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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาการปฏิบัติงานทดแทนส่งผลต่อคุณภาพการบริการของเจ้าหน้าที่

ภายในหน่วยงานส านักงานคลังจังหวัดล าปาง เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการขององค์กร ข้อมูลในการวิจัยได้มาจาก
การส ารวจและรวบรวมแบบสอบถามจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการในจังหวัดล าปางที่มาใช้บริการของส านักงาน
คลังจังหวัดล าปาง ซึ่งเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 100% ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าแจงความถี่ 
(frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) การ
ทดสอบ t-test แบบ independent (One-way ANOVA) 

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานราชการภายในจังหวัดล าปางที่รับบริการจากส านักงาน
คลังจังหวัดล าปางส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ด ารงต าแหน่งงานเจ้าพนักงานระดับช านาญ
งาน เป็นผู้มีประสบการณ์การท างานมากกว่า 5 ปีขึ้นไป และความถี่ในการรับบริการตามการพบข้อปัญหาการ
ปฏิบัติงานของผู้รับบริการและกรณีระเบียบการปฏบิัติงานมีการเปลีย่นแปลง โดยช่องทางการรับบริการใช้การติดตอ่
ผ่านทางโทรศัพท์ของส านักงานคลังจังหวัดล าปาง ซึ่งประเภทงานที่มารับบริการเป็นส่วนงานวิชาการด้านการคลัง
บัญชี และผลการวิเคราะห์การปฏิบัติงานทดแทนส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
ส านักงานคลังจังหวัดล าปาง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการประเมินคุณภาพรวมส านักงานคลังจังหวัดล าปางระดับ
ความส าคัญระดับมากที่สุด ด้านความไว้วางใจในระดับมากที่สุด และระดับต่ าที่สุดด้านการให้บริการอย่างรวดเร็ว 
ด้านปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน ประสบการณ์การท างาน ความถี่ในการรับบริการ ช่อง
ทางการรับบริการใช้การติดต่อ รับบริการประเภทงานที่แตกต่างกันส่งผลต่อคุณภาพการบริการเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
ค าส าคัญ: การปฏิบัติงานทดแทน / คุณภาพการบริการ 

 
Abstract 

The purposes of this research were aimed to study Substitute Operation Affects Service 
Quality of Internal Officers of the Treasury Department, Lampang Provincial and to develop 
service quality of organization. The data was collected from questionnaires that surveyed from 
Lampang authorities who get service from Lampang Provincial Treasury Office, which is purposive 
sampling 100% Analyzed by using Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, t-test 
(independent) and One Way ANOVA. 

The findings were as follow, sample group of Lampang authorities who get service from 
Lampang Provincial Treasury Office most are female, Bachelor degree, expert position authority, 
has more than 5 years experiences, has service frequency up to problem that occur during work 
and when regulation changed, channel to contact is via phone of Lampang Provincial Treasury 
Office. Most type of service is about treasury accounts. The results of study Substitute Operation 
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Affects Service Quality of Internal Officers of the Treasury Department, Lampang Provincial, 
totally service quality is the highest priority with trust but service quickly is the lowest priority. 
Personal factors includes sex, education level, work position, work experience, frequency of get 
service, channel to contact and different kind of service were affecting service quality within 
organization authority no difference was statistically significant at the 0.05 level. 
Keywords: replacement work / service quality 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ส านักงานคลังจังหวัดล าปางในฐานะส่วนราชการที่เป็นผู้แทนกรมบัญชีกลางในส่วนภูมิภาคภายในจังหวัด
ล าปางมีภารกิจเกี่ยวกับการก ากับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินและหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปโดย
ถูกต้องมีวินัย คุ้มค่า โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  โดยการวางกรอบหลักเกณฑ์กลางให้หน่วยงานราชการ
จังหวัดล าปางถือปฏิบัติ ตลอดจนให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายในและการ
พัสดุภาครัฐ ส่งผลถึงรายงานผลการด าเนินงานของส่วนราชการเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส น่าเช่ือถือและเสนอให้
ผู้บริหารระดับจังหวัดล าปางในการใช้เป็นข้อมูลการตัดสินใจการด าเนินการของส่วนราชการในปีถัดไปได้ (ส านักงาน
คลังจังหวัดล าปาง, 2558) 

จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้บริการในปัจจุบันท าให้กรมบัญชีกลางต้องก าหนดทิศทางในการ
บริหารงานพัฒนาในด้านต่างๆ ด้านการน าระบบการท างานเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ในการประกอบการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้การท างานมีความรวดเร็ว สะดวก และสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างของ
บุคคลากรขององค์กรให้สามารถการด าเนินการบริการผู้รับบริการให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน (กรมบัญชีกลาง ,  
2558) ซึ่งส านักงานคลังจังหวัดในฐานะผู้แทนประจ าจังหวัด เป็นหน่วยงานน าภารกิจของกรมบัญชีกลางไป
ด าเนินการในจังหวัดจึงจ าเป็นต้องปรับบทบาทการด าเนินงานให้สอดคล้องกับทิศทางการบริหารงานของ
กรมบัญชีกลาง และเป็นการสร้างด าเนินงานของส านักงานคลังจังหวัดให้มีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมผลักดัน
ให้เกิดการปฏิบัติงานราชการที่มีประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพการให้บริการผู้รับบริการส่วนภูมิภาคมากขึ้นของ
กรมบัญชีกลาง และส านักงานคลังจังหวัดล าปางได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานน าร่องการปฏิบัติงานให้มีรูปแบบ
ปรับเปลี่ยนเป็นจังหวัดแรก โดยการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่
ท าหน้าที่ให้บริการกับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการในจังหวัดล าปาง ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานจากจากโครงสร้าง
การท างานของส านักงานคลังจังหวัดเดิมมีการแบ่งกลุ่มการท างานตามโครงสร้างภารกิจของงานเป็น 3 กลุ่มงาน คือ 
กลุ่มงานวิชาการด้านการคลังบัญชี กลุ่มงานระบบบริหารการคลัง และกลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ  การ
ให้บริการดังกล่าวเป็นการบริการเฉพาะด้านท่ีกลุ่มได้รับผิดชอบ และก าหนดให้บุคลากรภายในหน่วยงานด าเนินการ
ให้บริการกับผู้รับบริการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามกลุ่มงาน ซึ่งการปฏิบัติงานดังกล่าวพบปัญหา หาก
ผู้รับบริการจ านวน 1 คน มีปัญหาเข้ามารับการบริการปรึกษาในหลายเรื่องจากหลายกลุ่มงาน  ต้องติดต่อหลายกลุ่ม
งานจึงจะได้รับการบริการที่ครบตามความต้องการของผู้รับบริการ หรือกรณีผู้ให้บริการในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่
สามารถให้บริการได้เนื่องจากผู้ให้บริการติดภารกิจกับการบริการผู้รับบริการรายอื่นหรือผู้ให้บริการติดราชการจนไม่
สามารถให้บริการกับกลุ่มดังกล่าวในขณะนั้นได้ และด้านภารกิจงานที่แตกต่างส่งผลให้การท างานมีลักษณะงานที่
แต่งต่างกันของกลุ่มงาน ท าให้บุคคลากรจากกลุ่มงานอ่ืนไม่สามารถให้บริการในเรื่องดังกล่าวได้ ส่งผลให้ผู้รับบริการ
ไม่ได้ค าตอบหรือต้องรอคอยการรับบริการในเรื่องที่ต้องการในเวลาถัดไปซึ่งในสถานการณ์บางครั้งข้อหารือ
จ าเป็นต้องได้รับการบริการอย่างทันท่วงที จึงมีการปรับเปลี่ยนลักษณะทดแทนการท างานในทุกเรื่องที่เป็นภารกิจ
ขององค์กร กระจายการท างานร่วมงานจากเจ้าหน้าที่หนึ่งคนท างานในลักษณะเฉพาะเพียงหนึ่งเรื่องท าให้การ
ด าเนินการให้บริการเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการภายในจังหวัดล าปางไม่ได้รับการตอบสนองการบริการอย่างเต็มที่  
เพราะการเข้ารับบริการบางครั้งเกี่ยวข้องในส่วนงานหลายระบบท าให้ผู้รับบริการต้องติดต่อเจ้าหน้าที่หลายคน กว่า
จะได้ข้อยุติของการบริการ และในบางครั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไมอ่ยู่หรือไม่สามารถด าเนินการให้บริการได้ก็จะเกิด
การรอคอยในการรับบริการ  ผู้รับบริการเกิดความรู้สึกไม่พอใจ การด าเนินการเกิดความล้าช้า ซึ่งบางครั้งไม่ทัน
สถานการณ์ของการแก้ไขปัญหาด้านกฎหมาย ระเบียบ การเงินการคลัง และเศรษฐกิจที่ผู้รับบริการต้องการ จาก
ปัญหาดังกล่าวท าให้ส านักงานคลังจังหวัดล าปางจึงหาแนวทางการแก้ไข จึงได้ด าเนินนโยบายมอบหมายให้เจ้าหน้าที่
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ในหน่วยงานส านักงานคลังจังหวัดล าปางที่ท าหน้าที่ให้บริการด าเนินการให้บริการทุกภารกิจของหน่วยงานเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างสูงสุด และทันต่อการแก้ไขปัญหาของผู้รับบริการได้ (ส านักงานคลัง
จังหวัดล าปาง, 2559ก) 

จากเหตุผลดังกล่าว ส านักงานคลังจังหวัดล าปางก็ประสบปัญหาการให้บริการดังกล่าวเช่นเดียวกัน  และ
ส านักงานคลังจังหวัดล าปางได้รับมอบหมายให้เป็นจังหวัดน าร่องการปรับเปลี่ยนการบริการ (ส านักงานคลังจังหวัด
ล าปาง, 2559ข) ซึ่งหลังจากการปรับเปลี่ยนการให้บริการแล้ว จึงเป็นที่มาในการที่ผู้วิจัยมีความต้องการการศึกษา
เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการให้บริการตามแนวทางการปฏิบัติงานทดแทนระหว่างเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานของ
ส านักงานคลังจังหวัดล าปาง โดยความคาดหวังต่อการน าผลของการศึกษาครั้งน้ีไปใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนาการให้บริการของส านักงานคลังจังหวัดล าปางแก่ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในจังหวัดล าปางเป็นให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และสามารถตอบสนองความต้องการของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานราชการในจังหวัดล าปาง
ผู้มารับบริการจากส านักงานคลังจังหวัดล าปางได้อย่างน่าพึงพอใจ 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงานส านักงานคลังจังหวัดล าปางจ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้รับบริการ 

2. เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงานส านักงานคลังจังหวัดล าปางจ าแนกตาม
ประเภทการปฏิบัติงานทดแทน 

3. เพื่อปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานทดแทนของหน่วยงานของส านักงานคลังจังหวัดล าปาง 
 

สมมุติฐานการวิจัย 
1. ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ หน่วยงานราชการที่สังกัด เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน 

ประสบการณ์การท างาน ความถี่ในการรับบริการ ช่องทางในการรับบริการ และประเภทของงานที่มารับบริการของ
ส านักงานคลังจังหวัดล าปางต่างกันส่งผลต่อคุณภาพการบริการต่างกัน  

2. ปัจจัยการปฏิบัติงานทดแทนได้แก่ งานวิชาการด้านการคลังการบัญชี งานระบบบริหารการคลัง และ
งานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ ที่แตกต่างกันมีผลต่อคุณภาพการบริการโดยรวมของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
ส านักงานคลังจังหวัดล าปาง 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตด้านเนื้อหาตัวแปร  
ผู้วิจัยมุ่งศึกษาคุณภาพการปฏิบัติงานทดแทนที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายใน

หน่วยงานส านักงานคลังจังหวัดล าปาง โดยตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ หน่วยงานราชการที่
สังกัด เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน ประสบการณ์การท างาน ความถี่ในการรับบริการ ช่องทางในการรับ
บริการ และประเภทของงานที่รับบริการ ส่วนการปฏิบัติงานทดแทนของ 3 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานงานวิชาการ
ด้านการคลังการบัญชี กลุ่มงานระบบบริหารการคลัง และกลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ และตัวแปรตาม
คุณภาพการบริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานของส านักงานคลังจังหวัดล าปาง  ได้แก่ ความน่าเช่ือถือ 
ตอบสนองอย่างรวดเร็ว ความมั่นใจในการรับบริการ การเอาใจใส่ต่อผู้รับบริการ และความเป็นรูปธรรมของการ
บริการ   

ขอบเขตด้านระยะเวลา  
ผู้วิจัยใช้ระยะเวลาในการท าวิจัย ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ.2559 รวมเป็นเวลา 

4 เดือน 
ขอบเขตด้านพ้ืนที่  

ผู้วิจัยศึกษาเฉพาะผลการให้บริการของส านักงานคลังจังหวัดล าปางแก่เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานราชการใน
จังหวัดล าปาง 
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ขอบเขตด้านประชากร  
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการในจังหวัดล าปางที่ใช้บริการจาก

ส านักงานคลังจังหวัดล าปาง จ านวน 225 ราย ที่รับบริการระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2559  ถึงวันที่ 30 
กันยายน พ.ศ.2559  

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและทบทวนองค์ความรูท้ี่เป็นหลกัการ แนวคิด และทฤษฎี เกี่ยวกับ ปัจจัยส่วนบุคคล 
คุณภาพการให้บริการ การปฏิบัติงานทดแทนระหว่างเจ้าหน้าที่ โดยประยุกต์แนวคิดด้านคุณภาพการให้บริการของ 
Parasuraman, Zeithaml & Berry (1990) ที่ได้กล่าวไว้ว่าคุณภาพการบริการเป็นสิ่งที่เกินความคาดหมายของ
ผู้รับบริการ หากผู้รับบริการได้รับการบริการเป็นไปตามที่คาดหวังถือว่าเป็นการบริการที่มีคุณภาพ โดยได้ก าหนด
เกณฑ์ในการประเมินคุณภาพบรกิารหรอืแบบวัดคุณภาพบรกิาร (SERVQUAL) ที่ท าให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ
ใน 5 ด้าน ดังที่ผู้วิจัยจะได้น ามาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานทดแทนระหว่างเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานของ
ส านักงานคลังจังหวัดล าปางเพื่อปรับเปลี่ยนคุณภาพการบริการให้ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ จึงพัฒนา
เป็นกรอบแนวคิดได้ดังภาพที่ 1 ดังนี ้

 
 ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

  
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้ เป็นการการวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) ข้อมูลที่น ามาศึกษาได้มาจากเครื่องมือที่ใช้ใน

การวิจัยคือ แบบสอบถามการวิจัยที่มีคุณภาพ โดยผ่านการตรวจสอบความตรง (validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ มีค่า
สัมประสิทธิ์ความสอดคล้องรวมทั้งฉบับที่ระดับ 0.947 และมีค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงแบบอัลฟา (alpha-
reliability coefficient) ที่ระดับ 0.949 โดยการสอบถามจากกลุ่มเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานของจังหวัดล าปางที่มี
ลักษณะคล้ายเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน โดยค่าอัลฟาที่ได้จะแสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม 
โดยจะมีค่าระหว่าง 0<α<1 และผลค่าเป็นค่าที่ใกล้เคียง 1 มาก แสดงว่ามีความเช่ือมั่นสูง จากการเลือกสุ่มแบบ
เจาะจง (purposive sampling) ข้อมูลถูกน าไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมการค านวณค่าสถิติส าเร็จรูปด้วย
คอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง
งาน หน่วยงานราชการ ประสบการณ์ในการท างาน ความถี่ในการรับบริการ ผู้วิจัยแจกแจงตัวแปรโดยใช้วิธีการหา
ค่าแจงความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถามเกี่ยวกับ
คุณภาพการรับบริการจากปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานทดแทนของบุคลากรส านักงานคลังจังหวัดล าปาง จ านวน 3 
กลุ่มงาน ผู้วิจัยแจกแจงตัวแปรโดยใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย (mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานคลังจังหวัด

ปัจจัยส่วนบุคคล 
 หน่วยงานราชการที่สังกัด 
 เพศ 
 อาย ุ
 ระดับการศึกษา 
 ต าแหน่งงาน 
 ประสบการณ์การท างาน 
 ความถี่ในการรับบริการ 
 ช่องทางในการรับบริการ 
 ประเภทการปฏิบตัิงานทดแทน 

 

คุณภาพการบริการ 
 ความน่าเชื่อถือ  
 การตอบสนองอย่างรวดเร็ว 
 ความมั่นใจในการรับบริการ   
 การเอาใจใส่ต่อผู้รับบริการ 
 ความเป็นรูปธรรมของการบริการ  
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ล าปางที่มีต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการในจังหวัดล าปาง ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านความน่าเช่ือถือ ด้านการบริการอย่าง
รวดเร็ว ด้านความไว้ใจได้ ด้านการเอาใจใส่ต่อผู้รับบริการ และด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ผู้วิจัยแจกแจง
ตัวแปรโดยใช้วิธีการหาค่าแจงความถี่ ค่าร้อยละ และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 1 ) การทดสอบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มโดยใช้การทดสอบ t-test แบบ independent ณ ระดับความ
เช่ือมั่นร้อยละ 95 2) การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่มโดย ใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) 3) การทดสอบระดับคุณภาพการให้บริการตามแนว
ทางการปฏิบัติงานทดแทนระหว่างเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานของส านักงานคลังจังหวัดล าปางใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว  

 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานส านักงานคลัง
จังหวัดล าปางจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้มารับบริการ 

ผลจากการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ หน่วยงานราชการที่สังกัด เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ต าแหน่งงาน ประสบการณ์การท างาน ความถี่ในการรับบริการ ช่องทางในการรับบริการ และประเภท
ของงานท่ีมารับบริการของส านักงานคลังจังหวัดล าปางต่างกันส่งผลต่อคุณภาพการบริการต่างกัน สรุปได้ว่ามีผลต่อ
ภาพรวมคุณภาพงานบริการของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงานส านักงานคลังจังหวัดล าปาง ดังนี้ 

1) เพศ ผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 94.70 และผู้รับบริการที่
มีเพศแตกต่างกัน ส่งผลต่อคุณภาพการบริการไม่แตกต่างกัน 

2) อายุ ผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นอายุ 31-40 ปี จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 37.30 และ
ผู้รับบริการที่มีอายุแตกต่างกัน ส่งผลต่อคุณภาพการบริการแตกต่างกัน  โดยกลุ่มผู้รับบริการช่วงอายุต่ ากว่าถึงอายุ 
30 ปี มีความคิดเห็นคุณภาพบริการด้านความเป็นรูปธรรมการให้บริการน้อยกว่าผู้รับบริการช่วงอายุ 31–40 ปีและ
กลุ่มผู้รับบริการช่วงอายุ 31–40 ปี มีความคิดเห็นคุณภาพบริการด้านความเป็นรูปธรรมการให้บริการมากกว่า
ผู้รับบริการช่วงอายุ 41–50 ป ีกลุ่มผู้รับบริการช่วงอายุต่ ากว่าถึงอายุ 30 ปี มีความคิดเห็นคุณภาพบริการด้านความ
น่าเช่ือถือน้อยกว่าผู้รับบริการช่วงอายุ 31–40 ปี และกลุ่มผู้รับบริการช่วงอายุต่ ากว่าถึงอายุ 30 ปี มีความคิดเห็น
คุณภาพบริการด้านความน่าเช่ือถือน้อยกว่าผู้รับบริการช่วงอายุ 41–50 ป ีกลุ่มผู้รับบริการช่วงอายุต่ ากว่าถึงอายุ 30 
ปี มีความคิดเห็นคุณภาพบริการด้านความไว้วางใจน้อยกว่าผู้รับบริการช่วงอายุ 31–40 ปี และกลุ่มผู้รับบริการช่วง
อายุ 31–40 ปี มีความคิดเห็นคุณภาพบริการด้านความไว้วางใจมากว่าผู้รับบริการช่วงอายุ 41–50 ป ี

3) ระดับการศึกษา ผู้รับบริการส่วนใหญ่อยู่ในระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 171 คน คิดเป็น
ร้อยละ 76.00 และผู้รับบริการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันส่งผลคุณภาพการบริการของส านักงานคลังจังหวัด
ล าปางไม่แตกต่างกัน 

4) ต าแหน่งงาน ผู้รับบริการส่วนใหญ่อยู่ในต าแหน่งเจ้าหนักงานระดับช านาญงาน จ านวน 93 คน 
คิดเป็นร้อยละ41.30 และผู้รับบริการที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกันส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของส านักงานคลัง
จังหวัดล าปางไม่แตกต่างกัน  

5) ประสบการณ์ท างาน ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท างานมากกว่า 5 ปีขึ้นไป จ านวน 
168 คน คิดเป็นร้อยละ 74.70 และผู้รับบริการมีประสบการณ์ท างานแตกต่างกัน ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ
แตกต่างกัน โดยภาพรวมกลุ่มผู้รับบริการที่มีประสบการณ์ท างานต่ ากว่า 1 ปี มีความคิดเห็นคุณภาพบริการด้านการ
เอาใจใส่ต่อผู้รับบริการน้อยกว่าผู้รับบริการมีประสบการณ์ท างาน 3-5 ปี  กลุ่มผู้รับบริการที่มีประสบการณ์ท างาน
ต่ ากว่า 1 ปี มีความคิดเห็นคุณภาพบริการด้านการเอาใจใส่ต่อผู้รับบริการน้อยกว่าผู้รับบริการมีประสบการณ์ท างาน 
มากกว่า 5 ปีข้ึนไป และกลุ่มผู้รับบริการที่มีประสบการณ์ท างาน1-2 ปี มีความคิดเห็นคุณภาพบริการด้านการเอาใจ
ใส่ต่อผู้รับบริการน้อยกว่าผู้รับบริการมีประสบการณ์ท างาน 3–5 ปี 

6) ความถี่การรับบริการ ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความถี่ในการรับบริการด้านเรื่องอื่น ๆ เช่น พบ
ปัญหา,ระเบียบเปลี่ยนแปลง ฯลฯ จ านวน 101 คน  คิดเป็นร้อยละ 44.90 และผู้รับบริการที่มีความถี่การรับบริการ
แตกต่างกัน ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการแตกต่างกัน โดยกลุ่มผู้รับบริการที่มีความถี่การรับบริการ 1 -2 ครั้ง/
สัปดาห์ มีความคิดเห็นคุณภาพบริการด้านการเอาใจใส่ต่อผู้รับบริการน้อยกว่าผู้รับบริการที่มีความถี่การรับบริการ  
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1 -2 ครั้ง/สัปดาห์ และกลุ่มผู้รับบริการที่มีความถี่การรับบริการ 3-4 ครั้ง/สัปดาห์ มีความคิดเห็นคุณภาพบริการ
ด้านการเอาใจใส่ต่อผู้รับบริการน้อยกว่าผู้รับบริการที่มีความถี่การรับบริการอื่นๆ ได้แก่ ทุกครั้งที่มีปัญหา  
เปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมายข้อบังคับในการปฏิบัติงานใหม่ 

7) ช่องการรับบริการ ผู้รับบริการส่วนใหญ่มารับบริการในช่องทางการติดต่อทางโทรศัพท์จ านวน 
107 คน คิดเป็นร้อยละ 47.50 และผู้รับบริการที่มีมารับบริการด้วยช่องการรับบริการแตกต่างกันส่งผลต่อคุณภาพ
การให้บริการแตกต่างกัน โดยกลุ่มผู้รับบริการที่เข้ามารับบริการช่องรับบริการติดต่อที่ส านักงานคลังจังหวัดล าปางมี
ความคิดเห็นคุณภาพบริการด้านความไว้วางใจมากกว่ากลุ่มผู้รับบริการที่เข้ามารับบริการช่องรับบริการติดต่อ
เว็บไซต์ส านักงานคลังจังหวัดล าปางและกลุ่มผู้รับบริการที่เข้ามารับบริการช่องรับบริการติดต่อที่ส านักงานคลัง
จังหวัดล าปางมีความคิดเห็นคุณภาพบริการด้านความไว้วางใจมากกว่ากลุ่มผู้รับบริการที่เข้ามารับบริการช่องรับ
บริการติดต่อ Facebook ส านักงานคลังจังหวัดล าปาง รวมทั้งกลุ่มผู้รับบริการที่เข้ามารับบริการช่องรับบริการติดต่อ
ทางโทรศัพท์ท่ีส านักงานคลังจังหวัดล าปางมีความคิดเห็นคุณภาพบริการด้านความไว้วางใจมากกว่ากลุ่มผู้รับบริการ
ที่เข้ามารับบริการช่องรับบริการ Facebook ส านักงานคลังจังหวัดล าปาง 

8) ประเภทงานบริการ ผู้รับบริการส่วนใหญ่มารับริการงานรับบริการงานวิชาการด้านการคลังบัญชี 
จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 50.67 ผู้รับบริการที่มีมารับบริการตามประเภทงานบริการแตกต่างกันแสดงความ
คิดเห็นคุณภาพการบริการของส านักงานคลังจังหวัดล าปางไม่แตกต่างกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติงานทดแทน
ส่งผลต่อคุณภาพการให้บรกิารของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงานส านักงานคลังจังหวัดล าปางทั้ง 3 ประเภทงานวิชาการ
ด้านการคลังบัญชี ประเภทงานระบบบริหารการคลัง และงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจไม่แตกต่างกัน 
 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานส านักงานคลัง
จังหวัดล าปางจ าแนกตามการปฏิบัติงานทดแทน 

ผลจากการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ปัจจัยการปฏิบัติงานทดแทนได้แก่ งานวิชาการด้านการคลังการ
บัญชี งานระบบบริหารการคลัง และงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ ที่แตกต่างกันมีผลต่อคุณภาพการบริการ
โดยรวมของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงานส านักงานคลังจังหวัดล าปาง และพบว่าสรุปได้ว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ต่อภาพรวมคุณภาพงานบริการโดยรวมของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงานส านักงานคลังจังหวัดล าปาง ดังนี้ 

 
ตารางที่ 1 คุณภาพงานบริการของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงาน 

คุณภาพงานบริการของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานของส านักงานคลังจังหวัดล าปาง �̅� S.D. 

ระดับคุณภาพ
บริการ 

ล าดับความส าคัญ
คุณภาพการบริการ 

ด้านความน่าเชื่อถือ 4.30 0.54 มากที่สุด ล าดับที่ 3 
ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็ว 4.18 0.63 มาก ล าดับที่ 5 
ด้านความไว้วางใจ 4.36 0.62 มากที่สุด ล าดับที่ 1 
ด้านการเอาใจใส่ต่อผู้รับบริการ 4.27 0.52 มากที่สุด ล าดับที่ 4 
ด้านความเป็นรูปธรรมในการให้บริการ 4.33 0.53 มากที่สุด ล าดับที่ 2 

รวม 4.29 0.57 มากที่สุด  
 

1) ด้านความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงาน ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติงานทดแทนที่ส่งผลต่อคุณภาพ
การให้บริการของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงานส านักงานคลังจังหวัดล าปางด้านความน่าเช่ือถือ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
การประเมินความน่าเชื่อถือต่อคุณภาพงานบริการในการปฏิบัตงิานทดแทนของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงานส านักงาน
คลังจังหวัดล าปางโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (�̅�= 4.30) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างประเมิน
คุณภาพงานบริการในระดับมากที่สุดในทุกข้อ โดยข้อมูลที่ให้บริการมีความน่าเช่ือถือที่ก าหนดไว้มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
(�̅�= 4.35)  รองลงมาผู้ปฏิบัติงานมีการแนะน าการแก้ไขปัญหาได้ตรงตามที่ท่านต้องการเท่ากับการให้บริการด้วย
ความถูกต้องทุกครั้งมีค่าเฉลี่ยในระดับ (�̅�= 4.30) และการให้ค าปรึกษาและแนะน าในทิศทางเดียวกันของการ
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ปฏิบัติงานทดแทนของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานส านักงานคลังจังหวัดล าปาง (�̅�= 4.28) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยในระดับต่ า
ที่สุด 

2) ด้านการตอบสนองความต้องการอย่างรวดเร็ว ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติงานทดแทนส่งผล
ต่อคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานส านักงานคลังจังหวัดล าปาง ด้านการตอบสนองความ
ต้องการอย่างรวดเร็ว พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการประเมินคุณภาพงานบริการด้านการตอบสนองความต้องการอย่าง
รวดเร็วของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงานส านักงานคลังจังหวัดล าปางโดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.18) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการประเมินคุณภาพงานบริการในระดับมากที่สุดอันดับแรก โดยข้อ เจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงานส านักงานคลังจังหวัดล าปางผู้ให้บริการมีความพร้อมที่จะให้บริการตลอดเวลามีค่าเฉลี่ยสูงสุด (�̅�= 
4.28)  รองลงมา คือ ให้บริการอย่างรวดเร็วกับผู้ใช้บริการทุกรายมีระดับมากที่สุดที่ค่าเฉลี่ย (�̅�= 4.23) และการ
ให้บริการอย่างรวดเร็วของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานของส านักงานคลังจังหวัดล าปางสามารถเข้าใช้บริการได้
สะดวกหลายช่องทาง เช่น Website Line Facebook  หนังสือเวียน (�̅�= 4.05) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยในระดับต่ าที่สุด 

3) ด้านความน่าเช่ือถือ ผลการวิเคราะห์คุณภาพการบริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
ส านักงานคลังจังหวัดล าปาง ด้านความไว้วางใจต่อการให้บริการโดยรวมในระดับมากที่สุด (�̅�=4.36) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการประเมินคุณภาพงานบริการด้านในระดับมากที่สุดในทุกข้อ โดยข้อ มีความรู้ 
ความสามารถในการให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (�̅�=4.41) รองลงมาผู้ให้บริการมีทักษะในการให้ค าแนะน า ค่าเฉลี่ย 
(�̅�=4.38) และมีปัญหาให้ผู้รับบริการได้ทันเวลา ค่าเฉลี่ย (�̅�=4.27) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยในระดับต่ าที่สุดและมีค่าส่วน
เบี่ยงเบนจากค่ากลางท่ีสอดคล้องกันน่ันคือกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะมีเจตคติต่อคุณภาพการรับบริการใกล้เคียงกัน 

4) ด้านความไว้วางใจการให้บริการ ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติงานทดแทนส่งผลต่อคุณภาพการ
ให้บริการของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงานส านักงานคลังจังหวัดล าปาง ด้านความไว้วางใจต่อการให้บริการโดยรวมใน
ระดับมากที่สุด (�̅�= 4.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการประเมินคุณภาพงานบริการด้านใน
ระดับมากท่ีสุดในทุกข้อ โดยข้อมีความรู้ความสามารถในการให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (�̅�= 4.41) รองลงมา คือ ผู้
ให้บริการมีทักษะในการให้ค าแนะน าการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานส านักงานคลังจังหวัดล าปาง 
ค่าเฉลี่ย (�̅�= 4.38) และมีการให้บริการช่วยแก้ปัญหาให้ท่านได้ทันเวลา ค่าเฉลี่ย (�̅�= 4.27) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยในระดับ
ต่ าที่สุด 

5) ด้านการเอาใจใส่ต่อผู้รับบริการ ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติงานทดแทนส่งผลต่อคุณภาพการ
ให้บริการของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงานส านักงานคลังจังหวัดล าปางด้านการเอาใจใส่ต่อลูกค้า พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ประเมินคุณภาพงานบริการด้านการเอาใจใส่ต่อลูกค้าโดยรวมในระดับมากท่ีสุด (�̅�= 4.27) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดในทุกข้อ โดยข้อผู้รับบริการสามารถขอรับบริการได้ตลอดเวลา
ราชการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (�̅�= 4.31) รองลงมา คือ ให้บริการตรงความต้องการของผู้ใช้บริการทุกราย ค่าเฉลี่ย (�̅�= 
4.30) และกรณีมีการติดตามผลหลังการให้บริการสม่ าเสมอค่าเฉลี่ย (�̅�= 4.23) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยในระดับต่ าที่สุด 

6) ความเป็นรูปธรรมในการให้บริการ ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติงานทดแทนส่งผลต่อคุณภาพการ
ให้บริการของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงานส านักงานคลังจังหวัดล าปางด้านความเป็นรูปธรรมของการให้บริการ พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีการประเมินคุณภาพงานบริการด้านความเป็นรูปธรรมของการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานส านักงานคลังจังหวัดล าปาง โดยรวมในระดับมากที่สุด (�̅�= 4.33) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดในทุกข้อ โดยข้อ มีบุคลากรที่ท าหน้าที่เป็นผู้ให้บริการชัดเจน มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด (�̅�= 4.35) รองลงมา คือ ข้อมูลที่ให้บริการมีการ update ตลอดเวลาเท่ากับ สถานที่ให้บริการมี
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการให้บริการ (�̅�= 4.32) และเครื่องมือและอุปกรณ์มีความทันสมัย พร้อมรองรับต่อ
การให้บริการเท่ากับมีรูปแบบการสือ่สารและการแสดงสญัลกัษณ์ด้านการให้บริการที่ชัดเจน ค่าเฉลี่ย (�̅�= 4.31) ซึ่ง
มีค่าเฉลี่ยในระดับต่ าที่สุด 

ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติงานทดแทนส่งผลต่อคุณภาพการบริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
ส านักงานคลังจังหวัดล าปาง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการประเมินคุณภาพรวมของการปฏิบัติงานทดแทนส่งผลต่อ
คุณภาพการบริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานส านักงานคลังจังหวัดล าปาง โดยความส าคัญของคุณภาพการ
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บริการภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (�̅�= 4.29) โดยคุณภาพด้านความไว้วางใจในระดับมากท่ีสุด (�̅�= 4.36)  และ
กลุ่มตัวย่างมีการประเมินคุณภาพงานบริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานส านักงานคลังจังหวัดล าปาง โดยรวม
ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็วในระดับต่ าที่สุดของทุกเรื่อง ค่าเฉลี่ย (�̅�= 4.18)   

 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลการวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานส านักงานคลังจังหวัด
ล าปางจ าแนกตามปจัจัยส่วนบุคคลของผู้มารับบริการ 

ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการภายในจังหวัดล าปางที่รับบริการจาก
ส านักงานคลังจังหวัดล าปางส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปีขึ้นไป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ด ารงระดับ
ต าแหน่งงานเจ้าหนักงานระดับช านาญงาน ผู้รับบริการโดยรวมเป็นผู้มีประสบการณ์ที่การท างานมากกว่า 5 ปีขึ้นไป 
ความถี่ในการเข้ารับบริการคือ ไปรับบริการทุกครั้งที่มีปัญหาในการปฏิบัติงาน หรือ ระเบียบการปฏิบัติงานมีการ
เปลี่ยนแปลง ส่วนช่องที่ใช้ในการขอรับบริการมักเป็นการติดต่อทางโทรศัพท์ และประเภทของงานท่ีมารับบริการนั้น
เป็นงานที่เกี่ยวกับวิชาการด้านการคลังบัญชี โดยสรุปแล้ว ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันตามหน่วยงาน อายุ
ผู้รับบริการ ประสบการณ์การท างาน ความถี่ในการเข้ารับบริการ และช่องทางในการเข้ารับบริการส่งผลต่อคุณภาพ
การบริการที่แตกต่างกัน แต่ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันตามเพศ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน และประเภทของ
งานท่ีมารับบริการแตกต่างกัน ส่งผลต่อคุณภาพการบริการที่ไม่แตกต่างกัน 

2. ผลการวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานส านักงานคลังจังหวัด
ล าปางจ าแนกตามประเภทการปฏิบัติงานทดแทน 

ผลการวิจัยพบว่าการปฏิบัติงานทดแทนระหว่างเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานส านักงานคลังจังหวัด
ล าปางใน 3 ภาระงาน อันประกอบไปด้วย งานวิชาการด้านการคลังการบัญชี งานระบบบริหารการคลัง และ งาน
บริหารการคลังและเศรษฐกิจ ส่งผลต่อคุณภาพการบริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานส านักงานคลังจังหวัด
ล าปางในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้ 

1) ด้านความน่าเช่ือถือในการปฏิบัติงานทดแทนที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงานส านักงานคลังจังหวัดล าปาง พบว่า เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการส่วนราชการในจังหวัดล าปางให้
ความส าคัญในระดับมากท่ีสุด ต่อประเด็น “ข้อมูลที่ให้บริการมีความน่าเช่ือถือ” ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าส านักงานคลัง
จังหวัดล าปางสามารถปฏิบัติการให้บริการข้อมูลที่ถูกต้องอ้างอิงประกอบการบริการได้อย่างน่าเช่ือถือ ทั้งนี้ผลการ
วิเคราะห์คุณภาพการบริการของเจ้าหน้าท่ีส านักงานคลังจังหวัดล าปางทั้ง 5 องค์ประกอบมีรายละเอียดดังนี้ 

2) ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็วของการปฏิบัติงานทดแทนที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานส านักงานคลังจังหวัดล าปาง พบว่า เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการส่วนราชการในจังหวั ด
ล าปางให้ความส าคัญในระดับมากท่ีสุดต่อประเด็น “การมีความพร้อมที่จะให้บริการตลอดเวลา” ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ความรวดเร็วในการให้บริการของส านักงานคลังจังหวัดล าปางที่พร้อมจะให้บริการแก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการใน
จังหวัดล าปางที่เข้ามาขอรับบริการค าแนะน า และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ผู้รับบริการตลอดเวลา 

3) ความไว้วางใจต่อการปฏิบัติงานทดแทนที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานส านักงานคลังจังหวัดล าปาง พบว่า เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการส่วนราชการในจังหวัดล าปางให้
ความส าคัญในระดับมากท่ีสุดต่อประเด็นท่ีเจ้าหน้าท่ี “มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ” และเป็นประเด็นที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า บุคลากรส านักงานคลังจังหวัดล าปางเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถรองรับต่อ
การให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลระเบียบการเงินการคลังของภาครัฐที่อยู่ภายใต้การก ากับและดูแลของกรมบัญชีกลาง
เป็นอย่างดี 

4) ด้านการเอาใจใส่ต่อผู้รับบริการในการปฏิบัติงานทดแทนที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานส านักงานคลังจังหวัดล าปาง พบว่า เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการส่วนราชการในจังหวัด
ล าปางให้ความส าคัญในระดับมากที่สุดต่อประเด็นที่ “ผู้รับบริการสามารถขอรับบริการได้ตลอดเวลาราชการ” ซึ่ง
สะท้อนถึงความเต็มที่ในการเสียสละเวลาของส านักงานคลังจังหวัดล าปางเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการได้
เต็มเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 8.30 น.ถึงเวลา16.30 น.  
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5) ด้านความเป็นรูปธรรมในการปฏิบัติงานทดแทนที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงานส านักงานคลังจังหวัดล าปาง พบว่า เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการของส่วนราชการในจังหวัดล าปาง
ให้ความส าคัญในระดับมากที่สุดต่อประเด็น“การมีบุคลากรที่ท าหน้าที่เป็นผู้ให้บริการอย่างชัดเจน” ซึ่งสะท้อนถึง
ความมีประสิทธิภาพในการจัดสรรหน้าท่ีรับผิดชอบต่อการให้บริการของผู้ปฏิบัติงานทดแทนในส านักงานคลังจังหวัด
ล าปาง 

ส่วนผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานส านักงานคลัง
จังหวัดล าปางส่งผลต่อด้านความไว้วางใจมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และตามด้วยความเป็นรูปธรรมของการบริการ ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นการปฏิบัติงานทดแทนแต่คุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานส านักงานคลังจังหวัดล าปาง
ยังคงรักษามาตรฐานต่อการสร้างความไว้วางใจในการรับบริการได้อย่างต่อเนื่อง 

 
ผลการวิจัยข้างต้นมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพบริการ

หรือแบบวัดคุณภาพบริการทั้ง 5 ด้าน ของ Zeithaml, Parasuraman และ Berry (1990) คือ ด้านความน่าเช่ือถือ 
ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ด้านความมั่นใจในการรับบริการ ด้านการเอาใจใส่ต่อผู้รับบริการ และด้านความ
เป็นรูปธรรมของการบริการ และยังสอดคล้องกับแนวคิดคุณภาพการบริการที่มีคุณภาพของ Gronroos (1990) จะ
สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการและสร้างผลความส าเร็จจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดคุณภาพการ
บริการที่ดีและส่งผลผู้รับบริการมีทัศนคติที่ดีและยินดีจะกลับมารับบริการอีกครั้ง เปรียบเทียบกับเหตุการณ์จริงที่
ส านักงานคลังจังหวัดล าปางได้มีการปฏิบัติงานทดแทนระหว่างเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่เป็นผู้ให้บริการ โดยที่
ผู้รับบริการประเมินคุณภาพการให้บริการในเรื่องความไว้วางใจในระดับมากที่สุด ผลการวิจัยดังกล่าวจึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของเสาวลักษณ์ บุญเจริญรักษา และคณะ (2552) ที่น าแนวคิดของ Zeithaml, Berry และ 
Parasuraman (1996) มาศึกษาเพื่อการพัฒนามาตรวัดคุณภาพการบริการที่สร้างความมั่นใจกับผู้รับบริการโดยท า
ให้รู้สึกไว้วางใจเมื่อมาติดต่อ และสร้างภาพลักษณ์ให้ผู้รับบริการรู้สึกดีในการเข้ารับบริการ นอกจากนี้ยังสอดคล้อง
กับแนวคิดคุณภาพการบริการของพิสิทธ์ิ พิพัฒน์โภคากุล (2555) ที่ได้กล่าวถึงคุณภาพบริการว่าเป็นหัวใจส าคัญของ
งานการบริการยุคใหม่ที่มีการเปรียบเทียบระหว่างกันและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การบริการที่มีคุณภาพท า
ให้เกิดความต้องการของผู้รับบริการอย่างต่อเนื่องที่เปรียบเทียบได้จากหน่วยงานระดับเดียวกัน และผู้รับบริการจะ
เกิดความต้องการที่จะกลับมารับบริการอีก เป็นการรักษาคุณภาพการบริการและยกระดับมาตรฐานการท างานให้
สูงขึ้น ซึ่งส านักงานคลังจังหวัดล าปางเองก็ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการอย่างดีท่ีสุด มุ่งรักษาคุณภาพการบริการที่ดีเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือให้แก่องค์กร 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะทั่วไป  
1. ส านักงานคลังจังหวัดล าปางควรมีแบบแผนในการรักษามาตรฐานคุณภาพงานบริการแก่เจ้าหน้าที่

หน่วยราชการจังหวัดล าปางเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร และการสร้างความเช่ือมั่นในการบริการข้อมูลแก่
ผู้รับบริการ 

2. ส านักงานคลังจังหวัดล าปางควรมีการปรับปรุงด้านการบริการตามข้อเสนอแนะของส่วนราชการ
จังหวัดล าปาง เช่น การบริการด้านการอบรมให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการเจ้าหน้าที่ส่วนราชการในจังหวัดล าปางด้าน
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่มีการเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีการด าเนินการผู้รับบริการต้องการเวลาในปริมาณที่มากกว่า
ปัจจุบัน เนื่องจากเนื้อหากฎหมายด้านระเบียบข้อบังคับภายใต้การก ากับของกรมบัญชีกลางมีจ านวนมาก และ
ผู้รับบริการต้องการรับข้อมูลข่าวสารของเนื้อหากฎหมายด้านระเบียบข้อบังคับภายใต้การก ากับของกรมบัญชีกลาง
การแจ้งหนังสือเวียนให้ส่วนราชการในจังหวัดล าปางในช่องทางของสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถตอบโต้ให้มากขึ้น 
เช่นกลุ่ม Chat Line เก็บข้อมูลในรูปไฟล์อัลบั้มของ Line กลุ่มระเบียบการคลังล าปาง โดยส านักงานคลังจังหวัด
ล าปาง 

3. ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็วของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงานของส านักงานคลังจังหวัดล าปางควรให้
ความส าคัญต่อการเข้าใช้บริการได้สะดวกหลายช่องทาง เช่น Website Line Facebook หนังสือเวียน ความ
รวดเร็วในการบริการโดยตรงผ่านช่องทางการเข้ารับบริการด้วยตนเองที่ส านักงานคลังจังหวัดล าปางสามารถเข้า
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ติดต่อผู้บริการเพียง 1 คน  แต่สามารถให้บริการทุกงานบริการได้อย่างครบครันภายใต้ระยะเวลาการให้บริการที่
ลดลงจากการลดเวลาการรอคอยในการติดต่อขอรับบริการ จึงเป็นที่ น่าสังเกตว่า แม้ผลการประเมินด้านการ
ให้บริการอย่างรวดเร็วจะมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก แต่ยังน้อยกว่าด้านอื่นที่ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินไว้ในระดับมาก
ที่สุด จึงควรหาวิธีการแก้ไขเพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริการให้ดียิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยคร้ังต่อไป 
1. งานวิจัยในอนาคตอาจท าการศึกษาปัจจัยด้านอ่ืนของคุณภาพงานบริการที่เฉพาะเจาะจงในรายข้อมูล 

เช่น ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีตรงกับข้อมูลความต้องการของผู้รับบริการ  
2. งานวิจัยในอนาคตอาจท าการศึกษาลักษณะแนวทางการรักษามาตรฐานคุณภาพ การบริการของ

ส านักงานคลังจังหวัดล าปางตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างดีท่ีสุด ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้
มีความยืดหยุ่นคล่องตัวส่งเสริมให้ข้าราชการพัฒนาตนเองมีความคิดริเริ่มและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  ตัดสินใจโดย
อาศัยข้อมูลสารสนเทศอย่างแท้จริง และท างานโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์เป็นส าคัญ ซึ่งถือคุณภาพงานบริการที่ควรรักษาไว้ 

3. งานวิจัยในอนาคตอาจท าการศึกษาลักษณะการปฏิบัติงานทดแทนภายในหน่วยงานของส านักงาน
คลังจังหวัดเปรียบเทียบระหว่างจังหวัด เพื่อหาค่าประสิทธิภาพสูงสุดได้ 
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