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บทคดัย่อ 
 การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจ เปรียบเทียบ และขอ้เสนอแนะของ
ผูรั้บบริการต่อการให้บริการของสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขายโสธร  ประชากรเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษา คือ 
ผูรั้บบริการของสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขายโสธร  จาํนวน 80 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวมรวมขอ้มูลเป็น
แบบสอบถาม มีค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ตั้งแต่ .23 ถึง .86  และค่าความเช่ือมั่นทั้ งฉบับเท่ากบั .89  สถิติท่ีใช้ ไดแ้ก่ 
ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา่ ความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการใหบ้ริการ
ของสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขายโสธรโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการต่อการให้บริการของสํานกังานเจา้ท่าภูมิภาคสาขายโสธร พบวา่ โดยรวมไม่แตกต่างกนั   ขอ้เสนอแนะใน
การศึกษา มีดงัน้ี สาํนกังานควรเพ่ิมเจา้หนา้ท่ีให้บริการในช่วงพกักลางวนั เจา้หนา้ท่ีควรมีความชาํนาญในดา้นต่างๆใน
การใหบ้ริการ และสาํนกังานควรเพ่ิมคอมพิวเตอร์ในการใหบ้ริการสืบคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต   
 

ABSTRACT 
The purpose of this study was aimed to study the level of the satisfaction. To compare the satisfaction and 

suggestions about Service Recipient Satisfaction towards the service of the Regional Harbour Department Yasothon 
Branch. The target population 80 person who the service receivers in of the Regional Harbour Department Yasothon 
Branch. The instrument was rating scale questionnaire. With the discrimination power between .23 to .86  and the 
reliability at .89. The statistics were used Frequency Percentage, Mean, and Standard Deviation. The results of the 
study were as follows; The Satisfaction of the people towards the service of the Regional Harbour Department 
Yasothon Branch. As overall were at moderate level. The results comparison The Satisfaction of the people towards 
the service of  the Regional Harbour Department Yasothon Branch. Found that not difference with statistically 
significant at the .05 level. The useful suggestions were found that ; The office should increase officials available 
during the lunch break. Officials should have the expertise in all areas of the service. The office should add a 
computer to provide information on the Internet.  
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บทนํา  
 ความพึงพอใจ เป็นปัจจยัสําคญัประการหน่ึงท่ี
ช่วยให้งานสําเร็จ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นงานท่ี
เก่ียวข้องกับการให้บ ริการ  นอกจากผู ้บ ริหารจะ
ดาํเนินการให้ผูป้ฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในการ
ทํางานแล้ว ยงัจําเป็นต้องดําเนินการท่ีจะให้ผู ้มาใช้
บริการเกิดความพึงพอใจในการรับบริการดว้ย เพราะ
ความเจริญเติบโตของงานบริการ เป็นตวับ่งช้ีจาํนวนผู ้
มาใช้บริการ ดังนั้ นผูบ้ริหารจึงควรท่ีจะศึกษาให้ถึง
ปัจจยัและองค์ประกอบต่างๆให้มากยิ่งข้ึน ในการท่ีจะ
ทาํใหเ้กิดความพึงพอใจทั้งผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการ 

 การพัฒน าคุณ ภาพการให้ บ ริก าร เพ่ื อ ให้
ประชาชนไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด จึงเป็นส่ิงท่ีสาํคญั
และจาํเป็นอย่างยิ่ง ซ่ึงสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา
ยโสธร  มีอาํนาจหน้าท่ีดาํเนินการตามกฎหมายว่าดว้ย
การเดินเรือในน่านนํ้ าไทย  กฎหมายว่าด้วยเรือไทย
กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัเรือโดนกนั และกฎหมายอ่ืน
ท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยรับผิดชอบดา้นงานตรวจการขนส่งทาง
นํ้ างานตรวจเรือ   และงานทะเบียนเรือในเขตพ้ืนท่ี
จังหวดัยโสธร และจังหวดัร้อยเอ็ด โดยมีภารกิจ คือ 
งานระวงัช้ีและลงช่ือรับรองแนวเขตท่ีดินริมแม่นํ้ าลาํ
คลอง การพิจารณาอนุญาตใหข้ดุลอกร่องนํ้าทางเรือเดิน 
การพิจารณาอนุญาตให้ปลูกสร้างส่ิงล่วงลํ้ าลาํนํ้ า การ
ตรวจสภาพเรือเพ่ือประกอบการจดทะเบียนเรือไทย 
ออกใบอนุญาตใช้เรือและใบรับรองต่างๆ การออก
ใบอนุญาตใชเ้รือ และต่อใบอนุญาตใชเ้รือประจาํปี การ
จดทะเบียนเรือไทยและการทาํนิติกรรมเก่ียวกบัเรือ การ
สอบความรู้เพ่ือออกประกาศนียบตัรผูท้าํการในเรือ การ
ตรวจตรา ปราบปราม  สอบสวน  และดําเนินคดีกับ
ผูก้ระทาํความผิดตามกฎหมายการเดินเรือในน่านนํ้ า
ไทย กฎหมายเรือไทย และกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนั
เรือโดนกนั การให้คาํปรึกษาแนะนําเก่ียวกบัภารกิจท่ี
กรมเจ้าท่ามอบอํานาจให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน   การให้ค ําป รึกษากับ ส่วนราชการ  และ
หน่วยงานต่างๆ  เก่ียวกบัแนวทางการพฒันาและฟ้ืนฟู
ลาํนํ้าเพ่ือป้องกนัอุทกภยัและการแกปั้ญหาภยัแลง้ 

 จากท่ีกล่าวมาแสดงให้เห็นว่า  สํานักงานเจา้ท่า
ภูมิภาคสาขายโสธร  ตอ้งพฒันากระบวนการทาํงานให้
มีความคล่องตัว  มีประสิทธิภาพ และสร้างความพึง
พอใจใหก้บัประชาชนผูม้าใชบ้ริการ ดงันั้น  ผูศึ้กษาจึงมี
ความสนใจ ท่ี จะ ศึกษ าเร่ือ ง  ความ พึ งพอใจของ
ผู ้รับบริการต่อการให้บริการของสํานักงานเจ้าท่า
ภูมิภาคสาขายโสธร ว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดบัใด  
และในแต่ละเขตแต่ละประเภทงาน  ผูใ้ชบ้ริการมีความ
คิดเห็นแตกต่างกันหรือไม่รวมทั้ งข้อเสนอแนะของ
ผูรั้บบริการวา่ เป็นอยา่งไรบา้ง  เพ่ือตอบสนองความพึง
พอใจของผู ้รับบริการ และนําข้อมูลท่ีได้รับไปเป็น
แนวทางในการพัฒนารูปแบบการบริการให้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ผูม้ารับบริการ  ทันต่อสภาวการณ์ของกระแสโลกาภิ
วตัน์และเป็นแนวทางในการพฒันาองคก์รต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การวจิัย 
 1.  เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อ
การใหบ้ริการของสาํนกังานเจา้ท่าภูมิภาคสาขายโสธร 
  2. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรั้บบริการ
ต่อการใหบ้ริการของสาํนกังานเจา้ท่าภูมิภาคสาขายโสธร 
จาํแนกตามจงัหวดัและประเภทของงาน 
  3. เพ่ือศึกษาขอ้เสนอแนะของผูรั้บบริการต่อการ
ใหบ้ริการของสาํนกังานเจา้ท่าภูมิภาคสาขายโสธร 
 

วธีิการวจิัย 
 ป ระช ากร เป้ าห ม ายที่ ใ ช้ ใน ก าร ศึ กษ า  คื อ 
ผูรั้บบริการของสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขายโสธร  
จาํนวน 80 คน 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
  1.  ลกัษณะเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา  
  การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาใชแ้บบสอบถามท่ีสร้าง
ข้ึนจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และผลงานศึกษาท่ี
เก่ียวขอ้งเป็นแนวทาง โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน  คือ 
   ตอน ท่ี  1 ศึ กษ าข้อ มู ลทั่ วไปของผู ้ต อบ
แบบสอบถาม ประกอบไปด้วย เขตความรับผิดชอบ 
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จาํนวน 2 เขต ไดแ้ก่ เขตจงัหวดัยโสธร และเขตจงัหวดั
ร้อยเอด็ และประเภทของงาน จาํนวน 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
งานขนส่ง งานตรวจเรือ  และงานทะเบียนเรือ  เป็น
แบบสอบถามรายการ (Check Lists)  
   ตอนท่ี 2 ศึกษาความพึงพอใจของผูรั้บบริการ
ต่อการให้บริการของสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา
ยโสธร 
   ตอนท่ี 3 ศึกษาขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความพึง
พอใจของผูรั้บบริการต่อการใหบ้ริการของสาํนกังานเจา้
ท่าภูมิภาคสาขายโสธร 
 2. ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 
  2.1 ศึกษานิยาม  ทฤษฏี  เอกสารและงานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.2 ร่างแบบสอบถามโดยอาศยัขอ้มูลจากขอ้ 
2.1 ให้ครอบคลุมกรอบแนวคิดในการศึกษาความพึง
พอใจของผูรั้บบริการต่อการใหบ้ริการของสาํนกังานเจา้
ท่าภูมิภาคสาขายโสธร 
 2 .3  ส ร้ างแบ บสอบ ถ าม  และนํ า เส น อ
คณะกรรมการควบคุมการศึกษาค้นควา้อิสระ ตรวจ 
แก้ไขเสนอแนะ ปรับปรุง เพ่ือความเหมาะสม และ
ความถูกตอ้ง 
 2.4 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงตามข้อ 2.3 
เสนอผู ้ทรงคุณวุฒิ  เพ่ือพิจารณาความเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหา (Content Validity) เพ่ือให้ครอบคลุมเน้ือหา 
และความปรนัยของเคร่ืองมือด้าน  โครงสร้างด้าน
เน้ือหา โดยการหาค่า IOC (Index  of  Congruency) 
 3. การหาคุณภาพเคร่ืองมือ  
 ผูศึ้กษานาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try-out) 
กบั ประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน  30 คน ทาํ
การทดสอบหาความเช่ือมั่น  (Reliability) โดยการ
คาํนวณหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) 
ตามวิธีของ ครอนบาค (Cronbach) (บุญชม, 2545) ทั้ ง
ฉบับ  และค่ าอ ําน าจจําแนกรายข้อ  (Discrimation 
Power) โดยใช้ค่า Item total Correlation   มีค่าอ ํานาจ
จาํแนกรายขอ้ตั้งแต่ .23 ถึง .86  และค่าความเช่ือมัน่ทั้ง
ฉบบัเท่ากบั .89  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1.นาํหนงัสือจากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์ มหาวิทยาราชภฏัมหาสารคาม  ถึงผูอ้าํนวยการ
สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขายโสธร  เพ่ือขอความ
ร่วมมือในการแจกแบบสอบถามกบัผูรั้บบริการ 
 2. ผูศึ้กษาขอรายช่ือ ท่ีอยูผู่ม้ารับบริการ เพ่ือส่งคาํ
ช้ีแจงพร้อมแบบสอบถามกบักลุ่มเป้าหมาย  ซ่ึงผูศึ้กษา
ช้ีแจงวตัถุประสงค์ ความเป็นมา และประโยชน์ท่ีจะ
ได้รับจากการศึกษา  เพ่ือให้ผูต้อบแบบสอบถามเกิด
ความเข้าใจตรงกัน  และให้ความร่วมมือในการตอง
แบบสอบถามอยา่งถูกตอ้งครบถว้น 
 3. ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลไดค้รบตาม จาํนวน         
80  ชุด   
  
การจัดกระทาํข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. การจดักระทาํขอ้มูล    
  1.1  นําแบบสอบถามท่ีได้มาตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถาม  
  1.2  นําแบบสอบถามมาลงรหัส  และบันทึก
คะแนน  ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาํเร็จรูป 
 2. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
  2.1 การวิ เค ราะห์ ข้อ มู ลทั่ ว ไป ของผู ้ต อบ
แบบสอบถาม  ใช้ความถ่ี  (Frequency) และร้อยละ 
(Percentage) 
  2.2  การวิเคราะห์ระดับ  ความพึงพอใจของ
ผู ้รับบริการต่อการให้บริการของสํานักงานเจ้าท่า
ภู มิ ภ าคส าขายโสธร  โดยใช้ ร้อยละ  (Percentage) 
ค่าเฉล่ียเลขคณิต        (Mean) และค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบน
ม าต ร ฐ าน  (Standard Deviation)  ใช้ ค ํ าถ าม แ บ บ
ประมาณค่า   5  ตวัเลือก  คือ    พึงพอใจมากท่ีสุด   พึง
พอใจมาก  พึงพอใจปานกลาง  พึงพอใจน้อย  และ พึง
พอใจน้อยท่ีสุด  โดยใช้เกณฑ์ แปลผลวดัระดบัความ
ความพึงพอใจตามหลกัการของลิเคิร์ท (บุญชม, 2543)  
ซ่ึงเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
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   พึงพอใจมากท่ีสุด ใหค้ะแนน  5  คะแนน 
   พึงพอใจมาก    ใหค้ะแนน  4  คะแนน 
   พึงพอใจปานกลาง ใหค้ะแนน  3  คะแนน 
   พึงพอใจนอ้ย        ใหค้ะแนน  2  คะแนน 
   พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด  ใหค้ะแนน  1  คะแนน 
  และนํามาแปลความหมาย  กับเกณฑ์ประเมิน 
ดงัน้ี (บุญชม, 2543) 
     พึงพอใจมากท่ีสุด    4.51-5.00  
     พึงพอใจมาก            3.51-4.50  
       พึงพอใจปานกลาง   2.51-3.50  
     พึงพอใจนอ้ย           1.51-2.50  
     พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด    1.00-1.50 
  2.3 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรั้บบริการ
ต่อการให้บริการของสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา
ยโสธร จาํแนกตามจงัหวดัและประเภทงาน สถิติท่ีใช ้
คือ ใช้ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต ( Mean) 
และค่ า เฉ ล่ี ย ส่ วน เบ่ี ย ง เบ นม าตรฐ าน  (Standard 
Deviation) 
  2.4 วิ เค ร า ะ ห์ ข้ อ เส น อ แ น ะ ข อ งผู ้ ต อ บ
แบบสอบถามใช้วิธีแจกแจงความถ่ี จากนั้ นใช้การ
อธิบายเชิงพรรณนาความ 
 
สถิตทิีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  สถิติในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
  1.1 ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha 
Cocfficicient) คา่ความน่าเช่ือถือ หรือความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าทั้งฉบบัโดยจะ
พิจารณายอมรับค่าตั้งแต่ 0.75 ข้ึนไป (ไพศาล, 2554) 
  1.2  ค่ า อ ํ าน าจ จํ า แ น ก ร าย ข้ อ  ( Item total 
Correlation) ค่าประสิทธิภาพในการจาํแนกคุณลกัษณะ
ผูต้อบแบบสอบถามคะแนนสูงกบัผูต้อบแบบสอบถาม
คะแนน โดยจะพิจารณาขอ้ท่ีมีค่าตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป 
 2.  สถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ 
  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
  

 
ผลการวจิัย 
 จากการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ
ต่อการให้บริการของสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา
ยโสธร สามารถสรุปผลศึกษาไดด้งัน้ี    
                1.1  ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของ
ผู ้รับบริการต่อการให้บริการของสํานักงานเจ้าท่า
ภูมิภาคสาขายโสธร พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ( μ =3.46, σ =0.48) เม่ือจําแนกเป็นรายด้าน 
พบว่า ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 2 ขอ้ คือ 
ดา้นการให้บริการอยา่งเสมอภาค ( μ =3.91, σ =0.56) 
และด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ( μ = 3.81, σ = 
0.45 ) และอยู่ในระดับปานกลาง 3 ข้อ คือ ด้านการ
ให้ บ ริก ารอย่ างก้ าวหน้ า  (  μ = 3 .38 , σ = 0 .63 ) 
รองลงมา คือด้านการให้บริการอย่างทันเวลา ( μ = 
3.26, σ = 0.76) และด้านการให้บริการอย่างต่อเน่ือง     
( μ = 2.96, σ = 1.02) ตามลาํดบั 
  1.2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ผู ้รับบริการต่อการให้บริการของสํานักงานเจ้าท่า
ภูมิภาคสาขายโสธร จาํแนกตามจงัหวดั พบวา่ โดยรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  
พบวา่  อยูใ่นระดบัมาก 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการให้บริการ
อย่างเสมอภาค และด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ 
และอยู่ในระดับปานกลาง  3 ด้าน  ได้แก่  ด้านการ
ใหบ้ริการอยา่งทนัเวลา ดา้นการให้บริการอยา่งต่อเน่ือง 
และดา้นการใหบ้ริการอยา่งกา้วหนา้ 
  1.3  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ผู ้รับบริการต่อการให้บริการของสํานักงานเจ้าท่า
ภูมิภาคสาขายโสธร จาํแนกตามประเภทของงาน พบวา่ 
โดยรวมไม่แตกต่างกนั  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 
แตกต่างกันจํานวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการให้บริการ
อย่างเสมอภาค  และด้านการให้บริการอย่างต่อเน่ือง 
และไม่แตกต่างกันจํานวน  3  ด้าน  ได้แก่  ด้านการ
ให้บ ริการอย่างทัน เวลา   ด้านการให้บ ริการอย่าง
เพียงพอ และดา้นการใหบ้ริการอยา่งกา้วหนา้ 
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  1.4 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับความพึงพอใจของ
ผู ้รับบริการต่อการให้บริการของสํานักงานเจ้าท่า
ภูมิภาคสาขายโสธร พบวา่ สาํนกังานควรเพ่ิมเจา้หนา้ท่ี
ให้บริการในช่วงพกักลางวนั รองลงมา คือเจ้าหน้าท่ี
ควรมีความชํานาญในด้านต่างๆในการให้บริการ ท่ี
สาํนกังานควรเพิ่มคอมพิวเตอร์ในการให้บริการสืบคน้
ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต และสํานกังานควรเพ่ิมท่ีจอดรถ
และท่ีนัง่รอใหเ้พียงพอ 
 
อภิปรายผล 
 1 . ผลก าร ศึ กษ าระดับ ค วาม พึ งพ อใจขอ ง
ผู ้รับบริการต่อการให้บริการของสํานักงานเจ้าท่า
ภูมิภาคสาขายโสธร พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ซ่ึงระดบัความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับปานกลาง
นั้ น  ซ่ึงจากการศึกษาโดยพิจารณาจากการวิเคราะห์
ขอ้มูล ช้ีใหเ้ห็นวา่สาเหตุท่ีระดบัความพึงพอใจอยูร่ะดบั
ปานกลาง น่าจะเกิดจาก 2 ประเดน็  ดงัน้ี 
  1.1 ดา้นการให้บริการอยา่งต่อเน่ือง  สํานักงาน
เจา้ท่าภูมิภาคสาขายโสธรยงัขาดป้ายท่ีระบุถึงขั้นตอน
การให้บริการตามลาํดบัก่อน-หลงั รวมถึงช่องทางการ
ติดต่อส่ือสาร  เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการบริการ 
เช่น โทรศพัท ์ไปรษณีย ์หรืออินเทอร์เน็ต เป็นตน้ 
  1.2 ดา้นการให้บริการอย่างทนัเวลา สํานักงาน
เจ้าท่าภูมิภาคสาขายโสธรขาดประสิทธิภาพในการ
จดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปี  และขาดการส่งเสริมให้
เจ้าหน้าในด้านต่างๆ  ซ่ึงเก่ียวข้องกับความรวดเร็ว  
รวมทั้งการวางแผนเก่ียวกบัการให้บริการของเจา้หนา้ท่ี  
เพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
 ผลการศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ           
ธีระชยั (2550) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผู ้
ให้บริการและผูรั้บบริการต่องานทะเบียนราษฎรของ
เทศบาลตาํบลวงัสะพุง ผลการศึกษาพบวา่  จากความพึง
พอใจ  5  ดา้น  ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดบั
ปานกลาง  และจาํแนกเป็นรายด้านพบว่า  มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากอยู่   1   ด้าน   คือ   ด้านการ
ให้บริการอย่างเสมอภาค และมีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดบัปานกลาง 4 ดา้นเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยคือ 
ดา้นการให้บริการทนัเวลาและความตอ้งการ ดา้นการ
ให้บริการอยา่งพอเพียง ดา้นการใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง 
และดา้นการใหบ้ริการอยา่งกา้วหนา้ 
 2 . ผลก าร เป รี ยบ เที ยบ ความ พึ งพ อใจของ
ผู ้รับบริการต่อการให้บริการของสํานักงานเจ้าท่า
ภูมิภาคสาขายโสธร จาํแนกตามจงัหวดั  และประเภท
ของงาน ผูศึ้กษาอภิปรายผลไดด้งัน้ี   
  2.1 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ผู ้รับบริการต่อการให้บริการของสํานักงานเจ้าท่า
ภูมิภาคสาขายโสธร จาํแนกตามจงัหวดั พบวา่ โดยรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า 
แตกต่างกัน   ผลการศึกษาท่ีออกมาเช่นน้ี  อาจเป็น
เพราะวา่ การให้บริการของเจา้หนา้ท่ีทั้งสองจงัหวดัต่อ
ผูรั้บบริการ มีการให้บริการท่ีเท่าเทียมกนั  ไดแ้ก่ ความ
สุภาพอ่อนโยนกับผู ้รับบริการท่ีมาติดต่อ   รวมถึง
สามารถช้ีแจงหรือแกไ้ขเม่ือผูรั้บบริการมีปัญหา  อีกทั้ง
เจา้หน้าท่ีบริการอย่างยุติธรรมเป็นไปตามลาํดบัก่อน-
หลัง   มีการจัดเตรียมสถานท่ีเพียงพอกับผู ้ท่ีมาใช้
บริการ  ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ท่ีจอดรถ
สาํหรับประชาชนผูม้าติดต่อ มีมุมกาแฟ นํ้าด่ืมไวบ้ริการ 
เป็นตน้ และยงัมีห้องนํ้ าท่ีสะอาดไวส้าํหรับผูท่ี้มาติดต่อ
ขอรับบริการอยา่งเพียงพอ  ดงันั้นจึงทาํการบริการของ
ทั้งสองจงัหวดัไม่แตกต่างกนั 
  ซ่ึงผลการศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบั งานวิจยั           
ปาริชาติ  (2550)  ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อ
การดําเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การ
บริหารส่วนตาํบลหอมเกร็ด อาํเภอสามพราน จงัหวดั
นครปฐม จากการศึกษาพบวา่  ระดบัความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อการดาํเนินงานดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
ขององค์การบริหารส่วนตาํบลหอมเกร็ด อาํเภอสาม
พราน จงัหวดันครปฐม  ทั้งรายดา้นและโดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก  ซ่ึงระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมี
ต่อการดาํเนินงานดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การ
บริหารส่วนตาํบลหอมเกร็ด อาํเภอสามพราน จงัหวดั
นครปฐม เม่ือจาํแนกตาม ระดบัการศึกษา อาชีพ อาํเภอ
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และจงัหวดัท่ีอาศยัอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วน
ตาํบลหอมเกร็ดไม่แตกต่าง   
 2 .2  ผลการเป รียบ เที ยบความพึ งพอใจของ
ผู ้รับบริการต่อการให้บริการของสํานักงานเจ้าท่า
ภูมิภาคสาขายโสธร จาํแนกตามประเภทของงาน พบวา่ 
โดยรวมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า แตกต่าง
กนั  ผลการศึกษาท่ีออกมาเช่นน้ี อาจเป็นเพราะว่าการ
ให้บริการของเจ้าหน้าท่ีในแต่ละประเภทของงานต่อ
ผูรั้บบริการ  มีการจัดทําขั้นตอนในการรับบริการท่ี
เหมือนกนัทั้ งสาขายโสธรและร้อยเอ็ด  เจ้าหน้าท่ีท่ีมี
ความชาํนาญในดา้นต่างๆ ในการให้บริการเช่นเดียวกนั
มีการประชาสัมพนัธ์การให้บริการตามลาํดบัก่อน-หลงั
อยา่งต่อเน่ือง   
  ซ่ึงผลการศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบั สมโภช  
(2550)  ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
ตามภารกิจดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหาร
ส่วนตาํบลหนองธง อาํเภอป่าบอน จังหวดัพทัลุง ผล
การศึกษาพบวา่  ระดบัความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีค่าเฉล่ียปาน
กลาง และเม่ือพิจารณารายด้าน ประชาชนมีความพึง
พอใจด้านไฟฟ้าระดับปานกลาง ด้านถนนและด้าน
ประปา ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับน้อย 
เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของประชาชนในแต่ละ
กลุ่ม ปรากฏว่า กลุ่มประชาชนท่ีมีเพศ อายุ การศึกษา 
ประเภทของงาน การเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆของหมู่บา้น
และระยะเวลาการเขา้อาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีต่างกนั มีความพึง
พอใจต่อการให้บริการตามภารกิจด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานไม่แตกต่างกนั  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเพ่ือนําผลการวจิัยไปใช้ 
  1.1 จากวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 ความพึงพอใจของ
ผู ้รับบริการต่อการให้บริการของสํานักงานเจ้าท่า
ภูมิภาคสาขายโสธร ผูศึ้กษาไดน้าํขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด 
5  อัน ดับ  ม า เป็ น ข้ อ เส น อ แน ะ  จึ ง ไ ด้ กํ าห น ด
ขอ้เสนอแนะในการนาํไปใช ้ดงัน้ี 

   1.1.1 สํานักงานเจา้ท่าภูมิภาคสาขายโสธรหา
แนวทางในการวางแผนการพฒันาระบบการให้บริการ
ท่ีมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของ
ผูรั้บบริการ ไดแ้ก่  การใหบ้ริการนอกเวลาทาํการทุกวนั 
   1.1.2  สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขายโสธร
ควรพัฒนาการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีได้แก่   การ
ส่ือสาร  การให้ขอ้มูลข่าวสาร และระบบการติดตาม
   1.2 จ าก วัต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข้ อ ท่ี  2 ผ ล ก า ร
เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ้รับบริการต่อการ
ให้บริการของสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขายโสธร 
จาํแนกตามขนาดของหมู่บ้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน 
ดงันั้นจึงไดก้าํหนดขอ้เสนอแนะในการนาํไปใช ้ดงัน้ี 
   1.2.1 สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขายโสธร 
ควรมีแผนปฏิบัติการประจาํปีไวอ้ย่างชัดเจนเพ่ือให้
เจ้าหน้ าท่ี เกิดความชํานาญ ในด้าน ต่างๆ  รวมถึง
เจา้หนา้ท่ีควรมีความรับผิดชอบติดตามงานใหแ้ลว้เสร็จ
ทุกงาน 
   1.2.2 สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขายโสธร 
ควรมีอุปกรณ์เคร่ืองเขียนสําหรับใชใ้นการกรอกขอ้มูล 
รวมถึงมีการจัดนํ้ าด่ืมสําหรับผูม้าติดต่อขอรับบริการ 
และควรมีสถานท่ีจอดรถสําหรับประชาชนผูม้าติดต่อ
อยา่งเพียงพอ  
 1.3 จ าก วัต ถุ ป ร ะ ส งค์ ข้ อ ท่ี  3 ไ ด้ กํ าห น ด
ขอ้เสนอแนะในการนาํไปใช ้ดงัน้ี 
            1.3.1 สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขายโสธร 
ควรเพิ่มเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการในช่วงพกักลางวนั  
     1.3.2 เจ้าหน้าท่ีควรมีความชํานาญในด้าน
ต่างๆเก่ียวกบัการใหบ้ริการ  
   1.3.3 สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขายโสธร 
ควรเพ่ิมคอมพิวเตอร์ในการให้บริการสืบคน้ขอ้มูลทาง
อินเตอร์เน็ต 
 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาในคร้ังต่อไป 
  2.1   ควรศึกษาความพึงพอใจของผูรั้บบริการ
ต่อการให้บริการดา้นการให้บริการอย่างต่อเน่ือง ของ
สาํนกังานเจา้ท่าภูมิภาคสาขายโสธร  
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  2.2   ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเพ่ือท่ีจะได้
ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจของประชาชนผูม้ารับ
บริการท่ีมีความละเอียดมากกว่าน้ี หรือเป็นการศึกษา
เฉพาะกลุ่ม เพ่ือนาํผลการศึกษามาพฒันาให้ตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งตรงเป้าหมาย 
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