
 
แบบสอบถามความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 

ประจ าปีบัญชี 2562 
 

ค าชี้แจง 

 เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  เป็นเงินทุนหมุนเวียนในก ากับดูแลของ

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการภายใต้ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไข

ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ว่าด้วยการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  พ.ศ.2561 

และนับตั้งแต่ปีบัญชี 2548  เป็นต้นมา กรมบัญชีกลางก าหนดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียน 

เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูเป็นประจ าทุกปี 

 ส านักงาน ก.ค.ศ. จึงได้จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส ารวจ 

ความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหา

หนี้สินข้าราชการครู และน าผลมาจัดท าแผนในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและ 

เกิดประสิทธิผลมากยิ่ งขึ้น จึ งขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง  

โดยไม่ต้องกังวลใด ๆ ส ำนักงำน ก.ค.ศ. จะเก็บข้อมูลทั้งหมด ไว้เป็นควำมลับและน ำมำวิเครำะห์และสรุปผล 

ในภำพรวมเท่ำนั้น 

 แบบสอบถามชุดนี้  มีทั้งหมด  3  ตอนดังนี้ 
ตอนที่  1   ข้อมูลส่วนบุคคล 
ตอนที่  2  ความพึงพอใจของข้าราชการครูฯ ทีม่ีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียน 
  เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
ตอนที่  3    ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการเงินทุนหมุนเวียน 

  เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
 

ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา 
ส านักงาน ก.ค.ศ.  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โทร.  0  2280  7972 – 4 
โทรสาร  0  2280  2844 
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ตอนที่  1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ค าชี้แจง    ขอให้ท่านเติมข้อความและท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง  

1. เพศ       ชาย              หญิง 
 2.  อายุ   

   1)   21 – 30  ปี 2)   31 – 40  ปี 
   3)   41 – 50  ปี 4)   51 – 60  ปี 
 3.  ระดับการศึกษา 
   1)  ปริญญาตรี 2)  ปริญญาโท   
   3)  ปริญญาเอก 4)  อ่ืนๆ 
 4.  ประเภทต าแหน่ง 
   1)  ครูผู้สอน 2)  ผู้บริหารสถานศึกษา 
   3)  ผู้บริหารการศึกษา 4)  บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
 5.  อายุราชการ 
   1)  ไม่เกิน  10  ปี 2)  10 – 19  ปี 
   3)  20 – 29  ปี 4)  30  ปีขึ้นไป 
 6.  ท่านมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (เงินเดือน + เงินวิทยฐานะ + เงินค่าตอบแทน) 
   1)   15,000 – 24,999  บาท 2)   25,000 – 34,999  บาท 
   3)   35,000 – 39,999  บาท 4)   มากกว่า  40,000  บาทข้ึนไป 

7.  หมายเลขโทรศัพท์…………………………………….. e – Mail.............................................................. 

      ตอนที ่ 2  ความพึงพอใจของข้าราชการครูฯ ที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพือ่แก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด 

ที ่ ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
      ด้านการประชาสัมพันธ์ 
1 มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่รวดเร็ว      
2 มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย      
3 สื่อประชาสัมพันธ์มีความชัดเจน  เข้าใจง่าย      
4 การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ ก.ค.ศ. มีความเหมาะสม      
5 การเข้าถึงข้อมูลโดยผ่านสื่อสังคมออนไลน์      
6 ข้อมูลที่ได้รับตรงตามความต้องการ มีประโยชน์

ครบถ้วน ถูกต้อง สามารถน าไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ที ่ ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
      ด้านหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน 
7 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอกู้เงิน      

8 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิกู้ยืมเงิน      

9 จ านวนงวดและเงื่อนไขในการจ่ายเงินกู้      

10 ระยะเวลาในการผ่อนช าระเงินกู้      

11 อัตราค่าปรับในกรณีผิดช าระหนี้      

12 การบริหารจัดการและตอบสนองความต้องการ 
ของข้าราชการครู 

     

      ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
13 มีความรู้  ความสามารถ  ให้ค าปรึกษา  แนะน าข้อมูล

และตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน 
     

14 พูดจาสุภาพ  ยิ้มแย้มแจ่มใส  มีความกระตือรือร้น  
และให้บริการ  ด้วยความเต็มใจ 

     

15 สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการให้บริการได้      
16 ให้บริการโดยยึดถือความถูกต้องยุติธรรม      
17 ใหบ้ริการอย่างเท่าเทียมกัน      
18 ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ทันตามก าหนดเวลา      
      ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
19 เอกสารให้ความรู้ /สื่อประชาสัมพันธ์      
20 สถานที่ให้บริการสะอาด มีความเป็นระเบียบ      
21 เครื่องมือ/ อุปกรณ์ในการให้บริการมีความเหมาะสม      
22 มีข้อมูล/ เอกสาร/website/แบบฟอร์ม สะดวกและ 

ง่ายต่อการใช้บริการ 
     

23 มีการใช้ระบบสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงาน 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

24 ป้าย/ข้อความบอกจุดบริการ มีความชัดเจน       
      ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
25 ขั้นตอนการให้บริการมีความคล่องตัว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน      
26 ให้บริการด้วยความครบถ้วน  ถูกต้อง      
27 มีช่องทางการให้บริการที่เหมาะสม      
28 มีกรอบระยะเวลาการให้บริการทีช่ัดเจน       
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ที ่ ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
29 มีการให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง      
30 การให้บริการในภาพรวม      
      ด้านคุณภาพของการให้บริการ 
31 เอกสารหรือค าแนะน าชัดเจนเข้าใจง่าย      
32 ได้รับบริการที่ตรงกับความต้องการ      
33 ได้รับบริการครบถ้วนและถูกต้อง      
34 ได้รับบริการอย่างต่อเนื่องจนเสร็จสิ้นภารกิจ      
35 ได้รับบริการทีส่ะดวก  รวดเร็ว  ทันตามก าหนด      
 
 

ตอนที่  3  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแกไ้ขปัญหาหนี้สินข้าราชการคร ู
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

 

1. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู สามารถช่วยเหลือ บรรเทาภาระหนี้สิน และยกระดับ  
   ชีวิตความเป็นอยู่ของท่าน ได้หรือไม่  เพียงใด 
 1)   ไดม้าก 2)    ไดบ้างส่วน 3)    ไมไ่ดเ้ลย 

เพราะเหตุใด ................................................................................................................................ ................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
................................................................................................................................................ ...................................... 
............................................................................................ ............................................................................... ...........      
 

2. หลักเกณฑ์และวิธีการในการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูมีความเหมาะสมหรือไม่ 
        1)    เหมาะสม 2)    ไม่เหมาะสม  

เพราะเหตุใด .................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ......................................................... 
.................................................................................................................................................... ................................. 
................................................................................................. .......................................................................... ........... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
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3. วงเงินกู้ไม่เกิน  300,000  บาท  เหมาะสมหรือไม่     
 1)    เหมาะสม 2)    ไม่เหมาะสม 

เพราะเหตุใด ................................................................................................................................ ................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
........................................................................................................................................................................... ........... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. .........................................................  

4. วงเงินให้กู้ยืมที่ท่านต้องการให้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู จัดสรรให้จ านวนเท่าใด  
    (ขอให้ท่านตอบตามความต้องการใช้จริง) 
         โปรดระบุจ านวนเงิน  (บาท)............................................................................................. .............................. 
............................................................................................................................. ......................................................... 
.......................................................................................................................................................................... ............ 
...................................................................................................................... ............................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................ 

5.  เนื่องจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีแหล่งเงินกู้จ านวนมากและสามารถกู้ได้มากกว่าเงินทุนหมุนเวียน
เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  ดังนั้น  กระทรวงศึกษาธิการควรจะด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการครูต่อไปหรือไม่ 

 1)    ควร  2)    ไม่ควร 
เพราะเหตุใด ................................................................................................................................ ................... 

.......................................................................................... ................................................................................. ........... 

............................................................................................................................. ......................................................... 

............................................................................................................................. ........................................................ 

.......................................................................................................................................................................... ........... 

6. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 ............................................................................................................ ........................................................... 

............................................................................................................................. ......................................................... 

.......................................................................................................................................... ............................................ 

...................................................................................... ..................................................................................... ........... 

............................................................................................................................. ......................................................... 

                                                                                     ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ  โอกาสนี้                             


