตละขอคําถาม 
   การวิเคราะหขอมูลโดยนําคาเฉลี่ยในแตละขอคําถามมาแปลผล ซ่ึงใชการแปล
ความหมายแบบอิงเกณฑ ดังนี้ 
 

ชวงคะแนนเฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ รอยละ 
4.21 – 5.00 มากท่ีสุด 80.01 - 100 
3.41 – 4.20 มาก 60.01 – 80.00 
2.61 – 3.40 ปานกลาง 40.01 – 60.00 
1.81 – 2.60 นอย 20.01 – 40.00 
1.00 – 1.80 นอยท่ีสุด 00.01 – 20.00 

  

  2.3 นําเสนอขอมูลในรปูตารางและรปูภาพประกอบความเรียง 
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บทที่ 4 
ผลการสํารวจ 

ผลการสํารวจของผูใชบริการ 
  การสํารวจความพึงพอใจการใหบริการขอมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณและ      
กลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ 2562 ไดสงแบบสํารวจท้ังสิ้นจํานวน 960 ราย และไดรับแบบสํารวจ
กลับคืนมาจํานวน 512 ราย คิดเปนรอยละ 53.33 ของจํานวนแบบสํารวจท้ังสิ้น   
  ผลการสํารวจ แบงเปน 3 หัวขอ  ดังนี้ 

1. ขอมูลท่ัวไปของผูใชบริการ 
2. ขอมูลการใชบริการสารสนเทศทางการเงินของผูใชบริการ 
3. ความพึงพอใจของผูใชบริการ 

1.  ขอมูลท่ัวไปของผูใชบริการ 
 ผลจากการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสภาพท่ัวไปของผูใชบริการจําแนกตามเพศ และ

สถานภาพในการทํางาน  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 1.1   เพศ 

  จากการสํ ารวจพบวา ผู ใชบริการสารสนเทศทางการเงิน ท้ั งสิ้ นจํานวน             
512 ราย แยกเปนผูรับบริการจํานวน 255 ราย และผูมีสวนไดสวนเสียจํานวน 257 ราย ในจํานวนดังกลาว
สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 359 ราย คิดเปนรอยละ 70.12 และเพศชายจํานวน 153 ราย คิดเปน         
รอยละ 29.88 ของจํานวนผูใชบริการท้ังสิ้น   

ตารางท่ี  1  จํานวนและรอยละของผูใชบริการ จําแนกตามเพศ 

    ผูใชบริการท้ังส้ิน ประเภทของผูใชบริการ 

รายการ 
จํานวน รอยละ 

ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย 

    จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

เพศ             

  ชาย 153 29.88 53 34.64 100 65.36 

  หญิง 359 70.12 202 56.27 157 43.73 

รวม 512 100 255 49.80 257 50.20 
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        ภาพท่ี  1  จาํนวนและรอยละของผูใชบรกิาร  จําแนกตามเพศ 
 

  ชาย
 153 

    29.88%

หญิง
359

 70.12%
 

 

 1.2 สถานภาพการทํางาน 
  จากการสํารวจพบวา ผูใชบริการสวนใหญเปนผูบริหาร/ผูจัดการ/พนักงาน
สหกรณ จํานวน 207 ราย คิดเปนรอยละ 40.43 รองลงมาปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐ/เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 
จํานวน 172 ราย คิดเปนรอยละ 33.59   

 

         ตารางท่ี 2  จํานวนและรอยละของผูใชบริการ จําแนกตามสถานภาพการทํางาน 
 

    ผูใชบริการท้ังส้ิน ประเภทของผูใชบริการ 

รายการ จํานวน รอยละ 
ผูรับบริการ 

ผูมีสวนได      สวน
เสีย 

    จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

สถานภาพการทํางาน             

  ภาครัฐ/เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 172 33.59 74 43.02 98 56.98 

  ผูบริหาร/ผูจัดการ/พนักงานสหกรณ 207 40.43 164 79.23 43 20.77 

  นิสิต/นักศึกษา 125 24.41 13 10.40 112 89.60 

  ประชาชนท่ัวไป 6 1.17 2 33.33 4 66.67 

  อ่ืน ๆ 2 0.39 2 100.00 - - 

รวม 512 100 255 49.80 257 50.20 
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                ภาพท่ี 2  จํานวนและรอยละของผูใชบริการ จําแนกตามสถานภาพการทํางาน 
 

ภาครัฐ/เอกชน/
รัฐวิสาหกิจ 

172
 33.59%

ผู้บริหาร/
ผู้จัดการ/

พนักงานสหกรณ์
207

 40.43%

นิสิต/นักศึกษา
 125

24.41%

ประชาชนทั�วไป
 6

   1.17%

อื�น ๆ 
2

0.39%

 
 

 

2. ขอมูลการใชบริการสารสนเทศทางการเงินของผูใชบริการ  
  ผลจากการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการใชบริการสารสนเทศทางการเงินของผูใชบริการ           
ในแตละหัวขอ มีรายละเอียดดังตอไปนี้   
      2.1  ผูใชบริการสวนใหญเคยใชขอมูลทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร  จํานวน 
396 ราย คิดเปนรอยละ 77.34 ของผูใชบริการท้ังสิ้น ในจํานวนดังกลาวเปนผูรับบริการ จํานวน 206 ราย   
คิดเปนรอยละ 52.02 และผูมีสวนไดสวนเสียจํานวน 190 ราย คิดเปนรอยละ 47.98 ของผูท่ีเคยใชขอมูล 
      2.2   ผูใชบริการขอมูลทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกรสะดวกติดตอขอใช
บริการโดยผ านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากท่ีสุด  จํานวน 357 ราย คิดเป นรอยละ 69.73                  
ของผูใชบริการท้ังสิ้น ในจํานวนดังกลาวเปนผูรับบริการ จํานวน 151 ราย คิดเปนรอยละ 42.30 ผูมีสวนได    
สวนเสีย จํานวน 206 ราย คิดเปนรอยละ 57.70 ของผูใชบริการโดยผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รองลงมาสะดวกติดตอใชบริการผานทางโทรศัพท/โทรสาร จํานวน 90 ราย คิดเปนรอยละ 17.58 ของ
ผูใชบริการท้ังสิ้น ในจํานวนดังกลาวเปนผูรับบริการ จํานวน 51 ราย คิดเปนรอยละ 56.67 ผูมีสวนได      
สวนเสีย จํานวน 39 ราย คิดเปนรอยละ 43.33 ของผูใชบริการโดยผานทางโทรศัพท/โทรสาร   
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  2.3  ผูใชบริการขอมูลทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกรใชขอมูลจาก หนวยงาน
ในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณมากท่ีสุด จํานวน 390 ราย คิดเปนรอยละ 45.03 ของผูใชบริการท้ังสิ้น ใน
จํานวนดังกลาวเปนผูรับบริการ จํานวน 184 ราย คิดเปนรอยละ 47.18 ผูมีสวนไดสวนเสีย  จํานวน 206 ราย 
คิดเปนรอยละ 52.82 ของผูใชขอมูลจากหนวยงานในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ  รองลงมาใชบริการขอมูล
จาก Website ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ จํานวน 268 ราย คิดเปนรอยละ 30.95 ในจํานวนดังกลาวเปน
ผูรับบริการ จํานวน 136 ราย คิดเปนรอยละ 50.75 และผูมีสวนไดสวนเสีย จํานวน 132 ราย คิดเปนรอยละ 
49.25 ของผูใชบริการจาก Website ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ  
      2.4  ความ ถ่ี ในการใช ขอ มูลทางการเงิน  ผู ใชบริการขอ มูลสวน ใหญ ใชขอ มูล             
เดือนละครั้ง จํานวน 249 ราย คิดเปนรอยละ 48.63 ของผูใชบริการท้ังสิ้น ในจํานวนดังกลาวเปนผูรับบริการ 
จํานวน 126 ราย คิดเปนรอยละ 50.60 และเปนผูมีสวนไดสวนเสีย จํานวน 123 ราย คิดเปนรอยละ 49.40 
ของผูใชขอมูลทางการเงินเดือนละครั้ง รองลงมาใชบริการขอมูลปละครั้ง จํานวน 184 ราย  คิดเปนรอยละ 
35.94 ในจํานวนดังกลาวเปนผูรับบริการ จํานวน 79 ราย คิดเปนรอยละ 42.93 และผูมีสวนไดสวนเสีย 
จํานวน 105 ราย คิดเปนรอยละ 57.07 ของผูใชขอมูลทางการเงินปละครั้ง 

    2.5  การนําขอมูลไปใชประโยชน  ผูใชบริการสวนใหญนําขอมูลไปใชในการบริหาร
จัดการทางการเงิน จํานวน 268 ราย คิดเปนรอยละ 28.15 ของผูใชบริการท้ังสิ้น ในจํานวนดังกลาวเปน
ผูรับบริการจํานวน 166 ราย คิดเปนรอยละ 61.94 และผูมีสวนไดสวนเสีย จํานวน 102 ราย คิดเปนรอยละ 
38.06 ของผูนําขอมูลไปใชในการบริหารจัดการทางการเงิน  รองลงมานําขอมูลไปใชประโยชนดานการพัฒนา
สหกรณ/กลุมเกษตรกร จํานวน 240 ราย คิดเปนรอยละ 25.21 ในจํานวนดังกลาวเปนผูรับบริการ จํานวน 
164 ราย คิดเปนรอยละ 68.33 และผูมีสวนไดสวนเสีย จํานวน 76 ราย คิดเปนรอยละ 31.67 ของผูนําขอมูล
ไปใชในการพัฒนาสหกรณ/กลุมเกษตรกร  
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ตารางท่ี 3  ขอมูลการใชบริการสารสนเทศทางการเงินของผูใชบริการ 

 

    ผูใชบริการท้ังสิ้น ประเภทของผูใชบริการ 

รายการ 
จํานวน รอยละ 

ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย 

    จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ทานเคยใชขอมูลทางการเงินของสหกรณ/กลุมเกษตรกรหรือไม             

  1.1  เคย 396 77.34 206 52.02 190 47.98 

  1.2  ไมเคย 116 22.66 49 42.24 67 57.76 

2. ทานสะดวกตดิตอขอใชบริการโดยชองทางใดมากท่ีสุด        

  2.1  มาดวยตนเอง 31 6.05 25 80.65 6 19.35 

  2.2  ผานทางโทรศัพท/โทรสาร 90 17.58 51 56.67 39 43.33 

  2.3  ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 357 69.73 151 42.30 206 57.70 

  2.4  จดหมาย/หนังสือราชการ 31 6.05 26 83.87 5 16.13 

  2.5  อ่ืน ๆ 3 0.59 2 66.67 1 33.33 

3. ทานไดใชขอมูลทางการเงินของสหกรณ/กลุมเกษตรกร         

จากแหลงใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)         

  3.1  Website ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ 268 30.95 136 50.75 132 49.25 

  3.2  หนวยงานในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ 390 45.03 72184 47.18 206 52.82 

  3.3  เอกสาร/ซดีี เผยแพรของกรมตรวจบัญชีสหกรณ 171 19.75 72 42.11 99 57.89 

  3.4  อ่ืน ๆ 37 4.27 17 45.95 20 54.05 

4. ความถ่ีในการใชขอมูลทางการเงินของสหกรณ/        

กลุมเกษตรกร        

  4.1  อยางนอยสัปดาหละครั้ง 68 13.28 42 61.76 26 38.24 

  4.2  อยางนอยเดือนละครั้ง 249 48.63 126 50.60 123 49.40 

  4.3  อยางนอยปละครั้ง 184 35.94 79 42.93 105 57.07 

  4.4  อ่ืน ๆ 11 2.15 8 72.73 3 27.27 

5. ทานนําขอมูลทางการเงินไปใชประโยชนทางดานใดบาง        

(ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)        

  5.1  การพัฒนาสหกรณ/กลุมเกษตรกร 240 25.21 164 68.33 76 31.67 

  5.2  การศึกษา 208 21.85 47 22.60 161 77.40 

  5.3  การวิจัย 184 19.33 28 15.22 156 84.78 

  5.4  การบริหารจดัการทางการเงิน 268 28.15 166 61.94 102 38.06 

  5.5  อ่ืน ๆ 52 5.46 29 55.77 23 44.23 
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3. ความพึงพอใจของผูใชบริการ 
    ผลจากการวิเคราะหขอมูลพบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจการใหบริการขอมูล

สารสนเทศทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร  โดยรวมเฉลี่ยอยูในระดับพอใจมากท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 4.32 คะแนน ( คะแนนเต็ม 5) คิดเปนรอยละ 86.40 แยกเปนผูรับบริการ มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.20 
คะแนน คิดเปนรอยละ 84.00 และผูมีสวนไดสวนเสีย มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.44 คะแนน คิดเปนรอยละ 
88.80 รายละเอียดมีดังตอไปนี้ 

3.1  ดานสารสนเทศทางการเงิน 
 3.1.1  ผูใชบริการขอมูลมีความพึงพอใจดานความนาเชื่อถือของขอมูลท่ีไดรับ            
อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.42 คะแนน คิดเปนรอยละ 88.40 สําหรับผูรับบริการ   
มีความพึงพอใจดานความนาเชื่อถือของขอมูลท่ีไดรับอยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.35 
คะแนน คิดเปนรอยละ 87.00 และผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด  มีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 4.49 คะแนน คิดเปนรอยละ 89.80 
 3.1.2  ผูใชบริการขอมูลมีความพึงพอใจดานความครบถวน ถูกตองของขอมูล
สารสนเทศทางการเงินท่ีไดรับอยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.38 คะแนน คิดเปนรอยละ 
87.60 สําหรับผูรับบริการมีความพึงพอใจดานความครบถวน ถูกตองของขอมูลสารสนเทศทางการเงินท่ีไดรับ
ในครั้งนี้อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.30 คะแนน คิดเปนรอยละ 86.00 และผูมี  
สวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด  มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.47 คะแนน  คิดเปน
รอยละ 89.40 
 3.1.3  ผูใชบริการมีความพึงพอใจการนําเสนอขอมูล เชน กราฟ ตาราง มีความ
เหมาะสม อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.30 คะแนน คิดเปนรอยละ 86.00 สําหรับ
ผูรับบริการความพึงพอใจในการนําเสนอขอมูล เชน กราฟ ตาราง มีความเหมาะสมอยูในระดับพึงพอใจ    
มากท่ีสุด มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.16 คะแนน คิดเปนรอยละ 83.20 และผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจ 
อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.44 คะแนน คิดเปนรอยละ 88.80 
 3.1.4  ผูใชบริการมีความพึงพอใจในเนื้อหาสาระ อานเขาใจงาย อยูในระดับ         
พึงพอใจมากท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเท ากับ 4.34 คะแนน คิดเปนรอยละ 86.80 สําหรับผู รับบริการ                 
มีความพึงพอใจในเนื้อหาสาระอานเขาใจงายอยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.22 คะแนน  
คิดเปนรอยละ 84.40 และผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 4.45 คะแนน  คิดเปนรอยละ 89.00 
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 3.1.5  ผูใชบริการมีความพึงพอใจดานขนาดรูปเลมมีความเหมาะสมอยูในระดับ     
พึงพอใจมากท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเท ากับ 4.33 คะแนน คิดเปนรอยละ 86.60 สําหรับผูรับบริการ                       
มีความพึงพอใจในขนาดรูปเลมมีความเหมาะสมอยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.23
คะแนน คิดเปนรอยละ 84.60 และผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุดมีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 4.42 คะแนน คิดเปนรอยละ 88.40 
 3.1.6 ผูใชบริการมีความพึงพอใจดานสามารถนําขอมูลทางการเงินไปใชประโยชน            
อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.37 คะแนน คิดเปนรอยละ 87.40 สําหรับผูรับบริการมี
ความพึงพอใจสามารถนําขอมูลทางการเงินไปใชประโยชน  อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 
4.27 คะแนน คิดเปนรอยละ 85.40 และผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุดมี
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.46 คะแนน คิดเปนรอยละ 89.20 
 3.1.7  ผูใชบริการมีความพึงใจโดยรวมท่ีไดรับเอกสารสารสนเทศทางการเงิน            
ในครั้งนี้อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.37 คะแนน คิดเปนรอยละ 87.40 สําหรับ
ผูรับบริการมีความพึงพอใจโดยรวมท่ีไดรับเอกสารสารสนเทศทางการเงินอยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด        
มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.25 คะแนน คิดเปนรอยละ 85.00 และผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจอยูในระดับ
พึงพอใจมากท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.48 คิดเปนรอยละ 89.60 

3.2 ดานการใหบริการ 
 3.2.1  ผูใชบริการมีความพึงพอใจในข้ันตอนการใหบริการมีระบบดี อยูในระดับ               
ความพึงพอใจมากท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.29 คะแนน คิดเปนรอยละ 85.80 สําหรับผูรับบริการ          
มีความพึงพอใจในข้ันตอนการใหบริการมีระบบดีอยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.13 
คะแนน คิดเปนรอยละ 82.60 และผู มีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด             
มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.46 คิดเปนรอยละ 89.20 
 3.2.2  ผูใชบริการมีความพึงพอใจดานระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม 
อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.27 คะแนน คิดเปนรอยละ 85.40 สําหรับผูรับบริการมี
ความพึงพอใจดานระยะเวลาในการใหบริการอยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.10 
คะแนน คิดเปนรอยละ 82.00 และผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจ มากท่ีสุดมีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 4.44 คิดเปนรอยละ 88.80 
 3.2.3  ผูใชบริการมีความพึงพอใจท่ีไดรับความสะดวก รวดเร็วในบริการ อยูใน
ระดับพึงพอใจมากท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.25 คะแนน คิดเปนรอยละ 85.00 สําหรับผูรับบริการ               
มีความพึงพอใจไดรับความสะดวก รวดเร็วในบริการ อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.11 
คะแนน คิดเปนรอยละ 82.20 และผู มีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด             
มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.39 คิดเปนรอยละ 87.80 
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 3.2.4  ผูใชบริการมีความพึงพอใจในชองทางเขาถึงขอมูลขาวสารของหนวยงานได
สะดวกอยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.28 คะแนน คิดเปนรอยละ 85.60 สําหรับ
ผูรับบริการมีความพึงพอใจในชองทางเขาถึงขอมูลไดสะดวกอยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด มีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 4.15 คะแนน คิดเปนรอยละ 83.00 และผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจ          
มากท่ีสุด มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.41 คิดเปนรอยละ 88.20 
 3.2.5  ผูใชบริการมีความพึงพอใจท่ีไดรับบริการตรงตามความตองการอยูในระดับ
พึงพอใจมากท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเท ากับ 4.28 คะแนน คิดเปนรอยละ 85.60 สําหรับผู รับบริการ                
มีความพึงพอใจท่ีไดรับบริการตรงตามความตองการอยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.16 
คะแนน คิดเปนรอยละ 83.20 และผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด   มีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 4.40 คิดเปนรอยละ 88.00 
 3.2.6  ผูใชบริการมีความพึงพอใจโดยรวมในบริการท่ีไดรับในครั้งนี้อยูในระดับ                
พึงพอใจมากท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.30 คะแนน คิดเปนรอยละ 86.00 สําหรับผูรับบริการมี           
ความพึงพอใจโดยรวมในบริการท่ีไดรับอยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.15 คะแนน           
คิดเปนรอยละ 83.00 และผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 4.45 คะแนน คิดเปนรอยละ 89.00 
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 ตารางท่ี 4  แสดงคาเฉล่ีย และรอยละโดยรวมของผูใชบริการ 
 

ระดับ

คาเฉลี่ย รอยละ ความ

พึงพอใจ

ดานสารสนเทศทางการเงิน

1 ความนาเชื่อถือของขอมูล 4.42 88.40 มากที่สุด

2 ความครบถวน ถูกตองของขอมูล 4.38 87.60 มากที่สุด

3 การนําเสนอขอมูล เชน กราฟ  ตาราง มีความเหมาะสม 4.30 86.00 มากที่สุด

4 เนื้อหาสาระ  อานเขาใจงาย 4.34 86.80 มากที่สุด

5 ขนาดรูปเลมมีความเหมาะสม 4.33 86.60 มากที่สุด

6 สามารถนําขอมูลทางการเงินไปใชประโยชนได 4.37 87.40 มากที่สุด

7 ความพึงพอใจโดยรวมที่ไดรับเอกสารสารสนเทศ 4.37 87.40 มากที่สุด

ทางการเงินในครั้งนี้

ดานการใหบริการ

1 ขั้นตอนการใหบริการมีระบบดี 4.29 85.80 มากที่สุด

2 ระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม 4.27 85.40 มากที่สุด

3 ไดรับความสะดวก และรวดเร็วในบริการ 4.25 85.00 มากที่สุด

4 มีชองทางเขาถึงขอมูลขาวสารของหนวยงานไดสะดวก 4.28 85.60 มากที่สุด

5 ไดรับบริการตรงตามความตองการ 4.28 85.60 มากที่สุด

6 มีความพึงพอใจโดยรวมในบริการที่ไดรับในครั้งนี้ 4.30 86.00 มากที่สุด

4.32 86.40 มากที่สุด

รายการ

คะแนนเฉลี่ย  
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          ภาพท่ี 3  แสดงรอยละความพึงพอใจดานสารสนเทศทางการเงินของผูใชบริการ 

 

ความนา่เชื�อถอื

ความครบถว้น

นําไปใชป้ระโยชน์

พงึพอใจ
สารสนเทศ

เนื�อหาสาระ

ขนาดรูปเลม่

การนําเสนอขอ้มูล

88.40

87.60

87.40

87.40

86.80

86.60

86.00

 

 

      ภาพท่ี 4  แสดงรอยละความพึงพอใจดานการใหบริการของผูใชบริการ 

 

พงึพอใจในบรกิาร

ข ั�นตอนการใหบ้รกิาร

มชีอ่งทางเขา้ถงึขอ้มูล

ไดร้บับรกิารตรงความ
ตอ้งการ

ระยะเวลาการใหบ้รกิาร

ไดร้บัความสะดวก

86.00

85.80

85.60

85.60

85.40

85.00
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   ตารางท่ี  5  แสดงคาเฉล่ีย และคารอยละโดยรวมแยกตามประเภทผูใชบริการ 
 

ระดับ ระดับ

คาเฉลี่ย รอยละ ความ คาเฉลี่ย รอยละ ความ

พึงพอใจ พึงพอใจ

ดานสารสนเทศทางการเงิน

1 ความนาเชื่อถือของขอมูล 4.35 87.00 มากที่สุด 4.49 89.80 มากที่สุด

2 ความครบถวน ถูกตองของขอมูล 4.30 86.00 มากที่สุด 4.47 89.40 มากที่สุด

3 การนําเสนอขอมูล เชน กราฟ  ตาราง 4.16 83.20 มากที่สุด 4.44 88.80 มากที่สุด

มีความเหมาะสม

4 เนื้อหาสาระ  อานเขาใจงาย 4.22 84.40 มากที่สุด 4.45 89.00 มากที่สุด

5 ขนาดรูปเลมมีความเหมาะสม 4.23 84.60 มากที่สุด 4.42 88.40 มากที่สุด

6 สามารถนําขอมูลทางการเงินไปใชประโยชนได 4.27 85.40 มากที่สุด 4.46 89.20 มากที่สุด

7 ความพึงพอใจโดยรวมที่ไดรับเอกสารสารสนเทศ 4.25 85.00 มากที่สุด 4.48 89.60 มากที่สุด

ทางการเงินในครั้งนี้

ดานการใหบริการ

1 ขั้นตอนการใหบริการมีระบบดี 4.13 82.60 มากที่สุด 4.46 89.20 มากที่สุด

2 ระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม 4.10 82.00 มากที่สุด 4.44 88.80 มากที่สุด

3 ไดรับความสะดวก และรวดเร็วในบริการ 4.11 82.20 มากที่สุด 4.39 87.80 มากที่สุด

4 มีชองทางเขาถึงขอมูลขาวสารของหนวยงาน 4.15 83.00 มากที่สุด 4.41 88.20 มากที่สุด

ไดสะดวก

5 ไดรับบริการตรงตามความตองการ 4.16 83.20 มากที่สุด 4.40 88.00 มากที่สุด

6 มีความพึงพอใจโดยรวมในบริการที่ไดรับในครั้งนี้ 4.15 83.00 มากที่สุด 4.45 89.00 มากที่สุด

คะแนนเฉลี่ย 4.20 84.00 มากที่สุด 4.44 88.80 มากที่สุด

ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย

รายการ

 
 

 

 
 

 

 

 

 



23 

ภาพท่ี 5  แสดงรอยละความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

78.00

80.00

82.00

84.00

86.00

88.00

90.00
ผูร้บับรกิาร ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
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ผลการสํารวจของผูรับบริการ 
  ในการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการขอมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณและ 
กลุมเกษตรกร ไดสงแบบสํารวจใหผูรับบริการจํานวน 500 ราย และไดรับแบบสํารวจกลับคืนจํานวน 255 
ราย คิดเปนรอยละ 51.00 ของจํานวนแบบสํารวจท้ังสิ้น 
  ผลการสํารวจแบงออกเปน  3  หัวขอ  ดังนี้ 
  1.  ขอมูลท่ัวไปของผูรับบริการ 
  2.  ขอมูลการใชบริการสารสนเทศทางการเงินของผูรับบริการ 
  3.  ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 1.  ขอมูลท่ัวไปของผูรับบริการ 
 ผลจากการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสภาพท่ัวไปของผูรับบริการ  จําแนกตามเพศและ
สถานภาพในการทํางาน  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 1.1 เพศ 
 จากการสํารวจพบวา  ผูรับบริการมีท้ังสิ้นจํานวน 255 ราย แยกเปนเพศชาย 
จํานวน 53 ราย  คิดเปนรอยละ 20.78 และเพศหญิง จํานวน 202 ราย คิดเปนรอยละ 79.22 ของจํานวน
ผูรับบริการท้ังสิ้น  
 

ตารางท่ี  6  จํานวนและรอยละของผูรับบริการ จําแนกตามเพศ 
 

รายการ 
ผูรับบริการ 

จํานวน รอยละ 

เพศ       

  ชาย 53 20.78 

  หญิง 202 79.22 

รวม 255 100 
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       ภาพท่ี 6 จํานวนและรอยละของผูรับบริการ จําแนกตามเพศ 

 

ชาย
53

20.78%

หญิง
202

79.22%

 
 

 1.2 สถานภาพการทํางาน 
 จากการสํารวจพบวา  สถานภาพในการทํางานของผูรับบริการสวนใหญเปน
ผูบริหาร/ผูจัดการ/พนักงานสหกรณจํานวน 164 ราย คิดเปนรอยละ 64.31 รองลงมาเปนภาครัฐ/เอกชน/
รัฐวิสาหกิจ จํานวน 74 ราย คิดเปนรอยละ 29.02   

 

   ตารางท่ี 7  จํานวนและรอยละของผูรับบริการ จําแนกตามสถานภาพการทํางาน 
 

รายการ 
ผูรับบริการ 

จํานวน รอยละ 

สถานภาพการทํางาน     

  ภาครัฐ/เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 74 29.02 

  ผูบริหาร/ผูจัดการ/พนักงานสหกรณ 164 64.31 

  นิสิต/นักศึกษา 13 5.10 

  ประชาชนท่ัวไป 2 0.78 

  อ่ืน ๆ 2 0.78 

รวม 255 100 
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                 ภาพท่ี 7   จํานวนและรอยละของผูรับบริการ จําแนกตามสถานภาพการทํางาน 
 

ภาครัฐ/เอกชน/
รัฐวสิาหกจิ

74
 29.02%

ผู้บริหาร/ผู้จัดการ/
พนักงานสหกรณ์

 164
 64.31%

นิสิต/นักศกึษา
 13

5.10%

ประชาชนทั�วไป
 2

0.78%

อื�น ๆ 
2

 0.78%

 
 

 
2.  ขอมูลการใชบริการสารสนเทศทางการเงินของผูรับบริการ 
    ผลจากการวิเคราะหขอมูลการใชบริการสารสนเทศทางการเงินของผูรับบริการ              

ในแตละหัวขอ  มีรายละเอียดดังตอไปนี้  
2.1  ผูรับบริการสวนใหญเคยใชขอมูลทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร  

จํานวน 206 ราย คิดเปนรอยละ 80.78 ไมเคยใชขอมูลจํานวน 49 ราย คิดเปนรอยละ 19.22  
2.2 ผูรับบริการสวนใหญสะดวกท่ีจะติดตอขอใชบริการผานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ จํานวน 151 ราย คิดเปนรอยละ 59.22 รองลงมาติดตอขอใชบริการโดยผานทางโทรศัพท/
โทรสาร จํานวน 51 ราย คิดเปนรอยละ 20.00   

2.3    ผู รั บ บ ริ ก ารส ว น ให ญ ใช ข อ มู ล ท างก าร เงิน จ าก ห น ว ย งาน ใน สั ง กั ด                 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ จํานวน 184 ราย คิดเปนรอยละ 44.99 รองลงมาจากใชขอมูลจาก Website          
ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ จํานวน 136 ราย คิดเปนรอยละ 33.25  

2.4   ความ ถ่ี ในการใช ข อ มูลทางการเงินของผู รับบริการส วน ใหญ ใช ข อ มูล           
เดือนละครั้ง จํานวน 126 ราย คิดเปนรอยละ 49.41 รองลงมาเปนปละครั้ง จํานวน 79 ราย คิดเปน          
รอยละ 30.98 

2.5   ผูรับบริการสวนใหญนําขอมูลทางการเงินไปใชประโยชนในดานบริหารจัดการ  
ทางการเงิน จํานวน 166 ราย คิดเปนรอยละ 38.25 รองลงมานําไปใชประโยชนในการพัฒนาสหกรณ/         
กลุมเกษตรกร จํานวน 164 ราย คิดเปนรอยละ 37.79  
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  ตารางท่ี 8 ขอมูลการใชบริการสารสนเทศทางการเงินของผูรับบริการ 

รายการ 
ผูรับบริการ 

จํานวน รอยละ 

1 ทานเคยใชขอมูลทางการเงินของสหกรณ/กลุมเกษตรกรหรือไม     

  1.1  เคย 206 80.78 

  1.2  ไมเคย 49 19.22 

  รวม 255 100 

2 ทานสะดวกตดิตอขอใชบริการโดยชองทางใดมากท่ีสุด     

  2.1  มาดวยตนเอง 25 9.80 

  2.2  ผานทางโทรศัพท/โทรสาร 51 20.00 

  2.3  ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 151 59.22 

  2.4  จดหมาย/หนังสือราชการ 26 10.20 

  2.5  อ่ืน ๆ 2 0.78 

  รวม 255 100 

3 ทานไดใชขอมูลทางการเงินของสหกรณ/กลุมเกษตรกรจากแหลงใดบาง     

  (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)     

  3.1  Website ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ 136 33.25 

  3.2  หนวยงานในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ 184 44.99 

  3.3  เอกสาร/ซดีี เผยแพรของกรมตรวจบัญชีสหกรณ 72 17.60 

  3.4  อ่ืน ๆ 17 4.16 

  รวม 409 100 

4 ความถ่ีในการใชขอมูลทางการเงินของสหกรณ/กลุมเกษตรกร     

  4.1  อยางนอยสัปดาหละครั้ง 42 16.47 

  4.2  อยางนอยเดือนละครั้ง 126 49.41 

  4.3  อยางนอยปละครั้ง 79 30.98 

  4.4  อ่ืน ๆ 8 3.14 

  รวม 255 100 

5 ทานนําขอมูลทางการเงินไปใชประโยชนทางดานใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)     

  5.1  การพัฒนาสหกรณ/กลุมเกษตรกร 164 37.79 

  5.2  การศึกษา 47 10.83 

  5.3  การวิจัย 28 6.45 

  5.4  การบริหารจดัการทางการเงิน 166 38.25 

  5.5  อ่ืน ๆ 29 6.68 

  รวม 434 100 
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3.  ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

     ผลจากการวิเคราะหขอมูลพบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจการใหบริการขอมูล
สารสนเทศทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร  โดยรวมเฉลี่ยอยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุดมีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 4.20 คะแนน (คะแนนเต็ม 5) คิดเปนรอยละ 84.00 มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

3.1 ดานสารสนเทศทางการเงิน 
  3.1.1  ผูรับบริการมีความพึงพอใจดานความนาเชื่อถือของขอมูลท่ีไดรับอยูในระดับ
พึงพอใจมากท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.35 คะแนน คิดเปนรอยละ 87.00 
 3.1.2  ผูรับบริการมีความพึงพอใจในความครบถวน ถูกตองของขอมูลอยูในระดับ 
พึงพอใจมากท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.30 คะแนน คิดเปนรอยละ 86.00 
 3.1.3  ผูรับบริการมีความพึงพอใจในการนําเสนอขอมูลอยูในระดับพึงพอใจ      
มากท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.16 คิดเปนรอยละ 83.20 
 3.1.4  ผูรับบริการมีความพึงพอใจในเนื้อหาสาระ อานเขาใจงายอยูในระดับ       
พึงพอใจมากท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.22 คะแนน คิดเปนรอยละ 84.40 
 3.1.5  ผูรับบริการมีความพึงพอใจในขนาดรูปเลมมีความเหมาะสมอยูในระดับ       
พึงพอใจมากท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.23 คะแนน คิดเปนรอยละ 84.60 
 3.1.6  ผูรับบริการมีความพึงพอใจสามารถนําขอมูลการเงินไปใชประโยชนไดอยูใน
ระดับพึงพอใจมากท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.27 คะแนน คิดเปนรอยละ 85.40 
 3.1.7  ผูรับบริการมีความพึงพอใจโดยรวมท่ีไดรับเอกสารสารสนเทศทางการเงินใน
ครั้งนี้อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.25 คิดเปนรอยละ 85.00 

3.2 ดานการใหบริการ 
 3.2.1  ผูรับบริการมีความพึงพอใจในข้ันตอนการใหบริการมีระบบดี อยูในระดับ 

พึงพอใจมากท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.13 คิดเปนรอยละ 82.60 
 3.2.2  ผูรับบริการมีความพึงพอใจในระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสมอยู
ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.10 คิดเปนรอยละ 82.00 
 3.2.3  ผูรับบริการมีความพึงพอใจไดรับความสะดวก และรวดเร็วในบริการอยูใน
ระดับพึงพอใจมากท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.11 คิดเปนรอยละ 82.20 
 3.2.4  ผูรับบริการมีความพึงพอใจในชองทางเขาถึงขอมูลขาวสารของหนวยงานได
สะดวก อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.15 คิดเปนรอยละ 83.00 
 3.2.5  ผูรับบริการมีความพึงพอใจท่ีไดรับบริการตรงตามความตองการอยูในระดับ
พึงพอใจมากท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.16 คิดเปนรอยละ 83.20 
 3.2.6  ผูรับบริการมีความพึงพอใจโดยรวมในบริการท่ีไดรับในครั้งนี้อยูในระดับ 
พึงพอใจมากท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.15 คิดเปนรอยละ 83.00 
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  ตารางท่ี 9  แสดงคาเฉล่ีย และคารอยละ โดยรวมของผูรับบริการ 
 

ระดับ

คาเฉลี่ย รอยละ ความ

พึงพอใจ

ดานสารสนเทศทางการเงิน

1 ความนาเชื่อถือของขอมูล 4.35 87.00 มากที่สุด

2 ความครบถวน ถูกตองของขอมูล 4.30 86.00 มากที่สุด

3 การนําเสนอขอมูล เชน กราฟ  ตาราง มีความเหมาะสม 4.16 83.20 มากที่สุด

4 เนื้อหาสาระ  อานเขาใจงาย 4.22 84.40 มากที่สุด

5 ขนาดรูปเลมมีความเหมาะสม 4.23 84.60 มากที่สุด

6 สามารถนําขอมูลทางการเงินไปใชประโยชนได 4.27 85.40 มากที่สุด

7 ความพึงพอใจโดยรวมที่ไดรับเอกสารสารสนเทศ 4.25 85.00 มากที่สุด

ทางการเงินในครั้งนี้

ดานการใหบริการ

1 ขั้นตอนการใหบริการมีระบบดี 4.13 82.60 มากที่สุด

2 ระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม 4.10 82.00 มากที่สุด

3 ไดรับความสะดวก และรวดเร็วในบริการ 4.11 82.20 มากที่สุด

4 มีชองทางเขาถึงขอมูลขาวสารของหนวยงานไดสะดวก 4.15 83.00 มากที่สุด

5 ไดรับบริการตรงตามความตองการ 4.16 83.20 มากที่สุด

6 มีความพึงพอใจโดยรวมในบริการที่ไดรับในครั้งนี้ 4.15 83.00 มากที่สุด

4.20 84.00 มากที่สุด

รายการ

คะแนนเฉลี่ย
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                      ภาพท่ี 8  แสดงรอยละความพึงพอใจดานสารสนเทศทางการเงินของผูรับบริการ 

ความน่าเชื�อถือ

 87.00%

ความครบถ้วน

 86.00%

นําไปใช้

ประโยชน์

 85.40%

พงึพอใจ

สารสนเทศ

 85.00%

ขนาดรูปเล่ม

 84.60%

เนื�อหาสาระ

 84.40%

การนําเสนอ

ข้อมูล

 83.20%

 

            ภาพท่ี 9  แสดงรอยละความพึงพอใจดานการใหบริการของผูรับบริการ 

มีช่องทางเข้าถงึ

ข้อมูล     
  83.00%

พงึพอใจใน

บริการ
83.00%

ขั �นตอนการ

ให้บริการ 
82.60%

ได้รับความ

สะดวก
 82.20%

ระยะเวลาการ

ให้บริการ  
82.00%

ได้รับบริการ 
ตรงต้องการ

 83.20%
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ผลการสํารวจของผูมีสวนไดสวนเสีย 
  การสํารวจความพึงพอใจการใหบริการขอมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณและ 
กลุมเกษตรกร ไดสงแบบสํารวจใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย จํานวน 460 ราย ไดรับคืน จํานวน 257 ราย             
คิดเปนรอยละ 55.87 ของจํานวนแบบสํารวจท้ังสิ้น 
  ผลการสํารวจของผูมีสวนไดสวนเสีย แบงออกเปน  3 หัวขอ  ดังนี้ 
 1. ขอมูลท่ัวไปของผูมีสวนไดสวนเสีย 
 2. ขอมูลการใชบริการสารสนเทศทางการเงินของผูมีสวนไดสวนเสีย 
 3. ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย 

1.  ขอมูลท่ัวไปของผูมีสวนไดสวนเสีย 
     ผลจากการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสภาพท่ัวไปของผูมีสวนไดสวนเสียจําแนกตามเพศ   
และสถานภาพในการทํางาน  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 1.1 เพศ 
  จากการสํารวจพบวา  ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีรับบริการสารสนเทศทางการเงิน   

มีจํานวน 257 ราย แยกเปนเพศชาย จํานวน 100 ราย คิดเปนรอยละ 38.91 และเพศหญิง จํานวน 157 ราย 
คิดเปนรอยละ 61.09 ของจํานวนผูมีสวนไดสวนเสียท้ังสิ้น   

 

           ตารางท่ี 10  จํานวนและรอยละของผูมีสวนไดสวนเสีย  จําแนกตามเพศ 

รายการ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

จํานวน รอยละ 

เพศ       

   ชาย  100 38.91 

   หญิง  157 61.09 

รวม 257 100 
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                  ภาพท่ี 10  จํานวนและรอยละของผูมีสวนไดสวนเสีย  จําแนกตามเพศ 

ชาย
100

38.91%

หญิง
157

61.09%

 

 

 1.2 สถานภาพการทํางาน 
  จากการสํ ารวจพบวา  สถานภาพในการทํ างานของผู มีส วนไดส วน เสี ย              

สวนใหญเปนนิสิต/นักศึกษา จํานวน 112 ราย คิดเปนรอยละ 43.58 รองลงมาปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐ/
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 98 ราย คิดเปนรอยละ 38.13  

          ตารางท่ี 11  จํานวนและรอยละของผูมีสวนไดสวนเสีย  จําแนกตามสถานภาพการทํางาน 

รายการ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

จํานวน รอยละ 

สถานภาพการทํางาน     

  ภาครัฐ/เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 98 38.13 

  ผูบริหาร/ผูจัดการ/พนักงานสหกรณ 43 16.73 

  นิสิต/นักศึกษา 112 43.58 

  ประชาชนท่ัวไป 4 1.56 

  อ่ืน ๆ - - 

รวม 257 100 
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          ภาพท่ี 11 จํานวนและรอยละของผูมีสวนไดสวนเสีย  จําแนกตามสถานภาพการทํางาน 

 

 

ภาครัฐ/เอกชน/
รัฐวิสาหกิจ 

98
 38.13%

ผู้บริหาร/ผู้จดัการ/
พนักงานสหกรณ์

 43
 16.73%

นิสิต/นักศึกษา
 112 

43.58%

ประชาชนทั�วไป
 4

1.56%

 
 

2.  ขอมูลการใชบริการสารสนเทศทางการเงินของผูมีสวนไดสวนเสีย 
 ผลจากการวิเคราะหขอมูลการใชบริการสารสนเทศทางการเงินของผูมีสวนไดสวนเสียใน
แตละหัวขอมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 2.1 ผูมีสวนไดสวนเสียสวนใหญเคยใชขอมูลทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกรจํานวน 
190 ราย คิดเปนรอยละ 73.93 ไมเคยใชขอมูลจํานวน 67 ราย คิดเปนรอยละ 26.07 
 2.2  ผูมีสวนไดสวนเสียสวนใหญสะดวกท่ีจะติดตอขอใชบริการทางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ จํานวน 206 ราย คิดเปนรอยละ 80.16 รองลงมาติดตอผานทางโทรศัพท/โทรสาร จํานวน 39 ราย 
คิดเปนรอยละ 15.18 
 2.3 ผูมีสวนไดสวนเสียสวนใหญไดใชขอมูลจากหนวยงานในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ 
จํานวน 206 ราย คิดเปนรอยละ 45.08 รองลงมาเปน Website ของกรมตรวจบญัชีสหกรณ จํานวน 132 ราย 
คิดเปนรอยละ 28.88 
 2.4  ผูมีสวนไดสวนเสียสวนใหญใชขอมูลทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกรอยาง
นอยเดือนละครั้ง จํานวน 123 ราย คิดเปนรอยละ 47.86 รองลงมาใชขอมูลปละครั้ง จํานวน 105 ราย คิดเปน
รอยละ 40.86 
 2.5  ผูมีสวนไดสวนเสียสวนใหญนําขอมูลทางการเงินไปใชประโยชนเพ่ือการศึกษา 
จํานวน 161 ราย คิดเปนรอยละ 31.08 รองลงมานําไปใชเพ่ือการวิจัย จํานวน 156 ราย คิดเปนรอยละ 30.12 
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 ตารางท่ี  12  ขอมูลการใชบริการสารสนเทศทางการเงินของผูมีสวนไดสวนเสีย  

 

 

รายการ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

จํานวน รอยละ 

1 ทานเคยใชขอมูลทางการเงินของสหกรณ/กลุมเกษตรกรหรือไม     

  1.1  เคย 190 73.93 

  1.2  ไมเคย 67 26.07 

  รวม 257 100 

2 ทานสะดวกตดิตอขอใชบริการโดยชองทางใดมากท่ีสุด     

  2.1  มาดวยตนเอง 6 2.33 

  2.2  ผานทางโทรศัพท/โทรสาร 39 15.18 

  2.3  ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 206 80.16 

  2.4  จดหมาย/หนังสือราชการ 5 1.95 

  2.5  อ่ืน ๆ 1 0.39 

  รวม 257 100 

3 ทานไดใชขอมูลทางการเงินของสหกรณ/กลุมเกษตรกรจากแหลงใดบาง     

  (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)     

  3.1  Website ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ 132 28.88 

  3.2  หนวยงานในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ 206 45.08 

  3.3  เอกสาร/ซดีี เผยแพรของกรมตรวจบัญชีสหกรณ 99 21.66 

  3.4  อ่ืน ๆ 20 4.38 

  รวม 457 100 

4 ความถ่ีในการใชขอมูลทางการเงินของสหกรณ/กลุมเกษตรกร     

  4.1  อยางนอยสัปดาหละครั้ง 26 10.12 

  4.2  อยางนอยเดือนละครั้ง 123 47.86 

  4.3  อยางนอยปละครั้ง 105 40.86 

  4.4  อ่ืน ๆ 3 1.17 

  รวม 257 100 

5 ทานนําขอมูลทางการเงินไปใชประโยชนทางดานใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)     

  5.1  การพัฒนาสหกรณ/กลุมเกษตรกร 76 14.67 

  5.2  การศึกษา 161 31.08 

  5.3  การวิจัย 156 30.12 

  5.4  การบริหารจดัการทางการเงิน 102 19.69 

  5.5  อ่ืน ๆ 23 4.44 

  รวม 518 100 
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3.  ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย 

 ผลจากการวิเคราะหขอมูลพบวา ผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจการใหบริการขอมูล
สารสนเทศทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร โดยรวมเฉลี่ยอยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด มีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 4.44 คะแนน (คะแนนเต็ม 5) คิดเปนรอยละ 88.80 มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
      3.1  ดานสารสนเทศทางการเงิน 
 3.1.1 ผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจดานความนาเชื่อถือของขอมูลท่ีไดรับ     
อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.49 คะแนน คิดเปนรอยละ 89.80 
 3.1.2  ผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจดานความครบถวน ถูกตองของขอมูลอยูใน
ระดับพึงพอใจมากท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.47 คะแนน คิดเปนรอยละ 89.40 
 3.1.3  ผู มีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจการนําเสนอขอมูลมีความเหมาะสม      
อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.44 คิดเปนรอยละ 88.80 
 3.1.4  ผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจในเนื้อหาสาระ อานเขาใจงายอยูในระดับ
พึงพอใจมากท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.45 คะแนน คิดเปนรอยละ 89.00 
 3.1.5  ผู มีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจดานขนาดรูปเลมมีความเหมาะสม        
อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.42 คะแนน คิดเปนรอยละ 88.40 
 3.1.6  ผู มีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจสามารถนําขอมูลทางการเงินไปใช
ประโยชน  อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.46 คะแนน คิดเปนรอยละ 89.20 
 3.1.7  ผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจโดยรวมท่ีไดรับเอกสารสารสนเทศทาง
การเงินในครั้งนี้อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.48 คิดเปนรอยละ 89.60 

3.2 ดานการใหบริการ 
 3.2.1  ผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจในข้ันตอนการใหบริการมีระบบดีอยูใน

ระดับพึงพอใจมากท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.46 คิดเปนรอยละ 89.20 
 3.2.2  ผู มีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจระยะเวลาในการใหบริการมีความ

เหมาะสมอยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.44 คิดเปนรอยละ 88.80 
 3.2.3  ผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจไดรับความสะดวก และรวดเร็วในบริการ 

อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.39 คิดเปนรอยละ 87.80 
   3.2.4  ผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจดานชองทางเขาถึงขอมูลขาวสารของ
หนวยงานไดสะดวกอยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.41 คิดเปนรอยละ 88.20 
   3.2.5  ผู มีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจไดรับบริการตรงตามความตองการ       
อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.40 คิดเปนรอยละ 88.00 
   3.2.6  ผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจโดยรวมในบริการท่ีไดรับในครั้งนี้อยูใน
ระดับพึงพอใจมากท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.45 คิดเปนรอยละ 89.00 
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 ตารางท่ี 13  แสดงคาเฉล่ีย และคารอยละของผูมีสวนไดสวนเสีย 
 

ระดับ

คาเฉลี่ย รอยละ ความ

พึงพอใจ

ดานสารสนเทศทางการเงิน

1 ความนาเชื่อถือของขอมูล 4.49 89.80 มากที่สุด

2 ความครบถวน ถูกตองของขอมูล 4.47 89.40 มากที่สุด

3 การนําเสนอขอมูล เชน กราฟ  ตาราง มีความเหมาะสม 4.44 88.80 มากที่สุด

4 เนื้อหาสาระ  อานเขาใจงาย 4.45 89.00 มากที่สุด

5 ขนาดรูปเลมมีความเหมาะสม 4.42 88.40 มากที่สุด

6 สามารถนําขอมูลทางการเงินไปใชประโยชนได 4.46 89.20 มากที่สุด

7 ความพึงพอใจโดยรวมที่ไดรับเอกสารสารสนเทศ 4.48 89.60 มากที่สุด

ทางการเงินในครั้งนี้

ดานการใหบริการ

1 ขั้นตอนการใหบริการมีระบบดี 4.46 89.20 มากที่สุด

2 ระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม 4.44 88.80 มากที่สุด

3 ไดรับความสะดวก และรวดเร็วในบริการ 4.39 87.80 มากที่สุด

4 มีชองทางเขาถึงขอมูลขาวสารของหนวยงานไดสะดวก 4.41 88.20 มากที่สุด

5 ไดรับบริการตรงตามความตองการ 4.40 88.00 มากที่สุด

6 มีความพึงพอใจโดยรวมในบริการที่ไดรับในครั้งนี้ 4.45 89.00 มากที่สุด

4.44 88.80 มากที่สุด

รายการ

คะแนนเฉลี่ย
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        ภาพท่ี 12 แสดงรอยละความพึงพอใจดานสารสนเทศทางการเงินของผูมีสวนไดสวนเสีย 

75.00

80.00

85.00

90.00

ร้อยละความพึงพอใจ

 

               ภาพท่ี 13 แสดงรอยละความพึงพอใจดานการใหบริการของผูมีสวนไดสวนเสีย 
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ร้อยละความพงึพอใจ
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บทที่ 5 

สรุปผลการสํารวจและขอเสนอแนะ 

  การสํารวจความพึงพอใจการใหบริการสารสนเทศทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร  
มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปญหาและขอเสนอแนะดานสารสนเทศทางการเงินและการใหบริการ ซ่ึงเปนขอมูล
พ้ืนฐานท่ีจําเปนในการปรับปรุงการจัดทําสารสนเทศทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร และการ
ใหบริการใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการตอไป 

สรุปผลการสํารวจของผูใชบริการ 
  ผลการสํารวจพบวา ผูใชบริการสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 70.12 ปฏิบัติงานเปน
ผูบริหาร/ผูจัดการ/พนักงานสหกรณ  รอยละ 40.43 และเคยใชขอมูลทางการเงินของสหกรณและ              
กลุมเกษตรกรรอยละ 77.34 สวนใหญติดตอขอใชบริการขอมูลโดยผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รอยละ 
69.73 และใชขอมูลจากหนวยงานในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ รอยละ 45.03 ความถ่ีในการใชขอมูล        
เดือนละครั้ง รอยละ 48.63 และนําไปใชประโยชนเพ่ือการศึกษา รอยละ 28.15 

ผูใชบริการสวนใหญมีความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ  
4.32 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) คิดเปนรอยละ 86.40 รายละเอียดตามลําดับดังตอไปนี้ 
 ดานสารสนเทศทางการเงิน   

(1) ความนาเชื่อถือของขอมูล รอยละ 88.40 
(2) ความครบถวนถูกตองของขอมูล รอยละ 87.60 
(3) ความพึงพอใจโดยรวมท่ีไดรับเอกสารในครั้งนี้ รอยละ 87.40 
(4) สามารถนําขอมูลทางการเงินไปใชประโยชนได รอยละ 87.40 
(5) เนื้อหาสาระอานเขาใจงาย รอยละ 86.80 
(6) ขนาดรูปเลมมีความเหมาะสม รอยละ 86.60 
(7) การนําเสนอขอมูล เชน กราฟ ตาราง มีความเหมาะสม รอยละ 86.00 

   ดานการใหบริการ  
(1) ความพึงพอใจโดยรวมในบริการท่ีไดรับในครั้งนี้ รอยละ 86.00        
(2) ข้ันตอนการใหบริการมีระบบดี รอยละ 85.80  
(3) มีชองทางเขาถึงขอมูลขาวสารของหนวยงาน รอยละ 85.60 
(4) ไดรับบริการตรงตามความตองการ รอยละ 85.60 
(5) ระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม รอยละ 85.40           
(6) ไดรับความสะดวก และรวดเร็วในบริการ รอยละ 85.00 
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สรุปผลการสํารวจของผูรับบริการ 
ผลจากการสํารวจ พบวา ผูรับบริการสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 79.22 เปนผูบริหาร/

ผูจัดการ/พนักงานสหกรณ รอยละ 64.31 ผูรับบริการเคยใชขอมูลทางการเงิน รอยละ 80.78 มีความสะดวก
ติดตอขอใชขอมูลผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รอยละ 59.22 ใชขอมูลจากหนวยงานในสังกัดกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ รอยละ 44.99 มีความถ่ีในการใชขอมูลทางการเงินเดือนละครั้ง รอยละ 49.41 โดยนําไปใช
ประโยชนดานการบริหารการจัดการทางการเงิน รอยละ 38.25 
 ผูรับบริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.20 
คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) คิดเปนรอยละ 84.00 แยกตามลําดับ ดังนี้ 

ดานสารสนเทศทางการเงิน   
(1) ความนาเชื่อถือของขอมูล รอยละ 87.40 
(2) ความครบถวน ถูกตองของขอมูล รอยละ 86.00 
(3) สามารถนําขอมูลการเงินไปใชประโยชน รอยละ 85.40 
(4) ความพึงพอใจโดยรวมท่ีไดรับเอกสารสารสนเทศ รอยละ 85.00 
(5) ขนาดรูปเลมมีความเหมาะสม รอยละ 84.60 

   (6)  เนื้อหาสาระ อานเขาใจงาย รอยละ 84.40 
 (7)  การนําเสนอขอมูล เชน กราฟ ตาราง มีความเหมาะสม รอยละ 83.20   
 ดานการใหบริการ 

(1) ไดรับบริการตรงตามความตองการ รอยละ 83.20 
(2) ชองทางเขาถึงขอมูลขาวสารของหนวยงานไดสะดวก รอยละ 83.00 
(3) ความพึงพอใจโดยรวมในบริการท่ีไดรับ รอยละ 83.00 
(4) ข้ันตอนการใหบริการมีระบบดี รอยละ 82.60 
(5) ไดรับความสะดวกและรวดเร็วในบริการ รอยละ 82.20 
(6) ระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม รอยละ 82.00 
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สรุปผลการสํารวจของผูมีสวนไดสวนเสีย 
ผลจากการสํารวจ  พบวาผู มีสวนไดสวนเสียสวนใหญ เปนเพศหญิ ง รอยละ 61.09           

และเปนนิสิต/นักศึกษา รอยละ 43.58 เคยใชขอมูลทางการเงินของสหกรณ/กลุมเกษตรกร รอยละ 73.93      
มีความสะดวกติดตอขอใชขอมูลผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รอยละ 80.16 ใชขอมูลทางการเงินโดยผาน 
หนวยงานในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ รอยละ 45.08 มีความถ่ีในการใชขอมูลทางการเงินเดือนละครั้ง  
รอยละ 47.86 โดยนําไปใชในการเพ่ือการศึกษา รอยละ 31.08 

ผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 
4.44 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) คิดเปนรอยละ 88.80 แยกตามลําดับ ดังนี้ 
 ดานสารสนเทศทางการเงิน   

(1) ความนาเชื่อถือของขอมูล รอยละ 89.80 
(2) ความพึงพอใจโดยรวมท่ีไดรับเอกสารสารสนเทศ รอยละ 89.60 
(3) ความครบถวน ถูกตองของขอมูล รอยละ 89.40 
(4) สามารถนําขอมูลการเงินไปใชประโยชน รอยละ 89.20 
(5) เนื้อหาสาระ อานเขาใจงาย รอยละ 89.00 
(6) การนําเสนอขอมูล เชน กราฟ ตาราง มีความเหมาะสม รอยละ 88.40 
(7) ขนาดรูปเลมมีความเหมาะสม รอยละ 88.40 

 ดานการใหบริการ 
(1) ข้ันตอนการใหบริการมีระบบดี รอยละ 89.20 
(2) ความพึงพอใจโดยรวมในบริการท่ีไดรับ รอยละ 89.00 
(3) ระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม รอยละ 88.80 
(4) ชองทางเขาถึงขอมูลขาวสารของหนวยงานไดสะดวก รอยละ 88.20 
(5) ไดรับบริการตรงตามความตองการ รอยละ 88.00 
(6) ไดรับความสะดวกและรวดเร็วในบริการ รอยละ 87.80 
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ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  
  ผูใชบริการไดใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ  ดังนี้ 
 1. ไดรับขอมูลชาจนเลยเวลาท่ีควรใช 
 2. การนําเสนอขอมูลชามาก 
 3. ขอมูลมีประโยชน สะดวกในการนําไปใช 
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