
 
 

 

 

บทสรุปของผูบริหาร 
การสํารวจความไมพึงพอใจการใหบริการขอมูลสารสนเทศทางการเงิน 

ของสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําป  2562 

 รายงานการสํารวจความไมพึงพอใจการใหบริการขอมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ
และกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ 2562 จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะท่ีไดรับจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมท้ังนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีไดรับจาก
การสํารวจมาใชเปนแนวทางในการแกไขปรับปรุงการจัดทําสารสนเทศทางการเงินของสหกรณและ               
กลุมเกษตรกร ใหตรงตามความตองการและใหไดรับประโยชนสูงสุดตอไป  
 เครื่องมือท่ีใชคือ แบบสํารวจ ประกอบดวยชุดคําถาม 5 ตอน ไดแก ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
ของผูตอบแบบสํารวจ ตอนท่ี 2 ขอมูลการใชบริการสารสนเทศทางการเงิน ตอนท่ี 3 ระดับความไมพึงพอใจ                 
ดานสารสนเทศทางการเงิน ตอนท่ี 4 ระดับความไมพึงพอใจดานการใหบริการ และตอนท่ี 5 ความคิดเห็นและ
ขอสังเกต  
 การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการโดยสง QR Code สําหรับตอบแบบสํารวจไปยังสหกรณ
และกลุมเกษตรกร หนวยงานภาครัฐ/เอกชน มหาวิทยาลัยของรัฐ/เอกชน และหองสมุดตาง ๆ โดยขอความ
อนุเคราะหใหตอบแบบสํารวจพรอมสงกลับคืนทางไปรษณียตอบรับภายในเดือนพฤษภาคม 2562  
 ผลการสํารวจพบวาผูตอบแบบสํารวจใหความรวมมือในการสงแบบสํารวจกลับมาสวนใหญ
เปนเพศหญิง รอยละ 69.34 และมีสถานภาพเปนผูบริหาร/ผูจัดการ/พนักงานสหกรณ รอยละ 47.66           
มีความไมพึงพอใจการใหบริการขอมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร โดยเฉลี่ยอยูใน
ระดับไมพึงพอใจนอยท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.82 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) คิดเปนรอยละ 9.11          
โดยสามารถจําแนกปจจัยเรียงลําดับคะแนนความไมพึงพอใจจากนอยไปหามาก ดังตอไปนี้    
     ดานสารสนเทศทางการเงิน 

(1) การนําเสนอขอมูล เชน กราฟ ตาราง มีความเหมาะสม รอยละ 9.11 
(2) ขนาดรูปเลมมีความเหมาะสม รอยละ 9.11 
(3) สามารถนําขอมูลทางการเงินไปใชประโยชนได รอยละ 9.33 
(4) ความไมพึงพอใจโดยรวมท่ีไดรับเอกสารสารสนเทศทางการเงินในครั้งนี้ รอยละ 9.33   
(5) เนื้อหาสาระ อานเขาใจงาย รอยละ 9.44 

 (6)  ความนาเชื่อถือของขอมูล รอยละ 9.56 
 (7)  ความครบถวน ถูกตองของขอมูล รอยละ 9.56   
  
 
 
 
 
 
 
 
   



 
 

 

(2) 
 

 ดานการใหบริการ   
(1) ความไมพึงพอใจโดยรวมในบริการท่ีไดรับในครั้งนี้ รอยละ 8.44 
(2) ระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม รอยละ 8.67 
(3) ไดรับความสะดวก และรวดเร็วในบริการ รอยละ 8.78 
(4) ข้ันตอนการใหบริการมีระบบดี รอยละ 8.89 
(5) ชองทางเขาถึงขอมูลขาวสารของหนวยงานไดสะดวก รอยละ 8.89 

 (6)  ไดรับบริการตรงตามความตองการ รอยละ 9.00   
    
ผูตอบแบบสํารวจมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 1.  ขอมูลบางเรื่องควรใหเขาถึงไดงายกวาเดิม โดยเฉพาะขอมูลท่ีนํามาใชวิเคราะห 
 2. การนําเสนอขอมูลชามาก 

  จากผลการสํารวจความไมพึงพอใจดังกลาว จะเปนขอมูลประกอบเพ่ือนํามาเปนแนวทาง            
การแกไขปรับปรุงการจัดทําสารสนเทศทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร และการใหบริการ ประจําป
งบประมาณ 2563 ตอไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

(3) 
 

คํานํา 

  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ดําเนินการสํารวจความไมพึงพอใจการใหบริการสารสนเทศ

ทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร  เพ่ือนําผลจากการสํารวจมาใชในการปรับปรุงพัฒนาสารสนเทศ
ทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร ใหสอดคลองกับทิศทางความตองการของผูใชบริการใหสามารถ
ตอบสนองความตองการไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน     
  ท้ังนี้ ไดจัดทํารายงานผลการสํารวจความไมพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอการใหบริการขอมูล
สารสนเทศทางการเงิน ตามแบบสํารวจความไมพึงพอใจการใหบริการขอมูลสารสานเทศทางการเงินของสหกรณ
และกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ 2562  เพ่ือใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบไดใชเปนแนวทางประกอบการ
พิจารณาปรับปรุงคุณภาพสารสนเทศทางการเงินและการบริการของกรมตรวจบัญชีสหกรณตอไป  

ในโอกาสนี้ขอขอบคุณผูใชบริการทุกทานท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสํารวจ และให
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะอันเปนประโยชนในครั้งนี้  ทําใหงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 
                         
                        ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

                       กรมตรวจบัญชีสหกรณ  
              สงิหาคม 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  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับความไมพึงพอใจและการบริการ 

 ความหมายของความไมพึงพอใจ 3 

 การประเมินความไมพึงพอใจในบริการ 3 

 ความหมายของการบริการ 3 

 ความสําคัญของการบริการ 4 

 องคประกอบของระบบบริการ 5 

 ลักษณะของการใหบริการ 5 

 ขอควรคํานึงเก่ียวกับการบริการ 6 

 ขอควรระวังในการใหบริการ 6 

 การสรางความประทับใจในงานบรกิาร 7 

 การปฏิบัติในการใหบริการ 8 

บทท่ี 3 วิธีการสํารวจ 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 10 

 เครื่องมือท่ีใชในการสํารวจ 10 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 12 

 การวิเคราะหขอมูล 12 

  



 
 

 

(5) 

สารบัญเรื่อง (ตอ) 

 

 หนา 

บทท่ี 4 ผลการสํารวจ  

 ผลการสํารวจของผูใชบริการ 13 

 ผลการสํารวจของผูรับบริการ 25 

 ผลการสํารวจของผูมีสวนไดสวนเสีย 33 

บทท่ี 5 สรุปผลการสํารวจและขอเสนอแนะ  

 สรุปผลการสํารวจของผูใชบริการ 41 

 สรุปผลสํารวจของผูรับบริการ 42 

 สรุปผลสํารวจของผูมีสวนไดสวนเสีย 43 

 ขอเสนอแนะของผูใชบริการ 44 

บรรณานุกรม 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

(6) 

สารบัญตาราง 

 

 หนา 

ผูใชบริการ 

 ตารางท่ี 1   จํานวนและรอยละของผูใชบริการ จําแนกตามเพศ 13 

 ตารางท่ี 2   จํานวนและรอยละของผูใชบริการ จําแนกตามสถานภาพการทํางาน 14 

 ตารางท่ี 3   ขอมูลการใชบริการสารสนเทศทางการเงินของผูใชบริการ 17 

 ตารางท่ี 4   แสดงคาเฉลี่ย และคารอยละโดยรวมของผูใชบริการ 21 

 ตารางท่ี 5   แสดงคาเฉลี่ย และคารอยละโดยรวมแยกตามประเภทผูใชบริการ 23 

ผูรับบริการ  

 ตารางท่ี 6   จํานวนและรอยละของผูรับบริการ จําแนกตามเพศ 25 

 ตารางท่ี 7   จํานวนและรอยละของผูรับบริการ จําแนกตามสถานภาพการทํางาน 26 

 ตารางท่ี 8   ขอมูลการใชบริการสารสนเทศทางการเงินของผูรับบริการ 28 

 ตารางท่ี 9   แสดงคาเฉลี่ย และคารอยละโดยรวมของผูรับบริการ 31 

ผูมีสวนไดสวนเสีย  

 ตารางท่ี 10  จํานวนและรอยละของผูมีสวนไดสวนเสีย จําแนกตามเพศ 33 

 ตารางท่ี 11  จํานวนและรอยละของผูมีสวนไดสวนเสีย จําแนกตามสถานภาพการทํางาน 34 

 ตารางท่ี 12  ขอมูลการใชบริการสารสนเทศทางการเงินของผูมีสวนไดสวนเสีย 36 

 ตารางท่ี 13  แสดงคาเฉลี่ย และคารอยละโดยรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 39 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

(7) 

สารบัญตาราง 

 

 หนา 

ผูใชบริการ 

 ภาพท่ี 1   จํานวนและรอยละของผูใชบริการ จําแนกตามเพศ 14 

 ภาพท่ี 2   จํานวนและรอยละของผูใชบริการ จําแนกตามสถานภาพการทํางาน 15 

 ภาพท่ี 3   แสดงรอยละความพึงพอใจดานสารสนเทศทางการเงินของผูใชบริการ 22 

 ภาพท่ี 4   แสดงรอยละความพึงพอใจดานการใหบริการของผูใชบริการ 22 

 ภาพท่ี 5   แสดงรอยละความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 24 

ผูรับบริการ  

 ภาพท่ี 6   จํานวนและรอยละของผูรับบริการ จําแนกตามเพศ 26 

 ภาพท่ี 7   จํานวนและรอยละของผูรับบริการ จําแนกตามสถานภาพการทํางาน 27 

 ภาพท่ี 8   แสดงรอยละความพึงพอใจดานสารสนเทศทางการเงินของผูรับบริการ 32 

 ภาพท่ี 9   แสดงรอยละความพึงพอใจของผูรับบริการและผูรับบริการ 32 

ผูมีสวนไดสวนเสีย  

 ภาพท่ี 10  จํานวนและรอยละของผูมีสวนไดสวนเสีย จําแนกตามเพศ 34 

 ภาพท่ี 11  จํานวนและรอยละของผูมีสวนไดสวนเสีย จําแนกตามสถานภาพการทํางาน 35 

 ภาพท่ี 12  แสดงรอยละความพึงพอใจดานสารสนเทศทางการเงินของผูมีสวนไดสวนเสีย 40 

 ภาพท่ี 13  แสดงรอยละความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 40 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

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  กรมตรวจบัญชีสหกรณจึงมีความจําเปนในการสํารวจความไมพึงพอใจของผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสียตอการใหบริการขอมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําป
งบประมาณ 2561 เพ่ือใหไดความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียซ่ึงจะนําไปสู
การปรับปรุงพัฒนาสารสนเทศทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร และการใหบริการในโอกาสตอไป 

วัตถุประสงคของการสํารวจ 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชขอมูลสารสนเทศทางการเงินของผูใชบริการ 
2. เพ่ือศึกษาระดับความไมพึงพอใจการใหบริการขอมูลสารสนเทศทางการเงินของผูใชบริการ 

ประจําปงบประมาณ 2562 
3. เพ่ือศึกษาปญหาและขอเสนอแนะดานการจัดทําสารสนเทศทางการเงินของสหกรณและ

กลุมเกษตรกร ดานการใหบริการ เพ่ือนํามาเปนแนวทางการพัฒนาและแกไขปรับปรุงการจัดทําสารสนเทศ
ทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร และการใหบริการในปตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

2 
ขอบเขตของการสํารวจ 
  การสํารวจครั้งนี้จะสํารวจเฉพาะผูใชบริการท่ีไดรับเอกสารสารสนเทศทางการเงินประจําป 
2562 จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ โดยแยกผูใชบริการเปน 2 กลุม คือ กลุมผูรับบริการ ไดแก สหกรณ/        
กลุมเกษตรกร และกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก หนวยงานภาครัฐ/เอกชน มหาวิทยาลัยของรัฐ/เอกชน และ
หองสมุดตาง ๆ   

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.  ทําใหทราบถึงการนําขอมูลสารสนเทศทางการเงินไปใชประโยชนทางดานใด 
 2.  ทําใหทราบถึงความไมพึงพอใจและความตองการใชขอมูลสารสนเทศทางการเงิน 
ของผูใชบริการ 
 3.  ทําใหทราบถึงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุง 
พัฒนาสารสนเทศทางการเงินและการใหบริการปตอไป 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 สารสนเทศ หมายถึง ขอมูลทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร ท่ีรวบรวมไดจาก         
งบการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกรในรอบปบัญชี นําขอมูลมาประมวลผล และวิเคราะหจัดประเภท
หมวดหมูเพ่ือเปนประโยชนตอผูใชขอมูล 
 ผูใชบริการ หมายถึง ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีไดรับบริการจากกรมตรวจบัญชี
สหกรณ 
 ผูรับบริการ หมายถึง ผู ท่ีใชผลผลิตและการบริการของกรมตรวจบัญชีสหกรณโดยตรง        
หรือผานชองทางการสื่ อสารต าง ๆ รวมถึงผู รับบริการท่ี เปนสวนราชการดวย เชน  สหกรณ และ                        
กลุมเกษตรกรท่ีไดรับบริการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ 
 ผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง ผู ท่ีไดรับผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบ ท้ังทางตรงและ
ทางออมจากการดําเนินงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ เชน ประชาชน ชุมชนในทองถ่ิน บุคลากรของ      
กรมตรวจบัญชีสหกรณ  
 ขอ คิดเห็นและขอเสนอแนะ หมายถึง  เรื่องท่ีผู รับบริการหรือผู มี สวนไดสวน เสีย             
ประสงคจะใหขอคิดเห็นเชิงแนะนํา หรือชี้แนะแนวทางหรือวิธีปฏิบัติตอกรมตรวจบัญชีสหกรณ 
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บทที่ 2 
      แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับความไมพึงพอใจในบริการ 

ความหมายของความไมพึงพอใจ   
  โอลิเวอร  ใหความหมายไววา ภาวการณแสดงออกถึงความรูสึกในทางลบท่ีเกิดจาก        
การประเมินเปรียบเทียบประสบการณ ท่ีไดรับบริการ  ซ่ึงต่ํากวาความคาดหวังของลูกคา (จิตินันท             
นันทไพบูลย, 2551:76) 

การประเมินความไมพึงพอใจในการบริการ 
  การประเมินความไม พึ งพอใจในการบริการเป นการตั ดสินจากประสบการณ ใน                  
การบริการโดยแบงออกเปน 2 รูปแบบ ไดแก (อเนก สุวรรณบัณฑิต, ภาสกร อดุลพัฒนกิจ,2548 : 271 -272) 

1. ความพึงพอใจของผูรับบริการ ซ่ึงประเมินออกเปนระดับความพึงพอใจไปจนกระท่ังถึง
ระดับความไมพึงพอใจ โดยผูรับบริการจะประเมินคุณคาในการบริการนั้นเทียบกับความตองการและความ
คาดหวัง ประสบการณการรับรูการบริการโดยใหน้ําหนักปจจัยตาง ๆ ท่ีกอใหเกิดความพึงพอใจแตกตางกันไป
ข้ึนอยูกับปจจัยสวนบุคคล ฐานะ อารมณและสิ่งแวดลอม เปนตน  ผูประเมินจึงควรแยกเปนปจจัยในการ
ประเมินออกเปนดานตาง ๆ เพ่ือใหไดขอมูลในการบริการท่ีเพียงพอตอการวิเคราะหหาความไมพึงพอใจ            
ท่ีแทจริงของผูรับบริการ 

2. ความไมพึงพอใจของผูปฏิบัติงานบริการ เปนเรื่องท่ีมีความสําคัญยิ่งตอองคกรธุรกิจ
บริการท่ีจะตองประเมิน เนื่องจากพนักงานท่ีมีความพึงพอใจในการทํางานก็จะเต็มใจท่ีจะทํางานและนําไปสู
ความไมพึงพอใจในการบริการดวย โดยการประเมินดําเนินการผานกระบวนการรับฟงขององคการเพ่ือให
ผูปฏิบัติงานไดแสดงระดับของความไมพึงพอใจในการทํางานท่ีแทจริง โดยมุงพิจารณา 2 ดาน คือ 

2.1 ความไมพึงพอใจโดยรวม โดยพิจารณาผลรวมของทุกปจจัยในการทํางานท่ีมีผลตอ
ความพึงพอใจของพนักงานเพ่ือหาวา ภาพรวมแลวระบบการทํางานสามารถสรางความพึงพอใจ ใหเกิดแก
พนกังานหรือไม 

2.2 ความไมพึงพอใจในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ เปนการหาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการคง
อยูหรือลาออกของพนักงาน 

ความหมายของการบริการ 
 การบริการ (service) หมายถึง การกระทํากิจกรรมใด ๆ ดวยรางกายเพ่ือตอบสนองความ
ตองการของบุคคลอ่ืน ซ่ึงเก่ียวของกับการอํานวยความสะดวก ความสามารถสรางความพึงพอใจใหกับ
ผูรับบริการได ซ่ึงการกระทําดวยรางกาย คือ การแสดงออกดวยการแตงกาย ปฏิบัติการ กิริยาทาทาง และ
วิธีการพูดจา  ซ่ึงสามารถแสดงออกเปน 2 แบบ คือ 
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 1.  ข้ันตอนการใหบริการ  เปนการปฏิบัติการตามข้ันตอน และเทคนิค ของวิธีปฏิบัติ               
ท่ีถูกตองเหมาะสม  เพ่ือใหกับผูรับบริการไดประโยชนตรงตามความตองการมากท่ีสุด 
 2.  พฤติกรรมการบริการ  เปนการแสดงออกทางดานการแตงกาย สีหนา แววตา กิริยา  
ทาทาง  และการพูดจา  ซ่ึงพฤติกรรมท่ีดียอมสรางความสุข  ใหเกิดกับผูบริการไดเปนอยางดี ไดแก              
การแตงกายสุภาพ  สะอาด  เรียบรอย  สีหนาและแววตาท่ียิ้มแยมแจมใส  กิริยาทาทางท่ีสุภาพออนนอม  การ
พูดจาดวยน้ําเสียงท่ีนุมนวล สุภาพ ชัดเจน  ใหเกียรติ  มีหางเสียง 
 จากความหมายท่ีกลาวมาขางตน  จะเห็นวาการบริการ จะเก่ียวของกับบุคคล 2 ฝาย คือ             
ผูใหบริการ และผูรับบริการ 
 ผูใหบริการ หมายถึง  ผูปฏิบัติการใหความชวยเหลือตอบุคคลอ่ืนท่ีรองขอความชวยเหลือ  
หรือแสดงความตองการอยางใดอยางหนึ่ง 
 ผูรับบริการ  หมายถึง  ผู ท่ีแจงความประสงคหรือความตองการเพ่ือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ตอบสนองความตองการของตนเองและตนเองรูสึกพอใจ 

ความสําคัญของการบริการ 
 การขายสินคาหรือผลิตภัณฑใด ๆ ก็ตาม  จะตองมีการบริการรวมอยูดวยเสมอ  กรณีเปน
องคกรหรือธุรกิจบริการ  ตัวบริการนั่นเองคือ สินคา  การขายจะประสบความสําเร็จไดตองมีการบริการท่ีด ี 
ธุรกิจการคาท้ังในภาคราชการหรือธุรกิจภาคเอกชนจะอยูไดตองทําใหเกิดการ “ขายซํ้า” คือตองรักษาลูกคา
กลุมเดิมไวและเพ่ิมลูกคารายใหมใหได  การบริการท่ีดีจะชวยรักษาลูกคาเดิมไวได  ทําใหเกิดการขายซํ้าหรือ
การกลับมาใชบริการอีกและมีการชักนําใหมีลูกคาหรือผูมาใชบริการกลุมใหม ๆ เกิดข้ึนตามมา  ความสําคัญ
ของการบริการ (สมิต สัชฌุกร , 2542 หนา 14-15) อาจพิจารณาไดใน 2 ดาน ดังนี้ 
 1.  บริการท่ีดี  จะสงผลใหผูรับบริการมีความรูสึกชอบหรือพึงพอใจ  ท้ังตอตัวผูใหบริการและ
หนวยงานท่ีใหบริการ  ดังนี้   
 1.1  มีความชื่นชมในตัวผูใหบริการ 
 1.2  มีความนิยมในหนวยงานท่ีใหบริการ 
 1.3  มีความระลึกถึงและยินดีมาขอรับบริการอีก 
 1.4  มีความประทับใจท่ีดีไปอีกนาน 
 1.5  มีการบอกตอไปยังผูอ่ืนหรือแนะนําใหมาใชบริการเพ่ิม 
 1.6  มีความภักดีตอหนวยบริการท่ีใหบริการ 
 1.7  มีการพูดถึงผูใหบริการและหนวยงานไปในทางท่ีดี 
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 2.  บริการท่ีไมดี  จะสงผลใหผูรับบริการมีความรูสึกไมชอบหรือไมพึงพอใจ  ท้ังตอตัว         
ผูใหบริการและหนวยงานท่ีใหบริการ  ดังนี้ 
 2.1  มีความรังเกียจตัวผูใหบริการ 
 2.2  มีความเสื่อมศรัทธาในหนวยงานท่ีใหบริการ 
 2.3  มีความผิดหวังและไมมาใชบริการอีก 
 2.4  มีความรูสึกท่ีไมดีตอการบริการของหนวยงานไปอีกนาน 
 2.5  มีการบอกตอไปยังผูอ่ืนหรือแนะนําไมใหผูอ่ืนมาใชบริการ 
 2.6  มีการพูดถึงผูใหบริการและหนวยงานไปในทางท่ีไมดี 
 ดังท่ีกลาวมาขางตนเปนสิ่งท่ีชี้ใหเห็นถึงความเจริญและความเสื่อมอันเปนผลมาจากการ
ใหบริการท่ีดีและไมดี  ซ่ึงเปนความสําคัญอยางมากตอการใหบริการ 

องคประกอบของระบบบริการ  มีดังนี้ 
 1.  ผูรับบริการ  คือ ผูท่ีเขามาใชบริการและแจงความจํานงในเรื่องบริการตาง ๆ  
 2.  ผูปฏิบัติงานบริการ  คือ ผูใหบริการ หรือ ผูท่ีรับความจํานงนั้น ๆ ไปปฏิบัติใหตรง        
ความตองการมากท่ีสุด 
 3.  องคการบริการ  คือ หนวยงาน  สวนงานท่ีใหบริการ 
 4.  ผลิตภัณฑบริการ  คือ สิ่งท่ีจับตองไดและเปนสิ่งท่ีจับตองไมได 
 5.  สภาพแวดลอมของการบริการ คือ องคประกอบดานตาง ๆ  ท่ีมีสวนเก่ียวของในการใหบริการ 

ลักษณะของการใหบริการ   
 ธุรกิจหรือองคกรสามารถใหบริการแกลูกคา ผูมาใชบริการโดยอาศัยวิธีการหรือเครื่องมือ  
ตาง ๆ ดังนี้ 
 1.  การใหบริการโดยอาศัยคนเปนหลัก หรือแบบพบหนาเปนวิธีการท่ีดีกวาวิธีอ่ืน  เพราะวา
การใชคนในการใหบริการสามารถปรับเปลี่ยนการบริการใหเหมาะสมกับลูกคาหรือผูรับบริการแตละรายได  
และลักษณะของการบริการจะเปนแบบใกลชิด แตวิธีการนี้มีขอจํากัดในเรื่องของความแตกตางในการใหบริการ 
ณ เวลาท่ีแตกตางกัน เนื่องจากการใหบริการจะไมเหมือนกัน มาตรฐานการใหบริการในแตละครั้งก็ไมเทากัน 
 2.  การใหบริการดวยอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  ปจจุบันนับวามีความสําคัญมาก เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีตาง ๆ ท่ีมีการพัฒนาเพ่ือสนองความตองการใหลูกคา  ผูรับบริการสามารถบริการ
ไดดวยตนเอง  และมีตนทุนการใหบริการต่ํากวาการใชคนใหบริการซ่ึงการใหบริการแตละครั้งจะมีมาตรฐาน
เทากัน  แตการใหบริการดวยวิธีนี้มีขอจํากัดในเรื่องการปรับรูปแบบ การใหบริการตามความตองการของลูกคา
แตละรายไดยาก   
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 การใหบริการลูกคามีความสําคัญมาก  ทุกธุรกิจและองคกรจะใหความสําคัญกับการใหบริการ
เพ่ือสรางความพึงพอใจแกลูกคา ผูรับบริการตั้งแตตนจนจบกระบวนการ  ซ่ึงตองสรางความประทับใจทุก ๆ 
สวนของการบริการท้ังวิธีการใหบริการท่ีใชคน และการใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  โดยเฉพาะการใหบริการท่ีใช
คนเปนหลักจะมีผลกระทบตอความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจไดมากกวาบริการท่ีอาศัยอุปกรณอิเล็กทรอนิกสใน
การใหบริการ       

ขอควรคํานึงเกี่ยวกับการบริการ 
การใหบริการเปนงานท่ีลอแหลมทําดีก็เสมอตัวผิดพลาดก็ไดรับคําตําหนิจึงเปนงานท่ีตองการ

ความรับผิดชอบสูง และมีจิตใจหนักแนน ผูซ่ึงทํางานบริการแลวเกิดผิดพลาด บางคนก็เสียอกเสียใจ  ตีอกชก
หัว ฟูมฟายน้ําตา แตกลับกันผูซ่ึงไมมีความรับผิดชอบมักกลาวโทษผูอ่ืนปายความผิดใหคนตาง ๆ แมแตผูมารับ
บริการ เปนเรื่องการหาแพะรับบาปหรือหาเหตุผลมากลาวอางตาง ๆ นานาใหพนไปจากความรับผิดชอบของ
ตน วิธีการใหบริการอันจะทําใหผูรับบริการพอใจ จะตองรูความคาดหวังของเขา และปฏิบัติตามความคาดหวัง
เทาท่ีจะเปนไปได ท้ังนี้ยอมไมใชเรื่องงาย ๆ เพราะการปฏิบัติดวยกาย  วาจา ใจ  ตอคนตาง ๆ ใหสามารถ
สนองความตองการของผูรับบริการแตละประเภท ทุกระดับยอมมีความยากลําบาก การท่ีจะใหบริการเปนท่ี
พอใจของทุก ๆ คนดูจะเปนเรื่องเปนไปไมได แตก็ไมพนวิสัยท่ีจะทําใหคนสวนใหญพึงพอใจ หากเรามีความ
มุงม่ันท่ีจะปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการอยูเสมอ 

ขอควรระวังในการใหบริการ 
1. ไมสนใจความตองการของผูรับบริการ 

  การใหบริการในทุกกรณีจะตองแสดงวาผูรับบริการมีความสําคัญ  จึงตองระวังไมแสดง
กิริยาท่ีเพิกเฉยไมสนใจผูรับบริการอยางจริงจัง   
 2. ใหบริการขาดตกบกพรอง  
  เปนสิ่งท่ีตองย้ําเตือนอยูเสมอวา  การใหบริการจะขาดตกบกพรองไมไดเลย เพราะเม่ือ
เกิดข้ึนแลวจะทําลายงานบริการในสวนอ่ืน ๆ ท่ีดีอยูแลวใหเกิดผลเสียหายตามไปดวย 
 3. ดําเนินการลาชา 
  เปนลักษณท่ีไมดีอยางยิ่ง เพราะความลาชาไมตรงเวลา ทําความเสียหายใหผูรับบริการได 
 4. ใชกิริยา วาจา ไมเหมาะสม 
  การให บ ริการสามารถจะรู สึ ก ได จาก กิริย าท าท างการใช คํ า พู ดและน้ํ า เสี ย ง                    
ผูใหบริการอาจไมมีความตั้งใจจะแสดงกิริยาตอผูรับบริการในทางท่ีไมดี แตอยูในอารมณ ท่ีขุนมัวและ           
ไมควบคุมอารมณของตนจึงแสดงออกดวยทาทีและคําพูดท่ีทําใหเสียความรูสึกตอผูรับบริการ 
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 5. ทําใหผูรับบริการผิดหวัง 
  บริการท่ีทําใหผูรับบริการผิดหวังมีไดในหลายกรณีนับแตการตอนรับท่ีเย็นชาหรือการพูด
โทรศัพทท่ีไมเหมาะสม  การใหบริการอยางไมเต็มใจไมใสใจในการใหบริการ  การบริการผิดพลาดทําความ
เสียหายใหแกผูรับบริการ   

การสรางความประทับใจในงานบรกิาร 
ความคาดหวังโดยท่ัวไปของผูรับบริการก็ไดแก การตอนรับท่ีอบอุน ใหความสนใจและความ

เอาใจใส พูดสุภาพไพเราะ  ซ่ึงจะทําใหผูรับบริการรูสึกวาเขามีความสําคัญ เปนผลใหเขาเกิดความพอใจ แตการ
ท่ีจะทําใหเกิดความประทับใจไดนั้นตองทําใหถึงข้ันท่ีผูรับบริการเกิดปติยินดี นั่นคือตองใหบริการท่ีบรรลุความ
คาดหวังและเหนือความคาดหวังข้ึนไปอีก การปฏิบัติตนของผูใหบริการดวยไมตรีตอผูรับบริการ และความ
ประทับใจจากการตอนรับของเรายอมจะเปนผลใหเขามาใชบริการของเราอีกแลวตัวเราและองคการของเราก็
ยอมจะประสบความกาวหนา เราสามารถเติมไมตรีเขาไปในทุกงานท่ีทํา  เริ่มตั้งแตการรักการมีไมตรีตอ
ผูรับบริการ กลาวงาย ๆ ก็คือวา “ตองเอาใจเขามาใสใจเรา” และใหบริการตรงตามความตองการทุกวันเม่ือเรา
มาถึงท่ีทํางาน เราควรท้ิงปญหาและเรื่องราวสวนตัวไวภายนอก แลวมุงทํางานท่ีเรารับผิดชอบใหดีท่ีสุด พรอมท่ี
จะชวยเหลือสิ่งเล็ก ๆ นอย ๆ นอกเหนือจากงานของเราเพ่ือแสดงวาเราเอาใจใสผูรับบริการของเราอยางตั้งใจ
เราสามารถแสดงไมตรีตอเพ่ือนรวมงานของเราไดเชนกัน  ความมีอัธยาศัยไมตรีเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดงาย
บรรยากาศแหงความเปนมิตร อาจเกิดข้ึนไดเพียงรอยยิ้มท่ีเริ่มจากตัวเรากอน 

ความมีอัธยาศัยไมตรี เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการใหบริการ เพราะความมีอัธยาศัยไมตรีจะทําให
ผูรับบริการรูสึกอบอุนและประทับใจ  ผูรับบริการทุกคนท่ีมาใชบริการของเราเขาตองการใหเราแสดงออก  
ดังตอไปนี้ 

1. บริการท่ี มีไมตรีจิต  หมายถึง การใหบริการท่ีดีบวกกับอะไรอีกเล็ก ๆ นอย ๆ 
องคประกอบอ่ืน ๆ ก็มีความสําคัญเชนกัน แตบริการท่ีมีอัธยาศัยไมตรีจิตจะทําใหผูรับบริการรูสึกอบอุน และ
ประทับใจท่ีไดรับการตอนรับอยางมีอัธยาศัย 

2. ยิ้ม เปนสิ่งจําเปนอันดับแรกในการทักทายบุคคล เพราะจะทําใหเขารูสึกอบอุนใจและใน
คําพูดท่ีเราทักทาย เราสามารถใชน้ําเสียงและทวงทํานองท่ีเปนธรรมชาติใหผูรับบริการรูสึกพอใจท่ีมาใชบริการ
ของเรา 

3. คําพูดท่ีวิเศษ คือ คําพูดเหลานี้ “ขอบคุณคะ” “ดิฉันเสียใจ” “ขอโทษคะ” “มีอะไรให
ดิฉันชวยไหมคะ” ชื่อของผูรับบริการเปนคําวิเศษเชนกันเม่ือคุณใช 

4. ใหความชวยเหลือและแสดงไมตรีจิตท่ีจะทําใหเขาอบอุนใจ หมายความวา เราจะตอง
เรียนรูปฏิกิริยาของผูอ่ืน ตัวอยางเชน ถาเรารูวาผูรับบริการเปนคนแปลกหนา เราจะตองเอาใจใสเขาเปนพิเศษ
ตอความตองการชวยเหลือในเรื่องงานท่ีมาติดตอ สถานท่ีและคําแนะนําอ่ืน ๆ เปนตน 
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5. ถ้าหากเราใส “ยิ้ม” ลงไปในน้ําเสียง หมายความถึง  การพูดดวยน้ําเสียงท่ีมีไมตรีจิตและ

พรอมท่ีจะใหความชวยเหลือ อยางไรก็ตามเราควรหลีกเลี่ยงท่ีจะใหสัญญาถาเราไมแนใจวาเราจะทําได 
6. พนักงานทุกคนสามารถแสดงความมีอัธยาศัย ในการทํางานของตนเองใหดี ท่ีสุด          

ไมวาพนักงานผูนั้นจะตองติดตอกับผูรับบริการโดยตรงหรือไม 
7. เราควรท่ีจะชวยเหลือผูรับบริการ แมวาเราเองสามารถชวยไดเพียงเล็กนอยในปญหานั้น

แตเราอาจขอใหคนอ่ืนชวยได แตอยางไรก็ตามอยาพยายามปดความผิดใหพนตัวเอง ควรจะยอมรับอยางออน
นอมและดําเนินการบางอยางเพ่ือแกไขความผิดพลาดนั้น 

8. เราควรจะตองมีอัธยาศัยไมตรีตอเพ่ือนรวมงานของเราดวยทุกคนจะทํางานรวมกันได
ดีกวา ถาทุกคนมีไมตรีจิตตอกัน ผูรับบริการจะสังเกตเห็นไดชัดวาบรรยากาศในการทํางานโดยสวนรวมมี
อัธยาศัยไมตรีตอกันไมใชเฉพาะท่ีเห็นไดจากคนใดคนหนึ่ง 

9. ผู ร ับบริการมีเหตุผลหลายอยางที่มาทําการติดตอกับองคกรของเราแตสิ ่งหนึ ่งท่ี
ผูรับบริการคาดหวังเสมอวาจะไดรับการตอนรับอยางอบอุน และมีไมตรีจิตจากพนักงาน ถาเราใหการตอนรับ
เชนนั้นผูรับบริการก็จะมีความรูสึกท่ีดีตอองคกรของเราโดยสวนรวม และเกิดความไววางใจตามมาดวยความ
พอใจในท่ีสุด 

การปฏิบัติในการใหบริการ 
ทางกาย  ตองดูแลสุขภาพรางกายใหแข็งแรงสดชื่นดวยอาการกระปรี้กระเปรา  ไมงวงเหงา

หาวนอน  เซ่ืองซึม  มีลักษณะทะมัดทะแมง  กระฉับกระเฉง  กระชุมกระชวย  หนาตาสดใส หวีผมเรียบรอย 
ไมปลอยผมรุงรัง หรือหัวยุงเปนกระเซิง การแตงกายเรียบรอย ยิ้ม ไหว หรือทักทายเหมาะสม  กิริยาสุภาพ  
เปนคุณสมบัติ ข้ันพ้ืนฐาน  นอกจากนั้นตองวางตัวเปนมิตร  เปดเผย  จริงใจ  สนองความตองการของ
ผูรับบริการอยางกระตือรือรน  แสดงความเต็มใจท่ีจะใหบริการ 

ทางวาจา  ตองใชถอยคําชวนฟง  น้ําเสียงไพเราะชัดเจน  พูดมีหางเสียง  มีคําขานรับเหมาะสม  
กลาวตอนรับและสอบถามวาจะใหชวยบริการอยางไร พูดแตนอยฟ งใหมาก ไม พูดแทรก ไมกลาว               
คําตําหนิ  อาจพูดทวนย้ําสิ่งท่ีมีผูมาติดตอตองการใหเขาฟงเพ่ือความเขาใจตรงกัน พูดใหเกิดประโยชนตอ
ผูรับบริการ  ไมพูดมากจนเกินจริง  พูดเพ่ือความสบายใจของผูรับบริการ  และใชถอยคําเหมาะสม 

ทางใจ ตองทําจิตใจใหเบิกบานแจมใส  ยินดีท่ีจะตอนรับ ไมรูสึกขุนเคืองท่ีจะตองรับหนา  หรือ
พบปะกับคนแปลกหนาท่ีไมคุนเคยกันมากอน  แตมาเรียกรองตองการนั่น ตองการนี่ ไมปลอยใหจิตใจ
หมนหมอง  ใจลอยขาดสมาธิในการทํางาน  เศราซึม  เบื่อหนายหรือเซ็ง 
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โดยสรุปจะเห็ น ได ว า การให ความสํ าคัญ กับการใหบริการนั้ น มีความสํ า คัญ มาก                 
ซ่ึงสวนหนึ่งตองไดรับความรวมมือจากผูรับบริการ และผูใหบริการตองเปนบุคคลท่ีมีใจในการใหบริการเปน
สําคัญ  ดังนั้นผูใหบริการคือ พนักงานผูใหบริการทุก ๆ ดาน ตองเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการ
ใหบริการเพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีและความประทับใจกับผูรับบริการทุกคน และทายสุดผูใหบริการเปนกลไก
สําคัญท่ีสุดท่ีจะตองพัฒนาบุคลิกภาพและทัศนคติท่ีดีโดยเฉพาะการมีจิตสํานึกในการรัก การใหบริการ       
เพ่ือพัฒนาองคกรอยางสมบูรณแบบ 
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บทที่ 3 
วิธีการสํารวจ 

 การสํารวจความไมพึงพอใจการใหบริการขอมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณและ    
กลุมเกษตรกร ประจาํปงบประมาณ 2562 มีข้ันตอนการสํารวจ ดังนี้ 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรท่ีใชในการสํารวจจําแนกเปนกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยใช
หลักเกณฑการสุมตัวอยางการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากกลุมผูรับบริการ โดยสุมตัวอยาง
จากสหกรณ/กลุมเกษตรกร และจากกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย สุมตัวอยางจากหนวยงานภาครัฐ/เอกชน 
มหาวิทยาลัยของรัฐ/เอกชน และหองสมุดตาง ๆ  

 2. เครื่องมือท่ีใชในการสํารวจ 
 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลในการสํารวจครั้งนี้ใชแบบสํารวจท่ีสรางข้ึนโดยผานการ
พิจารณาตรวจสอบความถูกตองในเชิงเนื้อหาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการสํารวจโดยศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  
 แบบสํารวจความไมพึงพอใจการใหบริการขอมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณและ
กลุมเกษตรกร ประกอบไปดวยชุดคําถามดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสํารวจ เปนคําถามเก่ียวกับ เพศ  สถานภาพใน
การทํางาน จํานวน 2 ขอถาม 
 ตอนท่ี 2  ขอมูลการใชบริการสารสนเทศทางการเงิน ประกอบดวยคําถามเก่ียวกับ
พฤตกิรรมการใชขอมูล มีจํานวน 5 ขอถาม คือ 
 1. ทานเคยใชขอมูลทางการเงินของสหกรณ/กลุมเกษตรกรหรือไม  
 2. ทานสะดวกติดตอขอใชบริการโดยชองทางใดมากท่ีสุด  
 3. ทานไดใชขอมูลทางการเงินของสหกรณ/กลุมเกษตรกรจากแหลงใดบาง 
     ใหเลือกตอบไดหลายคําตอบ 
 4. ความถ่ีในการใชขอมูลทางการเงินของสหกรณ/กลุมเกษตรกร 
 5. ทานนําขอมูลทางการเงินไปใชประโยชนในดานใดบาง  
     ใหเลือกตอบไดหลายคําตอบ   
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 ตอน 3  ความไมพึงพอใจ  ดานสารสนเทศทางการเงิน 
  ใชคําถามแบบมาตราสวนประเมินคา (rating  scale) จํานวน 7 ขอถาม ดังนี้ 

 1.  ความนาเชื่อถือของขอมูล   
 2.  ความครบถวน ถูกตองขอมูล  
 3.  การนําเสนอขอมูล เชน กราฟ ตาราง มีความเหมาะสม   
 4.  เนื้อหา สาระ อานเขาใจงาย  
 5.  ขนาดรูปเลมมีความเหมาะสม 
 6.  สามารถนําขอมูลทางการเงินไปใชประโยชนได 
 7.  ความไมพึงพอใจโดยรวมท่ีไดรับเอกสารสารสนเทศทางการเงินในครั้งนี้  

 ตอน 4  ความไมพึงพอใจ  ดานการใหบริการ 
ใชคําถามแบบมาตราสวนประเมินคา (rating  scale) จํานวน 6 ขอถาม ดังนี้ 

   1.  ข้ันตอนการใหบริการมีระบบดี  
  2.  ระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม 
  3.  ไดรับความสะดวก และรวดเร็วในการบริการ 
  4.  มีชองทางเขาถึงขอมูลขาวสารของหนวยงานไดสะดวก 
  5.  ไดรับบริการตรงตามความตองการ 
  6.  ความไมพึงพอใจโดยรวมในบริการท่ีไดรับในครั้งนี้  
  ในการประเมินผลระดับความไมพึงพอใจ ใชแบบสํารวจแบบมาตราสวนประเมินคา 
(rating  scale) โดยกําหนดใหคะแนนเปน 6 ระดับ 

ระดับความไมพึงพอใจ ระดับคะแนน 

มากท่ีสุด 5 

มาก 4 

ปานกลาง 3 

นอย 2 

นอยท่ีสุด 1 

ไมมีเลย 0 
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 ตอนท่ี 5  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ในการจัดทําสารสนเทศทางการเงินของ
สหกรณและกลุมเกษตรกรในครั้งตอไป เปนคําถามเปด (open end question) ซ่ึงเปดโอกาสใหผูตอบตอบได
อยางเสรี 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล  
 ก าร เก็ บ รวบ รวม ข อ มู ล โดย ใช แบ บ สํ ารวจ  ส ง ให ผู ใช บ ริ ก ารท างไป รษ ณี ย               
พรอมบริการตอบกลับถึงศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ ใชเวลาระหวาง
เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน 2562 ในการเก็บรวบรวมขอมูล  
 4. การวิเคราะหขอมูล    
             สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป และขอมูลการใชบริการสารสนเทศทางการเงิน ซ่ึงมีลักษณะขอถาม
เปนแบบเลือกตอบ ไดมีการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
   1.1 แจกแจงความถ่ีของแตละตัวเลือกในขอคําถาม 
   1.2 คํานวณคารอยละ 
   1.3 นําเสนอขอมูลในรูปตารางและรูปภาพประกอบความเรียง 
  สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับความไมพึงพอใจดานสารสนเทศทางการเงิน และดานการ
ใหบริการ รูปแบบขอคําถามมีลักษณะขอถามเปนแบบแสดงระดับของความไมพึงพอใจ โดยมีการใหคะแนน
ของขอคําถามในแตละหัวขอ และไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
   2.1 แจกแจงความถ่ีของแตละตัวเลือกในขอคําถาม 
   2.2 คํานวณคารอยละ และคาเฉลี่ยในแตละขอคําถาม 
   การวิเคราะหขอมูลโดยนําคาเฉลี่ยในแตละขอคําถามมาแปลผล ซ่ึงใชการแปล
ความหมายแบบอิงเกณฑ ดังนี้ 
 

ชวงคะแนนเฉล่ีย ระดับความไมพึงพอใจ 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 
0.00 – 1.80 นอยท่ีสุด 0.00 – 20.00 

   

  2.3 นําเสนอขอมูลในรปูตารางและรปูภาพประกอบความเรียง 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

13 

บทที่ 4  
ผลการสํารวจ 

ผลการสํารวจของผูใชบริการ 
                 การสํารวจความไมพึงพอใจการใหบริการขอมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณและกลุม
เกษตรกร ประจําปงบประมาณ 2562 ไดสงแบบสํารวจท้ังสิ้นจํานวน 960 ราย และไดรับแบบสํารวจกลับคืน
มาจํานวน 512 ราย คิดเปนรอยละ 53.33 ของจํานวนแบบสํารวจท้ังสิ้น 

ผลการสํารวจของผูใชบริการ แบงเปน 3 หัวขอดังนี้ 
1. ขอมูลท่ัวไปของผูใชบริการ 
2. ขอมูลการใชบริการสารสนเทศทางการเงินของผูใชบริการ 
3. ความไมพึงพอใจของผูใชบริการ 

 1.  ขอมูลท่ัวไปของผูใชบริการ 
 ผลจากการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสภาพท่ัวไปของผูใชบริการ จําแนกตามเพศ และ
สถานภาพในการทํางาน มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 1.1   เพศ 

 จากการสํ ารวจพบวา ผู ใชบ ริการสารสน เทศทางการเงิน ท้ั งสิ้ นจํ านวน             
512 ราย แยกเปนผูรับบริการจํานวน 255 ราย และผูมีสวนไดสวนเสียจํานวน 257 ราย ในจํานวนดังกลาว
สวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 355 ราย คิดเปนรอยละ 69.34 และเพศชายจํานวน 157 ราย คิดเปน        
รอยละ 30.66 ของจํานวนผูใชบริการท้ังสิ้น 

 
ตารางท่ี 1  จํานวนและรอยละของผูใชบริการ  จําแนกตามเพศ   

 

    ผูใชบริการท้ังส้ิน ประเภทของผูใชบริการ 

รายการ 
จํานวน รอยละ 

ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย 

    จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

เพศ             

  ชาย 157 30.66 53 33.76 104 66.24 

  หญิง 355 69.34 202 56.90 153 43.10 

รวม 512 100 255 49.80 257 50.20 
 

 

 

 

 



 
 

 

14       

           ภาพท่ี 1  จํานวนและรอยละของผูใชบริการ  จําแนกตามเพศ 

 

  ชาย
 157

  30.66%

หญิง 
355

 69.34%
 

 

 1.2 สถานภาพการทํางาน 
 จากการสํารวจพบวา ผูใชบริการสวนใหญเปนผูบริหาร/ผูจัดการ/พนักงานสหกรณ 
จํานวน 244 ราย คิดเปนรอยละ 47.66 รองลงมาปฏิบัติงานในภาครัฐ/เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 152 ราย 
คิดเปนรอยละ 29.69   

ตารางท่ี 2  จํานวนและรอยละของผูใชบริการ  จําแนกตามสถานภาพการทํางาน 

    ผูใชบริการท้ังส้ิน ประเภทของผูใชบรกิาร 

รายการ 
จํานวน รอยละ 

ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย 

    จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

สถานภาพการทํางาน             

  ภาครัฐ/เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 152 29.69 49 32.24 103 67.76 

  
ผูบริหาร/ผูจัดการ/พนักงาน
สหกรณ 244 47.66 194 79.51 50 20.49 

  นิสิต/นักศึกษา 104 20.31 7 6.73 97 93.27 

  ประชาชนท่ัวไป 6 1.17 3 50.00 3 50.00 

  อ่ืน ๆ 6 1.17 2 33.33 4 66.67 

รวม 512 100 255 49.80 257 50.20 
 
 



 
 

 

    15                
            

         ภาพท่ี 2  จํานวนและรอยละของผูใชบริการ  จําแนกตามสถานภาพการทํางาน 
. 

ภาครัฐ/เอกชน/
รัฐวสิาหกจิ

 152
 29.69%

ผู้บริหาร/ผู้จัดการ/
พนักงานสหกรณ์

 244
 47.66%

นิสิต/นักศกึษา
 104

 20.31%

ประชาชนทั�วไป 
6

 5.60%

อื�น ๆ 
6

 5.60%

 

  

 2.  ขอมูลการใชบริการสารสนเทศทางการเงินของผูใชบริการ 
 ผลจากการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการใชบริการสารสนเทศทางการเงินของผูใชบริการใน
แตละหัวขอ  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 2.1  ผูใชบริการสวนใหญเคยใชขอมูลทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกรจํานวน 
426 ราย คิดเปนรอยละ 83.20 ของผูใชบริการท้ังสิ้น ในจํานวนดังกลาวเปนผูรับบริการ จํานวน 232 ราย    
คิดเปนรอยละ 54.46 และผูมีสวนไดสวนเสียจํานวน 194 ราย คิดเปนรอยละ 45.54 ของผูท่ีเคยใชขอมูล 
 2.2  ผูใชบริการขอมูลทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกรมีความสะดวกติดตอขอ
ใชบริการโดยผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากท่ีสุด จํานวน 359 ราย คิดเปนรอยละ 70.12 ของผูใชบริการ
ท้ังสิ้น ในจํานวนดังกลาวเปนผูรับบริการ จํานวน 160 ราย คิดเปนรอยละ 44.57 และผูมีสวนไดสวนเสีย 
จํานวน 199 ราย คิดเปนรอยละ 55.43 ของผูใชบริการผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองลงมามีความ
สะดวกติดตอผานทางโทรศัพท/โทรสาร จํานวน 111 ราย คิดเปนรอยละ 21.68 ของผูใชบริการท้ังสิ้น  แยก
เปนผูรับบริการจํานวน 69 ราย คิดเปนรอยละ 62.16 และผูมีสวนไดสวนเสียจํานวน 42 ราย คิดเปนรอยละ 
37.84 ของผูท่ีใชบริการโดยผานทางโทรศัพท/โทรสาร 
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 2.3  ผูใชบริการขอมูลทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกรสวนใหญใชขอมูลจาก
หนวยงานในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ จํานวน 339 ราย คิดเปนรอยละ 44.08 ของผูใชบริการท้ังสิ้น            
ในจํานวนดังกลาวเปนผูรับบริการจํานวน 138 ราย คิดเปนรอยละ 40.71 และผูมีสวนไดสวนเสียจํานวน 201 
ราย คิดเปนรอยละ 59.29 ของผูใชบริการจากหนวยงานในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ  รองลงมาใชบริการ
ขอมูลจาก Website ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ จํานวน 242 ราย คิดเปนรอยละ 31.47 แยกเปนผูรับบริการ 
จํานวน 114 ราย คิดเปนรอยละ 47.11 และผูมีสวนไดสวนเสียจํานวน 128 ราย คิดเปนรอยละ 52.89 ของ
ผูใชบริการจาก Website ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ   
 2.4  ผูใชบริการมีความถ่ีในการใชขอมูลทางการเงินสวนใหญใชขอมูลเดือนละครั้งจํานวน 
243 ราย คิดเปนรอยละ 47.46 ของผูใชบริการท้ังสิ้น ในจํานวนดังกลาวเปนผูรับบริการจํานวน 120 ราย         
คิดเปนรอยละ 49.38 และผูมีสวนไดสวนเสียจํานวน 123 ราย คิดเปนรอยละ 50.62 ของผูใชขอมูลเดือนละ
ครั้ง รองลงมาใชขอมูลปละครั้งจํานวน 208 ราย คิดเปนรอยละ 40.63 ของผูใชบริการท้ังสิ้น แยกเปน
ผูรับบริการจํานวน 98 ราย คิดเปนรอยละ 47.12 และผูมีสวนไดสวนเสียจํานวน 110 ราย คิดเปนรอยละ 
52.88 ของผูใชขอมูลปละครั้ง 
 2.5  ผูใชบริการสวนใหญนําขอมูลทางการเงินไปใชประโยชนเพ่ือการศึกษามากท่ีสุด 
จํานวน 230 ราย คิดเปนรอยละ 26.90 ของผูใชบริการท้ังสิ้น ในจํานวนดังกลาวเปนผูรับบริการจํานวน 44 
ราย คิดเปนรอยละ 19.13 และผูมีสวนไดสวนเสียจํานวน 186 ราย คิดเปนรอยละ 80.87 ของผูใชประโยชน
เพ่ือการศึกษา รองลงมานําขอมูลทางการเงินไปใชประโยชนดานการพัฒนาสหกรณ/กลุมเกษตรกร จํานวน 
214 ราย คิดเปนรอยละ 25.03 ของผูใชบริการท้ังสิ้น แยกเปนผูรับบริการจํานวน 139 ราย คิดเปนรอยละ 
64.95 และผูมีสวนไดสวนเสียจํานวน 75 ราย คิดเปนรอยละ 35.05 ของผูใชประโยชนดานการพัฒนาสหกรณ/
กลุมเกษตรกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

17 

        ตารางท่ี 3  ขอมูลการใชบริการสารสนเทศทางการเงิน ของผูใชบริการ 

    ผูใชบริการท้ังสิ้น ประเภทของผูใชบริการ 

รายการ 
จํานวน รอยละ 

ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย 

    จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ทานเคยใชขอมูลทางการเงินของสหกรณ/กลุมเกษตรกรหรือไม             

  1.1  เคย 426 83.20 232 54.46 194 45.54 

  1.2  ไมเคย 86 16.80 23 26.74 63 73.26 

2. ทานสะดวกตดิตอขอใชบริการโดยชองทางใดมากท่ีสุด       

  2.1  มาดวยตนเอง 21 4.10 13 61.90 8 38.10 

  2.2  ผานทางโทรศัพท/โทรสาร 111 21.68 69 62.16 42 37.84 

  2.3  ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 359 70.12 160 44.57 199 55.43 

  2.4  จดหมาย/หนังสือราชการ 18 3.52 12 66.67 6 33.33 

  2.5  อ่ืน ๆ 3 0.59 1 33.33 2 66.67 

3. ทานไดใชขอมูลทางการเงินของสหกรณ/กลุมเกษตรกร             

จากแหลงใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)             

  3.1  Website ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ 242 31.47 114 47.11 128 52.89 

  3.2  หนวยงานในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ 339 44.08 138 40.71 201 59.29 

  3.3  เอกสาร/ซดีี เผยแพรของกรมตรวจบัญชีสหกรณ 154 20.03 48 31.17 106 68.83 

  3.4  อ่ืน ๆ 34 4.42 14 41.18 20 58.82 

4. ความถ่ีในการใชขอมูลทางการเงินของสหกรณ/         

กลุมเกษตรกร             

  4.1  อยางนอยสัปดาหละครั้ง 53 10.35 32 60.38 21 39.62 

  4.2  อยางนอยเดือนละครั้ง 243 47.46 120 49.38 123 50.62 

  4.3  อยางนอยปละครั้ง 208 40.63 98 47.12 110 52.88 

  4.4  อ่ืน ๆ 8 1.56 5 62.50 3 37.50 

5. ทานนําขอมูลทางการเงินไปใชประโยชนทางดานใดบาง       

(ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)       

  5.1  การพัฒนาสหกรณ/กลุมเกษตรกร 214 25.03 139 64.95 75 35.05 

  5.2  การศึกษา 230 26.90 44 19.13 186 80.87 

  5.3  การวิจัย 160 18.71 18 11.25 142 88.75 

  5.4  การบริหารจดัการทางการเงิน 209 24.44 124 59.33 85 40.67 

  5.5  อ่ืน ๆ 42 4.91 20 47.62 22 52.38 
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 3.  ความไมพึงพอใจของผูใชบริการ 
   ผลจากการวิเคราะหขอมูลพบวา ผูใชบริการมีความไมพึงพอใจการใหบริการขอมูล
สารสนเทศทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร โดยรวมเฉลี่ยอยู ในระดับความไม พึงพอใจ             
นอยท่ีสุด มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.82 คะแนน (คะแนนเต็ม 5) คิดเปนรอยละ 9.11 แยกเปนผูรับบริการ 
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 1.21 คะแนน  คิดเปนรอยละ 13.44 และผูมีสวนไดสวนเสีย มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.43 
คะแนน คิดเปนรอยละ 4.78 มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 3.1   ดานสารสนเทศทางการเงิน 
  3.1.1  ผูใชบริการมีความไมพึงพอใจตอความนาเชื่อถือของขอมูลอยูในระดับ                 
ไมพึงพอใจนอยท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.86 คะแนน คิดเปนรอยละ 9.56 แยกเปนผูรับบริการ อยูในระดับ
ไมพึงพอใจนอยท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 1.29 คะแนน คิดเปนรอยละ 14.33 และผูมีสวนไดสวนเสียอยูใน
ระดับไมพึงพอใจนอยท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.42 คิดเปนรอยละ 4.67 
  3.1.2  ผู ใชบริการมีความไมพึงพอใจในความครบถวน ถูกตองของขอมูล
สารสนเทศท่ีไดรับอยูในระดับไมพึงพอใจนอยท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.86 คะแนน คิดเปนรอยละ 9.56 
แยกเปนผูรับบริการอยูในระดับไมพึงพอใจนอยท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 1.28 คะแนน คิดเปนรอยละ 14.22 
และผูมีสวนไดสวนเสียอยูในระดับไมพึงพอใจนอยท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.44 คิดเปนรอยละ 4.89 
  3.1.3  ผูใชบริการมีความไมพึงพอใจในรูปแบบการนําเสนอขอมูล เชน กราฟ 
ตาราง  มีความเหมาะสม อยูในระดับไมพึงพอใจนอยท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.82 คะแนน คิดเปน         
รอยละ 9.11 แยกเปนผูรับบริการอยูในระดับไมพึงพอใจนอยท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 1.20 คะแนน          
คิดเปนรอยละ 13.33 และผูมีสวนไดสวนเสียอยูในระดับไมพึงพอใจนอยท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.44 
คะแนน  คิดเปนรอยละ 4.89 
  3.1.4  ผูใชบริการมีความไมพึงพอใจในเนื้อหาสาระ อานเขาใจงาย อยูในระดับไม
พึงพอใจนอยท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.85 คะแนน คิดเปนรอยละ 9.44 แยกเปนผูรับบริการ อยูในระดับไม
พึงพอใจนอยท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 1.24 คะแนน คิดเปนรอยละ 13.78 และผูมีสวนไดสวนเสียอยูในระดับ
ไมพึงพอใจนอยท่ีสุด มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.46 คะแนน คิดเปนรอยละ 5.11 
  3.1.5  ผู ใชบริการมีความไมพึงพอใจในขนาดรูปเลมมีความเหมาะสมของ
สารสนเทศทางการเงินอยูในระดับไมพึงพอใจนอยท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.82 คะแนน คิดเปนรอยละ 
9.11 แยกเปนผูรับบริการอยูในระดับไมพึงพอใจนอยท่ีสุด มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 1.20 คะแนน คิดเปนรอยละ 
13.33 และผูมีสวนไดสวนเสียอยูในระดับไมพึงพอใจนอยท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.44 คะแนน คิดเปนรอยละ 
4.89 
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  3.1.6  ผูใชบริการมีความไมพึงพอใจในการนําขอมูลไปใชประโยชน อยูในระดับไม
พึงพอใจนอยท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.84 คะแนน  คิดเปนรอยละ 9.33 แยกเปนผูรับบริการอยูในระดับไม
พึงพอใจนอยท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 1.24 คะแนน คิดเปนรอยละ 13.78 และผูมีสวนไดสวนเสียอยูในระดับ
ไมพึงพอใจนอยท่ีสุดมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.45 คะแนน คิดเปนรอยละ 5.00 
  3 .1 .7  ผู ใชบ ริก าร มีความไม พึ งพอใจโดยรวมด าน เอกสารสารสน เทศ              
ทางการเงินท่ีไดรับในครั้งนี้อยูในระดับไมพึงพอใจนอยท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.84 คะแนน คิดเปนรอยละ  
9.33 แยกเปนผูรับบริการอยูในระดับไมพึงพอใจนอยท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 1.18 คะแนน คิดเปนรอยละ 
13.11 และผูมีสวนไดสวนเสียอยูในระดับไมพึงพอใจนอยท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.50 คะแนน คิดเปน   
รอยละ 5.56 
 3.2   ดานการใหบริการ 
  3.2.1  ผูใชบริการมีความไมพึงพอใจในข้ันตอนการใหบริการมีระบบดี อยูในระดับ
ไมพึงพอใจนอยท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.80 คะแนน คิดเปนรอยละ 8.89 แยกเปนผูรับบริการ อยูในระดับ
ไมพึงพอใจนอยท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 1.20 คะแนน คิดเปนรอยละ 13.33 และผูมีสวนไดสวนเสียอยูใน
ระดับไมพึงพอใจนอยท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.40 คะแนน คิดเปนรอยละ 4.44 
  3.2.2  ผูใชบริการมีความไมพึงพอใจระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม
อยูในระดับไมพึงพอใจนอยท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.78 คะแนน คิดเปนรอยละ 8.67 แยกเปนผูรับบริการ
อยูในระดับไมพึงพอใจนอยท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 1.17 คะแนน  คิดเปนรอยละ 13.00 และผูมีสวนไดสวน
เสียอยูในระดับไมพึงพอใจนอยท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.39 คะแนน คิดเปนรอยละ 4.33 
  3.2.3  ผู ใชบริการมีความไมพึงพอใจในความสะดวกและรวดเร็วในบริการ        
อยูในระดับไมพึงพอใจนอยท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.79 คะแนน คิดเปนรอยละ 8.78 แยกเปนผูรับบริการ
อยูในระดับไมพึงพอใจนอยท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 1.19 คะแนน คิดเปนรอยละ 13.22 และผูมีสวนได  
สวนเสียอยูในระดับไมพึงพอใจนอยท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.40 คะแนน คิดเปนรอยละ 4.44 
  3.2.4  ผูใชบริการมีความไมพึงพอใจในชองทางเขาถึงขอมูลขาวสารของหนวยงาน
ไดสะดวกอยูในระดับไมพึงพอใจนอยท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.80 คะแนน คิดเปนรอยละ 8.89 แยกเปน
ผูรับบริการอยูในระดับไมพึงพอใจนอยท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 1.18 คะแนน คิดเปนรอยละ 13.11 และผูมี
สวนไดสวนเสียอยูในระดับไมพึงพอใจนอยท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.44 คะแนน  คิดเปนรอยละ 4.89 
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 3.2.5  ผูใชบริการมีความไมพึงพอใจไดรับบริการตรงตามความตองการ อยูในระดับ     
ไมพึงพอใจนอยท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.81 คะแนน คิดเปนรอยละ 9.00 แยกเปนผูรับบริการอยูในระดับ
ไมพึงพอใจนอยท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 1.21 คะแนน คิดเปนรอยละ 13.44 และผูมีสวนไดสวนเสียอยูใน
ระดับไมพึงพอใจนอยท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.42 คะแนน คิดเปนรอยละ 4.67 
 3.2.6  ผูใชบริการมีความไมพึงพอใจโดยรวมในบริการท่ีไดรับในครั้งนี้อยูในระดับ       
ไมพึงพอใจนอยท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.76 คะแนน คิดเปนรอยละ 8.44 แยกเปนผูรับบริการอยูในระดับ
ไมพึงพอใจนอยท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 1.14 คะแนน คิดเปนรอยละ 12.67 และผูมีสวนไดสวนเสียอยูใน
ระดับไมพึงพอใจนอยท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.39 คะแนน คิดเปนรอยละ 4.33 
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   ตารางท่ี 4  แสดงคาเฉล่ีย และคารอยละโดยรวมของผูใชบริการ 
 
 

ระดับ

คาเฉลี่ย รอยละ ความ

ไมพึงพอใจ

ดานสารสนเทศทางการเงิน

1 ความนาเชื่อถือของขอมูล 0.86 9.56 นอยที่สุด

2 ความครบถวน ถูกตองของขอมูล 0.86 9.56 นอยที่สุด

3 การนําเสนอขอมูล เชน กราฟ  ตาราง มีความเหมาะสม 0.82 9.11 นอยที่สุด

4 เนื้อหาสาระ  อานเขาใจงาย 0.85 9.44 นอยที่สุด

5 ขนาดรูปเลมมีความเหมาะสม 0.82 9.11 นอยที่สุด

6 สามารถนําขอมูลทางการเงินไปใชประโยชนได 0.84 9.33 นอยที่สุด

7 ความไมพึงพอใจโดยรวมที่ไดรับเอกสารสารสนเทศ 0.84 9.33 นอยที่สุด

ทางการเงินในครั้งนี้

ดานการใหบริการ

1 ขั้นตอนการใหบริการมีระบบดี 0.80 8.89 นอยที่สุด

2 ระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม 0.78 8.67 นอยที่สุด

3 ไดรับความสะดวก และรวดเร็วในบริการ 0.79 8.78 นอยที่สุด

4 มีชองทางเขาถึงขอมูลขาวสารของหนวยงานไดสะดวก 0.80 8.89 นอยที่สุด

5 ไดรับบริการตรงตามความตองการ 0.81 9.00 นอยที่สุด

6 มีความไมพึงพอใจโดยรวมในบริการที่ไดรับในครั้งนี้ 0.76 8.44 นอยที่สุด

0.82 9.11 นอยที่สุด

รายการ

คะแนนเฉลี่ย  
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       ภาพท่ี 3  แสดงรอยละความไมพึงพอใจดานสารสนเทศทางการเงินของผูใชบริการ 

การนําเสนอขอ้มูล

ขนาดรูปเลม่

นําไปใชป้ระโยชน์

ไมพ่งึพอใจสารสนเทศ

เนื�อหาสาระ

ความนา่เชื�อถอื

ความครบถว้น

9.11

9.11

9.33

9.33

9.44

9.56

9.56

 
 

        ภาพท่ี 4  แสดงรอยละความไมพึงพอใจดานการใหบริการของผูใชบริการ 

ไมพ่งึพอใจในบรกิาร

ระยะเวลาการใหบ้รกิาร

ไดร้บัความสะดวก

ข ั�นตอนการใหบ้รกิาร

มชีอ่งทางเขา้ถงึขอ้มูล

ไดร้บับรกิารตรงความ
ตอ้งการ

8.44

8.67

8.78

8.89

8.89

9.00
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ตารางที่  5  แสดงคาเฉลี่ย และคารอยละโดยรวมแยกตามประเภทผูใชบริการ 
 

ระดับ ระดับ

คาเฉลี่ย รอยละ ความ คาเฉลี่ย รอยละ ความ

ไมพึงพอใจ ไมพึงพอใจ

ดานสารสนเทศทางการเงิน

1 ความนาเชื่อถือของขอมูล 1.29 14.33 นอยที่สุด 0.42 4.67 นอยที่สุด

2 ความครบถวน ถูกตองของขอมูล 1.28 14.22 นอยที่สุด 0.44 4.89 นอยที่สุด

3 การนําเสนอขอมูล เชน กราฟ  ตาราง 1.20 13.33 นอยที่สุด 0.44 4.89 นอยที่สุด

มีความเหมาะสม

4 เนื้อหาสาระ  อานเขาใจงาย 1.24 13.78 นอยที่สุด 0.46 5.11 นอยที่สุด

5 ขนาดรูปเลมมีความเหมาะสม 1.20 13.33 นอยที่สุด 0.44 4.89 นอยที่สุด

6 สามารถนําขอมูลทางการเงินไปใชประโยชนได 1.24 13.78 นอยที่สุด 0.45 5.00 นอยที่สุด

7 ความไมพึงพอใจโดยรวมที่ไดรับเอกสารสารสนเทศ 1.18 13.11 นอยที่สุด 0.50 5.56 นอยที่สุด

ทางการเงินในครั้งนี้

ดานการใหบริการ

1 ขั้นตอนการใหบริการมีระบบดี 1.20 13.33 นอยที่สุด 0.40 4.44 นอยที่สุด

2 ระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม 1.17 13.00 นอยที่สุด 0.39 4.33 นอยที่สุด

3 ไดรับความสะดวก และรวดเร็วในบริการ 1.19 13.22 นอยที่สุด 0.40 4.44 นอยที่สุด

4 มีชองทางเขาถึงขอมูลขาวสารของหนวยงาน 1.18 13.11 นอยที่สุด 0.44 4.89 นอยที่สุด

ไดสะดวก

5 ไดรับบริการตรงตามความตองการ 1.21 13.44 นอยที่สุด 0.42 4.67 นอยที่สุด

6 มีความไมพึงพอใจโดยรวมในบริการที่ไดรับในครั้งนี้ 1.14 12.67 นอยที่สุด 0.39 4.33 นอยที่สุด

คะแนนเฉลี่ย 1.21 13.44 นอยที่สุด 0.43 4.78 นอยที่สุด

ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย

รายการ
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ภาพท่ี 5  แสดงรอยละความไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

0.00 5.00 10.00 15.00

ความนา่เชื�อถอื

ความครบถว้น

การนําเสนอขอ้มูล

เนื�อหาสาระ

ขนาดรูปเลม่

นําไปใชป้ระโยชน์

ไมพ่งึพอใจสารสนเทศ

ข ั�นตอนการใหบ้รกิาร

ระยะเวลาการใหบ้รกิาร

ไดร้บัความสะดวก

มชีอ่งทางเขา้ถงึขอ้มูล

ไดร้บับรกิารตรงความ
ตอ้งการ

ไมพ่งึพอใจในบรกิาร

14.33

14.22

13.33

13.78

13.33

13.78

13.11

13.33

13.00

13.22

13.11

13.44

12.67

4.67

4.89

4.89

5.11

4.89

5.00

5.56

4.44

4.33

4.44

4.89

4.67

4.33

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ผูร้บับรกิาร
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ผลการสํารวจของผูรับบริการ 
 การสํารวจความไม พึงพอใจการใหบริการขอมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ และ                   
กลุมเกษตรกร  ประจําปงบประมาณ 2562 โดยจัดสงแบบสํารวจใหผูรับบริการจํานวน 500 ราย และไดรับแบบ
สํารวจกลับคืนมาจํานวน 285 ราย คิดเปนรอยละ 51.00 ของจํานวนแบบสํารวจท้ังสิ้น 

 ผลการสํารวจของผูรับบริการ แบงออกเปน  3  หัวขอ  ดังนี้ 
1.  ขอมูลท่ัวไปของผูรับบริการ 
2.  ขอมูลการใชบริการสารสนเทศทางการเงินของผูรับบริการ 
3.  ความไมพึงพอใจของผูรับบริการ 

 1.  ขอมูลท่ัวไปของผูรับบริการ 
  ผลจากการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสภาพท่ัวไปของผูรับบริการ จําแนกตามเพศ  และ
สถานภาพในการทํางาน  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
  1.1   เพศ 
  จากการสํารวจพบวา  ผูรับบริการมีจํานวนท้ังสิ้น 255 ราย แยกเปนเพศชาย
จํานวน 53 ราย คิดเปนรอยละ 20.78 และเพศหญิงจํานวน 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  จํานวน และรอยละของผูรับบริการ จําแนกตามเพศ 

 

ชาย
53

20.78%

หญิง
202

79.22%
 

 

 1.2  สถานภาพการทํางาน 
  จากการสํารวจพบวา  สถานภาพในการทํางานของผูรับบริการสวนใหญเปน
ผูบริหาร/ผูจัดการ/พนักงานสหกรณจํานวน 194 ราย คิดเปนรอยละ 76.08 รองลงมาเปนหนวยงานภาครัฐ/
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 49 ราย คิดเปนรอยละ 19.22    
 

               ตารางท่ี 7  จํานวนและรอยละของผูรับบริการ  จําแนกตามสถานภาพการทํางาน 
 

รายการ 
ผูรับบริการ 

จํานวน รอยละ 

สถานภาพการทํางาน     

  ภาครัฐ/เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 49 19.22 

  ผูบริหาร/ผูจัดการ/พนักงานสหกรณ 194 76.08 

  นิสิต/นักศึกษา 7 2.75 

  ประชาชนท่ัวไป 3 1.18 

  อ่ืน ๆ 2 0.78 

รวม 255 100 
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            ภาพท่ี 7  จํานวนและรอยละของผูรับบริการ  จําแนกตามสถานภาพการทํางาน 
 

ภาครัฐ/เอกชน/
รัฐวสิาหกิจ

49
 19.22%

ผู้บริหาร/ผู้จัดการ/
พนักงานสหกรณ์

194
76.08%

นิสิต/นักศึกษา
 7  

 2.75%

ประชาชนทั�วไป
 3  

1.18%

อื�น ๆ
2

 0.78%

 
 

 

2.  ขอมูลการใชบริการสารสนเทศทางการเงินของผูรับบริการ 
 ผลจากการวิเคราะหขอมูลการใชบริการสารสนเทศทางการเงินของผูรับบริการ               

ในแตละหัวขอมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 2.1  ผูรับบริการสวนใหญเคยใชขอมูลทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกรจํานวน 
232 ราย คิดเปนรอยละ 90.98 ไมเคยใชขอมูลจํานวน 23 คิดเปนรอยละ 9.02 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 
 2.2  ผูรับบริการสวนใหญสะดวกท่ีจะติดตอขอใชบริการโดยผานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ จํานวน 160 ราย คิดเปนรอยละ 62.75 รองลงมาใชบริการผานทางโทรศัพท/โทรสาร จํานวน 69 
ราย คิดเปนรอยละ 27.06 
 2.3  ผูรับบริการสวนใหญใชขอมูลทางการเงินจากหนวยงานในสังกัดกรมตรวจบัญชี
สหกรณ จํานวน 138 ราย คิดเปนรอยละ 43.95 รองลงมาใชขอมูลจาก Website กรมตรวจบัญชีสหกรณ 
จํานวน 114 ราย คิดเปนรอยละ 36.31  
 2.4  ความถ่ีในการใชขอมูลทางการเงิน ผูรับบริการสวนใหญใชขอมูลเดือนละครั้งจํานวน 
120 ราย คิดเปนรอยละ 47.06 รองลงมาใชขอมูลปละครั้งจํานวน 98 ราย คิดเปนรอยละ 38.43   
 2.5  ผูรับบริการสวนใหญนําขอมูลทางการเงินไปใชประโยชนดานการพัฒนาสหกรณ/
กลุมเกษตรกร จํานวน 139 ราย คิดเปนรอยละ 40.29 รองลงมานําไปใชในการบริหารจัดการทางการเงิน 
จํานวน 124 ราย คิดเปนรอยละ 35.94 
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 ตารางท่ี  8  ขอมูลการใชบริการสารสนเทศทางการเงินของผูรับบริการ 

รายการ 
ผูรับบริการ 

จํานวน รอยละ 

1 ทานเคยใชขอมูลทางการเงินของสหกรณ/กลุมเกษตรกรหรือไม     

  1.1  เคย 232 90.98 

  1.2  ไมเคย 23 9.02 

  รวม 255 100 

2 ทานสะดวกตดิตอขอใชบริการโดยชองทางใดมากท่ีสุด     

  2.1  มาดวยตนเอง 13 5.10 

  2.2  ผานทางโทรศัพท/โทรสาร 69 27.06 

  2.3  ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 160 62.75 

  2.4  จดหมาย/หนังสือราชการ 12 4.71 

  2.5  อ่ืน ๆ 1 0.39 

  รวม 255 100 

3 ทานไดใชขอมูลทางการเงินของสหกรณ/กลุมเกษตรกรจากแหลงใดบาง     

  (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)     

  3.1  Website ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ 114 36.31 

  3.2  หนวยงานในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ 138 43.95 

  3.3  เอกสาร/ซดีี เผยแพรของกรมตรวจบัญชีสหกรณ 48 15.29 

  3.4  อ่ืน ๆ 14 4.46 

  รวม 314 100 

4 ความถ่ีในการใชขอมูลทางการเงินของสหกรณ/กลุมเกษตรกร     

  4.1  อยางนอยสัปดาหละครั้ง 32 12.55 

  4.2  อยางนอยเดือนละครั้ง 120 47.06 

  4.3  อยางนอยปละครั้ง 98 38.43 

  4.4  อ่ืน ๆ 5 1.96 

  รวม 255 100 

5 ทานนําขอมูลทางการเงินไปใชประโยชนทางดานใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)     

  5.1  การพัฒนาสหกรณ/กลุมเกษตรกร 139 40.29 

  5.2  การศึกษา 44 12.75 

  5.3  การวิจัย 18 5.22 

  5.4  การบริหารจดัการทางการเงิน 124 35.94 

  5.5  อ่ืน ๆ 20 5.80 

  รวม 345 100 
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 3.  ความไมพึงพอใจของผูรับบริการ 
 ผลจากการวิเคราะหขอมูลพบวา  ผูรับบริการมีความไมพึงพอใจการใหบริการขอมูล 
สารสนเทศทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ 2562 โดยเฉลี่ยอยูในระดับ              
ไมพึงพอใจนอยท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 1.21 คะแนน (คะแนนเต็ม 5) คิดเปนรอยละ 13.44 รายละเอียด
ดังตอไปนี้ 
 3.1 ดานสารสนเทศทางการเงิน 
  3.1.1  ผูรับบริการมีความไมพึงพอใจตอความนาเชื่อถือของขอมูลอยูในระดับ       
ไมพึงพอใจนอยท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 1.29 คะแนน คิดเปนรอยละ 14.33 
  3.1.2  ผูรับบริการมีความไมพึงพอใจในความครบถวน  ถูกตองของขอมูลท่ีไดรับ
อยูในระดับความไมพึงพอใจนอยท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 1.28 คะแนน คิดเปนรอยละ 14.22 
  3.1.3  ผูรับบริการมีความไมพึงพอใจในรูปแบบการนําเสนอขอมูล เชน กราฟ 
ตารางมีความเหมาะสมอยู ในระดับความไม พึงพอใจนอยท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 1.20 คะแนน               
คิดเปนรอยละ 13.33 
  3.1.4  ผูรับบริการมีความไมพึงพอใจในเนื้อหาสาระ อานเขาใจงาย อยูในระดับไม
พึงพอใจนอยท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 1.24 คะแนน คิดเปนรอยละ 13.78 
  3.1.5  ผูรับบริการมีความไมพึงพอใจในขนาดรูปเลมของสารสนเทศทางการเงินมี
ความเหมาะสมอยูในระดับความไมพึงพอใจนอยท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 1.20 คะแนน คิดเปนรอยละ 13.33 
  3.1.6  ผูรับบริการมีความไมพึงพอใจในการนําขอมูลทางการเงินไปใชประโยชนอยู
ในระดับไมพึงพอใจนอยท่ีสุด มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 1.24 คะแนน คิดเปนรอยละ 13.78 
  3.1.7  ผูใชบริการมีความไมพึงพอใจโดยรวมดานเอกสารสารสนเทศทางการเงินท่ี
ไดรับในครั้งนี้อยูในระดับไมพึงพอใจนอยท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 1.18 คะแนน คิดเปนรอยละ 13.11  
 3.2 ดานการใหบริการ 
  3.2.1  ผูรับบริการมีความไมพึงพอใจในข้ันตอนการใหบริการมีระบบดี อยูในระดับ
ไมพึงพอใจนอยท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 1.20 คะแนน คิดเปนรอยละ 13.33 
  3.2.2  ผูรับบริการมีความไมพึงพอใจระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสมอยู
ในระดับไมพึงพอใจนอยท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 1.17 คะแนน คิดเปนรอยละ 13.00   
  3.2.3  ผูรับบริการมีความไมพึงพอใจในความสะดวกและรวดเร็วในบริการ        
อยูในระดับไมพึงพอใจนอยท่ีสุด มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 1.19 คะแนน คิดเปนรอยละ 13.22   
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  3.2.4  ผูรับบริการมีความไมพึงพอใจในชองทางเขาถึงขอมูลขาวสารของหนวยงาน
ไดสะดวก อยูในระดับไมพึงพอใจนอยท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 1.18 คะแนน คิดเปนรอยละ 13.11 
  3.2.5   ผูรับบริการมีความไมพึงพอใจการใหบริการตรงตามความตองการ อยูใน
ระดับไมพึงพอใจนอยท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 1.21 คะแนน คิดเปนรอยละ 13.44 
  3.2.6  ผูรับบริการมีความไมพึงพอใจโดยรวมในการใหบริการในครั้งนี้ อยูในระดับ
ไมพึงพอใจนอยท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 1.14 คะแนน คิดเปนรอยละ 12.67   
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ตารางท่ี 9  แสดงคาเฉล่ีย และคารอยละโดยรวมของผูรับบริการ 
 

ระดับ

คาเฉลี่ย รอยละ ความ

ไมพึงพอใจ

ดานสารสนเทศทางการเงิน

1 ความนาเชื่อถือของขอมูล 1.29 14.33 นอยที่สุด

2 ความครบถวน ถูกตองของขอมูล 1.28 14.22 นอยที่สุด

3 การนําเสนอขอมูล เชน กราฟ  ตาราง มีความเหมาะสม 1.20 13.33 นอยที่สุด

4 เนื้อหาสาระ  อานเขาใจงาย 1.24 13.78 นอยที่สุด

5 ขนาดรูปเลมมีความเหมาะสม 1.20 13.33 นอยที่สุด

6 สามารถนําขอมูลทางการเงินไปใชประโยชนได 1.24 13.78 นอยที่สุด

7 ความไมพึงพอใจโดยรวมที่ไดรับเอกสารสารสนเทศ 1.18 13.11 นอยที่สุด

ทางการเงินในครั้งนี้

ดานการใหบริการ

1 ขั้นตอนการใหบริการมีระบบดี 1.20 13.33 นอยที่สุด

2 ระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม 1.17 13.00 นอยที่สุด

3 ไดรับความสะดวก และรวดเร็วในบริการ 1.19 13.22 นอยที่สุด

4 มีชองทางเขาถึงขอมูลขาวสารของหนวยงานไดสะดวก 1.18 13.11 นอยที่สุด

5 ไดรับบริการตรงตามความตองการ 1.21 13.44 นอยที่สุด

6 มีความไมพึงพอใจโดยรวมในบริการที่ไดรับในครั้งนี้ 1.14 12.67 นอยที่สุด

1.21 13.44 นอยที่สุด

รายการ

คะแนนเฉลี่ย  
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                 ภาพท่ี 8  แสดงรอยละความไมพึงพอใจดานสารสนเทศทางการเงินของผูรับบริการ 

 

ความน่าเชื�อถือ 

 14.33%

ความครบถ้วน

 14.22%

การนําเสนอข้อมูล

 13.33%เนื�อหาสาระ

 13.78%

ขนาดรูปเล่ม

 13.33%

นําไปใช้ประโยชน์

 13.78%

ไม่พงึพอใจ

สารสนเทศ 

13.11% 

 

                  ภาพท่ี 9 แสดงรอยละความไมพึงพอใจดานการใหบริการของผูรับบริการ 

ขั�นตอนการให้บริการ

 13.33%

ระยะเวลาการ

ให้บริการ

 13.00%ได้รับความสะดวก

 13.22%

มีช่องทางเข้าถึง

ข้อมูล

13.11%

ได้รับบริการตรง

ต้องการ

13.44%

ไม่พงึพอใจในบริการ

 12.67%
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ผลการสํารวจของผูมีสวนไดสวนเสีย 

การสํารวจความไม พึงพอใจการใหบริการขอมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ และ                     
กลุมเกษตรกร  ดําเนินการสํารวจประจําปงบประมาณ 2562 ไดสงแบบสํารวจใหผูมีสวนไดสวนเสียจํานวน  
460 ราย และไดรับแบบสํารวจกลับคืนจาํนวน 257 ราย คิดเปนรอยละ 55.87 ของจํานวนแบบสํารวจท้ังสิ้น 

ผลการสํารวจของผูมีสวนไดสวนเสีย แบงออกเปน 3 หัวขอ  ดังนี้ 
1.  ขอมูลท่ัวไปของผูมีสวนไดสวนเสีย 
2.  ขอมูลการใชบริการสารสนเทศทางการเงินของผูมีสวนไดสวนเสีย 
3.  ความไมพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย 

1.  ขอมูลท่ัวไปของผูมีสวนไดสวนเสีย 
    ผลจากการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสภาพท่ัวไปของผูมีสวนไดสวนเสีย จําแนกตามเพศ 

และสถานภาพในการทํางาน  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 1.1   เพศ 
  จากการสํารวจพบวา  ผูมีสวนไดสวนเสียมีจํานวนท้ังสิ้น 257 ราย แยกเปนเพศ

ชายจํานวน 104 ราย คิดเปนรอยละ 40.47 และเพศหญิงจํานวน 153 ราย คิดเปนรอยละ 59.53 
 

ตารางท่ี 10  จํานวนและรอยละของผูมีสวนไดสวนเสีย จําแนกตามเพศ 

รายการ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

จํานวน รอยละ 

เพศ       

  ชาย 104 40.47 

  หญิง 153 59.53 

รวม 257 100 
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              ภาพท่ี 10  จํานวนและรอยละของผูมีสวนไดสวนเสีย จําแนกตามเพศ 
 

ชาย
104

40.47%

หญิง
153

59.53%
 

 

 1.2 สถานภาพการทํางาน 
  จากการสํ ารวจพบวา สถานภาพในการทํ างานของผู มี ส วน ได ส วน เสี ย            
สวนใหญเปนหนวยงานภาครัฐ/เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 103 ราย คิดเปนรอยละ 40.08 รองลงมาเปนนิสิต/
นักศึกษา จํานวน 97 ราย คิดเปนรอยละ 37.74  

   ตารางท่ี 11  จํานวนและรอยละของผูมีสวนไดสวนเสีย จําแนกตามสถานภาพการทํางาน 

รายการ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

จํานวน รอยละ 

สถานภาพการทํางาน     

  ภาครัฐ/เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 103 40.08 

  ผูบริหาร/ผูจัดการ/พนักงานสหกรณ 50 19.46 

  นิสิต/นักศึกษา 97 37.74 

  ประชาชนท่ัวไป 3 1.17 

  อ่ืน ๆ 4 1.56 

รวม 257 100 
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            ภาพท่ี 11  จํานวนและรอยละของผูมีสวนไดสวนเสีย จําแนกตามสถานภาพการทํางาน 

ภาครัฐ/เอกชน/
รัฐวิสาหกิจ

103
40.08%

 

ผู้บริหาร/ผู้จัดการ/
พนักงานสหกรณ์

 50   
19.46%

นิสิต/นักศึกษา
 97  

37.74%

ประชาชนทั�วไป
3  

1.17%

อื�น ๆ
4

 1.56%

 
 

 

 2.  ขอมูลการใชบริการสารสนเทศทางการเงินของผูมีสวนไดสวนเสีย 
 ผลจากการวิ เคราะหขอมูลการใชบริการสารสนเทศทางการเงินของผู มีสวนได            
สวนเสีย  ในแตละหัวขอมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 2.1 ผูมีสวนไดสวนเสียสวนใหญเคยใชขอมูลทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร 
จํานวน  194 ราย คิดเปนรอยละ 75.49 ไมเคยใชขอมูลจํานวน 63 ราย คิดเปนรอยละ 24.51 
 2.2  ผูมีสวนไดสวนเสียสวนใหญสะดวกติดตอขอใชบริการโดยผานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ จํานวน 199 ราย คิดเปนรอยละ 77.43 รองลงมาติดตอขอใชบริการโดยผานทางโทรศัพท/โทรสาร 
จํานวน 42 ราย คิดเปนรอยละ 16.34   
 2.3  ผูมีสวนไดสวนเสียสวนใหญใชขอมูลจากหนวยงานในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ 
จํานวน 201 ราย คิดเปนรอยละ 44.18 รองลงมาใชขอมูลจาก Website ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ จํานวน 
128 ราย คิดเปนรอยละ 28.13    
 2.4  ความถ่ีในการใชขอมูลทางการเงินของผูมีสวนไดสวนเสียสวนใหญใชขอมูลเดือนละ
ครั้ง จํานวน 123 ราย คิดเปนรอยละ 47.86 รองลงมาใชขอมูลปละครั้ง จํานวน 110 ราย คิดเปนรอยละ 
42.80 
 2.5  การนําขอมูลทางการเงินไปใชประโยชน  ผูมีสวนไดสวนเสียสวนใหญนําขอมูลทาง
การเงินไปใชประโยชนเพ่ือการศึกษา จํานวน 186 ราย คิดเปนรอยละ 36.47 รองลงมานําไปใชเพ่ือการวิจัย 
จํานวน 142 ราย คิดเปนรอยละ 27.84 

    
 
 
 



 
 

 

 36  
            ตารางท่ี 12  ขอมูลการใชบริการสารสนเทศทางการเงินของผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

รายการ 
ผูมสีวนไดสวนเสีย 

จํานวน รอยละ 

1 ทานเคยใชขอมูลทางการเงินของสหกรณ/กลุมเกษตรกรหรือไม     

  1.1  เคย 194 75.49 

  1.2  ไมเคย 63 24.51 

  รวม 257 100 

2 ทานสะดวกตดิตอขอใชบริการโดยชองทางใดมากท่ีสุด     

  2.1  มาดวยตนเอง 8 3.11 

  2.2  ผานทางโทรศัพท/โทรสาร 42 16.34 

  2.3  ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 199 77.43 

  2.4  จดหมาย/หนังสือราชการ 6 2.33 

  2.5  อ่ืน ๆ 2 0.78 

  รวม 257 100 

3 ทานไดใชขอมูลทางการเงินของสหกรณ/กลุมเกษตรกรจากแหลงใดบาง     

  (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)     

  3.1  Website ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ 128 28.13 

  3.2  หนวยงานในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ 201 44.18 

  3.3  เอกสาร/ซดีี เผยแพรของกรมตรวจบัญชีสหกรณ 106 23.30 

  3.4  อ่ืน ๆ 20 4.40 

  รวม 455 100 

4 ความถ่ีในการใชขอมูลทางการเงินของสหกรณ/กลุมเกษตรกร     

  4.1  อยางนอยสัปดาหละครั้ง 21 8.17 

  4.2  อยางนอยเดือนละครั้ง 123 47.86 

  4.3  อยางนอยปละครั้ง 110 42.80 

  4.4  อ่ืน ๆ 3 1.17 

  รวม 257 100 

5 ทานนําขอมูลทางการเงินไปใชประโยชนทางดานใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)     

  5.1  การพัฒนาสหกรณ/กลุมเกษตรกร 75 14.71 

  5.2  การศึกษา 186 36.47 

  5.3  การวิจัย 142 27.84 

  5.4  การบริหารจดัการทางการเงิน 85 16.67 

  5.5  อ่ืน ๆ 22 4.31 

  รวม 510 100 
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 3.  ความไมพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย 
   ผลจากการวิเคราะหขอมูลพบวา ผูมีสวนไดสวนเสียมีความไมพึงพอใจการใหบริการ
ขอมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร โดยเฉลี่ยอยูในระดับไมพึงพอใจนอยท่ีสุด          
มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.43 คะแนน (คะแนนเต็ม 5) คิดเปนรอยละ 4.78 รายละเอียดดังตอไปนี้ 
  3.1 ดานสารสนเทศทางการเงิน 
   3.1.1  ผูมีสวนไดสวนเสียมีความไมพึงพอใจตอความนาเชื่อถือของขอมูล อยูใน
ระดับไมพึงพอใจนอยท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.42 คะแนน คิดเปนรอยละ 4.67 
   3.1.2  ผูมีสวนไดสวนเสียมีความไมพึงพอใจในความครบถวน ถูกตองของขอมูลท่ี
ไดรับอยูในระดับไมพึงพอใจนอยท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.44 คะแนน คิดเปนรอยละ 4.89 
   3.1.3  ผู มีสวนไดสวนเสียมีความไม พึงพอใจในรูปแบบการนําเสนอขอมูล        
เชน กราฟ ตาราง อยูในระดับไมพึงพอใจนอยท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.44 คะแนน คิดเปนรอยละ 4.89 
   3.1.4  ผู มีสวนไดสวนเสียมีความไมพึงพอใจในเนื้อหาสาระ อานเขาใจงาย         
อยูในระดับไมพึงพอใจนอยท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.46 คะแนน คิดเปนรอยละ 5.11 
   3.1.5  ผูมีสวนไดสวนเสียมีความไมพึงพอใจในขนาดรูปเลมมีความเหมาะสม อยูใน
ระดับความไมพึงพอใจนอยท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.44 คะแนน  คิดเปนรอยละ 4.89 
   3.1.6  ผูมีสวนไดสวนเสียมีความไมพึงพอใจในการนําขอมูลทางการเงินไปใช
ประโยชน อยูในระดับไมพึงพอใจนอยท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.45 คะแนน คิดเปนรอยละ 5.00 
   3.1.7 ผูมีสวนไดสวนเสียมีความไมพึงพอใจโดยรวมท่ีไดรับเอกสารสารสนเทศทาง
การเงินท่ีไดรับในครั้งนี้  อยูในระดับไมพึงพอใจนอยท่ีสุด มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.50 คะแนน คิดเปนรอยละ 
5.56   
  3.2 ดานการใหบริการ 
   3.2.1  ผูมีสวนไดสวนเสียมีความไมพึงพอใจในข้ันตอนการใหบริการมีระบบดี    
อยูในระดับไมพึงพอใจนอยท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.40 คะแนน คิดเปนรอยละ 4.44 
   3.2.2  ผูมีสวนไดสวนเสียมีความไมพึงพอใจระยะเวลาในการใหบริการมีความ
เหมาะสมอยูในระดับไมพึงพอใจนอยท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.39 คะแนน คิดเปนรอยละ 4.33 
   3.2.3  ผู มีสวนไดสวนเสียมีความไม พึงพอใจในความสะดวก และรวดเร็ว           
ในบริการอยูในระดับไมพึงพอใจนอยท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.40 คะแนน คิดเปนรอยละ 4.44 
   3.2.4  ผูมีสวนไดสวนเสียมีความไมพึงพอใจในชองทางเขาถึงขอมูลขาวสารของ
หนวยงานไดสะดวก อยูในระดับไมพึงพอใจนอยท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.44 คะแนน คิดเปนรอยละ 4.89 
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   3.2.5  ผู มี ส วน ได ส วน เสี ย มีความไม พึ งพอใจการได รับบริการตรงตาม             
ความตองการ อยูในระดับไมพึงพอใจนอยท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.42 คะแนน คิดเปนรอยละ 4.67 
   3.2.6  ผูมีสวนไดสวนเสียมีความไมพึงพอใจโดยรวมในบริการท่ีไดรับในครั้งนี้     
อยูในระดับไมพึงพอใจนอยท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.39 คะแนน คิดเปนรอยละ 4.33   
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ตารางท่ี 13  แสดงคาเฉล่ีย และคารอยละของผูมีสวนไดสวนเสีย 
 

ระดับ

คาเฉลี่ย รอยละ ความ

ไมพึงพอใจ

ดานสารสนเทศทางการเงิน

1 ความนาเชื่อถือของขอมูล 0.42 4.67 นอยที่สุด

2 ความครบถวน ถูกตองของขอมูล 0.44 4.89 นอยที่สุด

3 การนําเสนอขอมูล เชน กราฟ  ตาราง มีความเหมาะสม 0.44 4.89 นอยที่สุด

4 เนื้อหาสาระ  อานเขาใจงาย 0.46 5.11 นอยที่สุด

5 ขนาดรูปเลมมีความเหมาะสม 0.44 4.89 นอยที่สุด

6 สามารถนําขอมูลทางการเงินไปใชประโยชนได 0.45 5.00 นอยที่สุด

7 ความไมพึงพอใจโดยรวมที่ไดรับเอกสารสารสนเทศ 0.50 5.56 นอยที่สุด

ทางการเงินในครั้งนี้

ดานการใหบริการ

1 ขั้นตอนการใหบริการมีระบบดี 0.40 4.44 นอยที่สุด

2 ระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม 0.39 4.33 นอยที่สุด

3 ไดรับความสะดวก และรวดเร็วในบริการ 0.40 4.44 นอยที่สุด

4 มีชองทางเขาถึงขอมูลขาวสารของหนวยงานไดสะดวก 0.44 4.89 นอยที่สุด

5 ไดรับบริการตรงตามความตองการ 0.42 4.67 นอยที่สุด

6 มีความไมพึงพอใจโดยรวมในบริการที่ไดรับในครั้งนี้ 0.39 4.33 นอยที่สุด

0.43 4.78 นอยที่สุด

รายการ

คะแนนเฉลี่ย
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

40 

   ภาพท่ี 12 แสดงรอยละความไมพึงพอใจดานสารสนเทศทางการเงินของผูมีสวนไดสวนเสีย 

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

 

ภาพท่ี 13 แสดงรอยละความไมพึงพอใจดานการใหบริการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00
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บทที่ 5 
สรุปผลการสํารวจและขอเสนอแนะ 

 การสํารวจความไม พึ งพอใจการใหบริการสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ และ             
กลุมเกษตรกร มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปญหาและขอเสนอแนะดานสารสนเทศทางการเงินและดานการ
ใหบริการ  ซ่ึงเปนขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปนในการปรับปรุงการจัดทําสารสนเทศทางการเงินของสหกรณและ     
กลุมเกษตรกรและการใหบริการมีความเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการตอไป 

สรุปผลการสํารวจของผูใชบริการ 

 ผลการสํารวจพบวา ผูใชบริการสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 69.34 เปนผูบริหาร/ผูจัดการ/
พนักงานสหกรณ รอยละ 47.66 ผูใชบริการเคยใชขอมูลทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกรรอยละ 
83.20 ติดตอขอใชขอมูลผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รอยละ 70.12 ผูใชบริการใชขอมูลจากหนวยงานใน
สังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ รอยละ 44.08 ความถ่ีในการใชขอมูลเดือนละครั้ง รอยละ 47.46 และนําขอมูล
ทางการเงินไปใชประโยชนเพ่ือการศึกษา รอยละ 26.90 
 ผูใชบริการสวนใหญมีความไมพึงพอใจการใหบริการขอมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ
และกลุมเกษตรกรอยูในระดับความไมพึงพอใจนอยท่ีสุด มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.82 คะแนน คิดเปนรอยละ 
9.11 รายละเอียดตามลําดับ ดังนี้ 
 ดานสารสนเทศทางการเงิน   

(1) การนําเสนอขอมูล เชน กราฟ ตาราง มีความเหมาะสม รอยละ 9.11 
(2) ขนาดรูปเลมมีความเหมาะสม รอยละ 9.11 
(3) สามารถนําขอมูลทางการเงินไปใชประโยชนได รอยละ 9.33 
(4) ความไมพึงพอใจโดยรวมท่ีไดรับเอกสารสารสนเทศทางการเงินในครั้งนี้ รอยละ 9.33  
(5) เนื้อหาสาระ อานเขาใจงาย รอยละ 9.44 

 (6)  ความนาเชื่อถือของขอมูล รอยละ 9.56  
 (7)  ความครบถวน ถูกตองของขอมูล รอยละ 9.56   
 ดานการใหบริการ   

(1) ความไมพึงพอใจโดยรวมในบริการท่ีไดรับในครั้งนี้ รอยละ 8.44 
(2) ระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม รอยละ 8.67 
(3) ไดรับความสะดวก และรวดเร็วในบริการ รอยละ 8.78 
(4) ข้ันตอนการใหบริการมีระบบดี รอยละ 8.89 
(5) ชองทางเขาถึงขอมูลขาวสารของหนวยงานไดสะดวก รอยละ 8.89 
(6) ไดรับบริการตรงตามความตองการ รอยละ 9.00   
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สรุปผลการสํารวจผูรับบริการ 
ผลการสํารวจพบวา ผูรับบริการสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 79.22 เปนผูบริหาร/ผูจัดการ/

พนักงานสหกรณ รอยละ 76.08 ผูรับบริการเคยใชขอมูลทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร รอยละ 
90.98 สะดวกท่ีจะติดตอขอใชขอมูลผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รอยละ 62.75 ใชขอมูลจากหนวยงานใน
สังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ รอยละ 43.95 ความถ่ีในการใชขอมูลทางการเงินสวนใหญใชขอมูลเดือนละครั้ง 
รอยละ 47.06 และไดนําขอมูลไปใชประโยชนในดานการพัฒนาสหกรณ/กลุมเกษตรกร รอยละ 40.29 

ผูรับบริการสวนใหญมีความไมพึงพอใจการใหบริการขอมูลสารสนเทศทางการเงินของ
สหกรณและกลุมเกษตรกร โดยเฉลี่ยอยูในระดับความไมพึงพอใจนอยท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 1.21 คะแนน 
คิดเปนรอยละ 13.44 รายละเอียดตามลําดับ ดังนี้ 
 ดานสารสนเทศทางการเงิน  

(1) ความไมพึงพอใจโดยรวมท่ีไดรับเอกสารสารสนเทศทางการเงินในครั้งนี้ รอยละ 13.11 
(2) การนําเสนอขอมูล เชน กราฟ ตาราง มีความเหมาะสม รอยละ 13.33 
(3) ขนาดรูปเลมมีความเหมาะสม รอยละ 13.33 
(4) เนื้อหาสาระ อานเขาใจงาย  รอยละ 13.78   
(5) สามารถนําขอมูลทางการเงินไปใชประโยชนได รอยละ 13.78 
(6) ความครบถวน ถูกตองของขอมูล รอยละ 14.22 
(7) ความนาเชื่อถือของขอมูล รอยละ 14.33 

 ดานการใหบริการ  
(1) ความไมพึงพอใจโดยรวมในบริการท่ีไดรับในครั้งนี้ รอยละ 12.67   
(2) ระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม รอยละ 13.00 
(3) มีชองทางเขาถึงขอมูลขาวสารของหนวยงานไดสะดวก รอยละ 13.11 
(4) ไดรับความสะดวกและรวดเร็วในบริการ รอยละ 13.22      
(5) ข้ันตอนการใหบริการมีระบบดี รอยละ 13.33 
(6) ไดรับบริการตรงตามความตองการ รอยละ 13.44 
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สรุปผลการสํารวจของผูมีสวนไดสวนเสีย 

ผลการสํารวจพบวา ผูมีสวนไดสวนเสียสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 59.53 ปฏิบัติงานใน
หนวยงานภาครัฐ/เอกชน/รัฐวิสาหกิจ รอยละ 40.08 เคยใชขอมูลทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร           
รอยละ 75.49 สะดวกท่ีจะติดตอขอใชบริการขอมูลผานทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รอยละ 47.89        
ใชขอมูลจากหนวยงานในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ รอยละ 44.18 ความถ่ีในการใชขอมูลสวนใหญใชขอมูล
เดือนละครั้ง รอยละ 47.86 และไดนําขอมูลไปใชประโยชนในการศึกษา รอยละ 36.47 

ผูมีสวนไดสวนเสีย  มีความไมพึงพอใจการใหบริการขอมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ
และกลุมเกษตรกร โดยรวมอยูในระดับความไมพึงพอใจนอยท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.43 คะแนน คิดเปน
รอยละ 4.78 รายละเอียดตามลําดับ ดังนี้ 

ดานสารสนเทศทางการเงิน  
(1)  ความนาเชื่อถือของขอมูล รอยละ 4.67 
(2)  ความครบถวน ถูกตองของขอมูล รอยละ 4.89 
(3)  การนําเสนอขอมูล เชน กราฟ ตาราง มีความเหมาะสม รอยละ 4.89 
(4)  ขนาดรูปเลมมีความเหมาะสม รอยละ 4.89 
(5)  สามารถนําขอมูลทางการเงินไปใชประโยชนได รอยละ 5.00 
(6)  เนื้อหาสาระ อานเขาใจงาย รอยละ 5.11   
(7)  ความไมพึงพอใจโดยรวมท่ีไดรับเอกสารสารสนเทศทางการเงินในครั้งนี้ รอยละ 5.56 

 ดานการใหบริการ  
(1)  ระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม รอยละ 4.33 
(2)  ความไมพึงพอใจโดยรวมในบริการท่ีไดรับในครั้งนี้ รอยละ 4.33   
(3)  ข้ันตอนการใหบริการมีระบบดี รอยละ 4.44 
(4)  ไดรับความสะดวกและรวดเร็วในบริการ รอยละ 4.44      
(5)  ไดรับบริการตรงตามความตองการ รอยละ 4.67 
(6)  มีชองทางเขาถึงขอมูลขาวสารของหนวยงานไดสะดวก รอยละ 4.89 
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ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

  ผูใชบริการไดใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ ดังนี้ 
1. ขอมูลบางเรื่องควรใหเขาถึงไดงายกวาเดิม โดยเฉพาะขอมูลท่ีนํามาใชวิเคราะห 
2. การนําเสนอขอมูลชามาก 
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