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รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชที่มีตอบริการของศูนยข อมูลขาวสาร
กรมเจาทา ประจําป 2557 รอบที่ 2 (ตั้งแตเมษายน – กันยายน 2557)

จากการสอบถามความพึงพอใจของผูใชท่มี ตี อบริการของ ศูน ยขอมูล ขาวสาร
กรมเจาทา ตั้งแต เมษายน – กันยายน 2557 พบวา ผูใชบริการสวนใหญเปน เพศหญิง
เปนบุคคลภายนอก ซึ่งสวนใหญประกอบอาชีพรับจางเอกชน มีความสนใจในขอมูลขาวสารอื่นๆ
ไดแก ขอมูลระดับน้ํา สถิติเรือโดยสาร ขอมูลอุทกวิทยา และกฎหมายการขนสงทางทะเล
และพาณิชยนาวีมากที่สุด ในดานการใหบริการพบวาสวนใหญมคี วามพึงพอใจในผังแสดง
ขั้นตอนการใชบริการที่ชัดเจนและเขาใจงาย พึงพอใจในผูใหบริการที่มคี วามสุภาพ เปน
มิตร เอาใจใส และเต็มใจใหบริการ โดยภาพรวม ผูใชบริการสวนใหญ มคี วามพึงพอใจใน
บริการของศูนยขอมูลขาวสาร คิดเปนรอยละ 99.01 จากจํานวนผูตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 17 คน โดยวัดจากความพึงพอใจในระดับมาก-มากที่สุด
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชที่มีตอบริการของศูนยข อมูลขาวสาร
ขอมูลทั่ว ไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
เพศ
จํานวน
รอยละ
ชาย
7
41.18
หญิง
10
58.82
รวม
17
100.00
จากตารางที่ 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน เพศหญิง มากที่สุด
จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 58.82
ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพผูใชบริการ
สถานภาพผูใชบริการ
จํานวน
รอยละ
บุคคลภายในกรมฯ
บุคคลภายนอกกรมฯ
17
100.00
รวม
17
100.00
จากตารางที่ 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน บุคคลภายนอกกรมฯ
มากที่สุด จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 100.00
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ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตําแหนงทางอาชีพ
ตําแหนงทางอาชีพ
จํานวน
รอยละ
ขาราชการ
3
17.65
ลูกจางประจํา/ชั่วคราว
ประกอบธุรกิจสวนตัว
1
5.88
พนักงานราชการ
2
11.76
รับจางเอกชน
6
35.29
นักศึกษา
อื่นๆ (โปรดระบุ)
5
29.41
รวม
17
100.00
จากตารางที่ 3 พบวา ผูต อบแบบสอบถามสว นใหญ ประกอบอาชีพ รับจาง
เอกชนมากที่สุด จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 35.29 รองลงมาคือ อื่นๆ ไดแก พนักงาน
องคกรของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ปรึกษา และผูสื่อขาว จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ
29.41 และนอยที่สุดคือ ประกอบธุรกิจสวนตัว จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 5.88
ตารางที่ 4 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามประเภทของขอมูล
ขาวสารทีผ่ ูใชบริการมีความสนใจ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ประเภทของขอมูล
จํานวน
รอยละ
ขา วสาร
ขอมูลองคกร
โครงการ แผนงาน
1
5.88
คําวินิจฉัย กฎหมาย
3
17.65
ขอมูลการจัดซื้อ-จัดจาง
อื่นๆ
13
76.47
รวม
17
100.00
จากตารางที่ 4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสนใจขอมูลขาวสารอื่นๆ
ไดแก ขอมูลระดับน้ํา สถิติเรือโดยสาร ขอมูลอุทกวิทยา และกฎหมายการขนสงทางทะเล
และพาณิชยนาวีมากที่สุด จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 76.47 รองลงมาสนใจขอมูล
คําวินิจฉัย กฎหมาย จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 17.65 ตามลําดับ
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ตารางที่ 5 ระดับความพึงพอใจของผูใชท่มี ีตอบริการของศูนยขอมูลขาวสาร
ระดับความพึงพอใจ*
ทานมีความเห็นเกี่ยวกับประเด็นตอไปนี้อยางไร

มากที่สุด

มาก

นอย

ไมพ ึงพอใจ

(จํานวน/รอยละ)

(จํา นวน/รอยละ)

(จํานวน/รอยละ)

(จํานวน/รอยละ)

สรุป
ความพึงพอใจ
(มากที่สุด -มาก)
(จํานวน/รอยละ)

บริการขอมูลขาวสารของกรม
1. มีผังแสดงขั้นตอนการขอใชบริการที่ชัดเจนและ
เขาใจงาย
2. ไดรบั บริการตามขั้นตอนที่สะดวก
3. ระยะเวลารอรับบริการเหมาะสม
4. ไดรบั บริการอยางเที่ยงธรรม
5. ผูใหบริการสุภาพและเปนมิตร
6. ผูใหบริการเอาใจใส และเต็มใจใหบริการ
7. มีบริการเครื่องมือ/เทคโนโลยีท่ชี วยคนหาขอมูล
ขาวสารไดงายขึ้น

5 (29.41)

12 (70.59)

-

-

17 (100.00)

9 (52.94)
8 (47.06)
9 (52.94)
11 (64.70)
11 (64.70)
6 (35.29)

8 (47.06)
9 (52.94)
8 (47.06)
6 (35.29)
6 (35.29)
10 (58.82)

1 (5.88)

-

17 (100.00)
17 (100.00)
17 (100.00)
17 (100.00)
17 (100.00)

9 (52.94)
9 (52.94)
8 (47.06)
8 (47.06)
9 (52.94)

8 (47.06)
7 (41.17)
9 (52.94)
9 (52.94)
8 (47.06)

1 (5.88)
-

-

17 (100.00)
16 (94.11)
17 (100.00)
17 (100.00)
17 (100.00)

16 (94.11)

การเปดเผยขอมูลขาวสารของกรมฯ
8. ระดับการเปดเผยขอมูลขาวสารของกรม
9. ไดรบั ความสะดวกในการเขาถึง/คนหาขอมูล
10. ไดรบั ขอมูลขาวสารตรงตามความตองการ
11. ไดรบั ขอมูลขาวสารอยางเพียงพอ
12. ความพึงพอใจโดยภาพรวมของบริการ
ศูนยข อมูลขาวสาร

สรุปผลความพึงพอใจในบริการของศูนยข อมูล ขา วสารทั้งหมด

*หมายเหตุ :
- ระดับความพึงพอใจนอย-มากที่สุด = พึงพอใจ
- ระดับความไมพึงพอใจ = ไมพึงพอใจ

จากตารางที่ 5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมคี วามพึงพอใจในบริการ
ขอมูลขาวสารของกรมและการเปดเผยขอมูลขาวสารของกรม โดยเห็นวาการมีผังแสดง
ขั้นตอนการขอใชบริการที่ชัดเจนและเขาใจงายในระดับมาก รองลงมาเห็นวาผูใหบริการ
สุภาพและเปนมิตร เอาใจใสและเต็มใจใหบริการในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 64.70
สวนที่พึงพอใจนอยคือเรื่องมีบริการเครื่องมือ/เทคโนโลยีท่ชี วยคนหาขอมูลขาวสารไดงาย
ขึ้น และไดรับความสะดวกในการเขาถึงและคนหาขอมูล คิดเปนรอยละ 5.88
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น
1. อยากใหมขี อมูลที่มคี ุณภาพ มีการเก็บรวบรวมขอมูลที่มคี วามตอเนื่อง
2. บริการดี ขอใหรักษามาตรฐานแบบนี้ตลอดไป

99.01
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