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ค ำน ำ 

 
 รายงานผลการส ารวจความพงึพอใจของผูร้บับรกิารต่อการใหบ้รกิารขององคก์าร
บรหิารส่วนจงัหวดัยะลา (อบจ. ยะลา) ประกอบด้วย 2 ส่วนหลกั ส่วนที่ 1 ได้น าเสนอ 
ความเป็นมา ขอ้มูลเบื้องต้นของโครงการทีส่ ารวจ วตัถุประสงค์การส ารวจ ขอบเขตการ
ส ารวจ เครื่องมอืที่ใช้ในการส ารวจ เกณฑ์และการแปลผล ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
วธิกีารเกบ็ขอ้มูล และการวเิคราะหข์อ้มูล ส าหรบัส่วนที ่2 เป็นการน าเสนอผลการส ารวจ
หลงัการวเิคราะหข์อ้มลู ซึง่ประกอบดว้ย 1) ความพงึพอใจของประชาชนต่อการใหบ้รกิาร
โครงการส่งเสรมิการอ่านอลักุรอานระบบกรีออาตี 2) ความพงึพอใจของประชาชนต่อการ
ใหบ้รกิาร โครงการ อบจ. ร่วมใจสานสมัพนัธเ์สรมิสรา้งความปรองดองสมานฉันทเ์พื่อคนื
ความสุขสู่ชุมชน 3) ความพงึพอใจของประชาชนต่อการใหบ้รกิารโครงการขุดเจาะบ่อน ้า
ตื้น 4) ความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิารงานซ่อมแซมและบ ารุงถนน และ  
5) เปรยีบเทยีบระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิารต่อการใหบ้รกิารแต่ละงานขององคก์าร
บรหิารสว่นจงัหวดัยะลา 
 การด าเนินการครัง้นี้ สถาบนัวจิยัและพฒันาชายแดนภาคใต ้(สวพ.ชต.) ได้แต่งตัง้
คณะท างานการประเมนิผลและด าเนินการตามระเบยีบวธิวีจิยั ซึง่คาดว่าผลการประเมนิจะ
เกดิประโยชน์ต่อหน่วยงานและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทัง้ทางตรงและทางออ้ม สามารถน าไปใชเ้ป็น
แนวทางในการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานของการให้บรกิารขององค์การบรหิารส่วน
จังหวัดยะลา (อบจ.ยะลา) ซึ่งเป็นเป้าประสงค์หลักในการพัฒนาระบบราชการให้มี
ประสทิธผิลและประสทิธภิาพต่อไป 
 
 
           คณะผูจ้ดัท า 
           สถาบนัวจิยัและพฒันาชายแดนภาคใต ้
             มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา 
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บทสรปุผูบ้ริหำร 

 
 ผลการส ารวจความพงึพอใจของผูร้บับรกิารต่อการใหบ้รกิารขององค์การบรหิาร
ส่วนจงัหวดัยะลา (อบจ. ยะลา) ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 4 โครงการ ทุกโครงการมคี่า
ระดบัความพงึพอใจรอ้ยละเฉลีย่ทีร่ะดบัพงึพอใจมากทีสุ่ด (คะแนนเฉลีย่  4.46–4.89  หรอื 
รอ้ยละ 89.20–97.80) ดงันี้ 
 1) โครงการสง่เสรมิการอ่านอลักุรอานระบบกรีออาต ีคา่รอ้ยละความพงึพอใจเฉลีย่
เท่ากบั 92.73 (ตารางที ่2.2) 
 2) โครงการ อบจ.ร่วมใจสานสมัพนัธ์เสรมิสรา้งความปรองดองสมานฉันท์เพื่อคนื
ความสขุสูชุ่มชน คา่รอ้ยละความพงึพอใจเฉลีย่เทา่กบั 92.67 (ตารางที ่2.4) 
 3) โครงการขุดเจาะบ่อน ้าตื้น ค่ารอ้ยละความพงึพอใจเฉลีย่เท่ากบั 94.05 (ตาราง
ที ่2.6) 
 4) งานซ่อมแซมและบ ารุงถนน ค่าร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ  93.08 
(ตารางที ่2.8) 

ระดบัพงึพอใจภาพรวมของผูร้บับรกิารต่อการใหบ้รกิารของ อบจ. ยะลา เฉลีย่ 4 
โครงการ เท่ากบัรอ้ยละ 93.13 
 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ร ับบริการต่อการให้บริการแต่ละด้าน 
ปรากฏผลเป็นดงันี้ 
 1) ความพงึพอใจต่อช่องทางการให้บริการ ค่าระดบัความพงึพอใจเฉลี่ยสูงสุด 
รอ้ยละ 92.60 คอื โครงการสง่เสรมิการอ่านอลักุรอานระบบกรีออาต ี(แผนภูมทิี ่2.1) 
 2) ความพึงพอใจต่อขัน้ตอนการให้บริการ ค่าระดบัความพึงพอใจเฉลี่ยสูงสุด 
รอ้ยละ 92.70 คอื โครงการ อบจ. ร่วมใจสานสมัพนัธเ์สรมิสรา้งความปรองดองสมานฉันท์
เพือ่คนืความสุขสูชุ่มชน (แผนภูมทิี ่2.2) 
 3) ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ค่าระดับความพึงพอใจเฉลี่ยสูงสุด 
รอ้ยละ 95.43 คอื โครงการขดุเจาะบ่อน ้าตืน้ (แผนภูมทิี ่2.3) 
 4) ความพงึพอใจต่อสิง่อ านวยความสะดวก ค่าระดบัความพงึพอใจเฉลี่ยสูงสุด 
รอ้ยละ 94.70 คอื งานซ่อมแซมและบ ารุงถนน (แผนภูมทิี ่2.4) 
 ผลการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบความพงึพอใจภาพรวมใน 4 โครงการ/งาน พบว่า 
โครงการขดุเจาะบ่อน ้าตืน้ ไดร้บัความพงึพอใจจากผูร้บับรกิารสงูสุด รอ้ยละ 94.05 (ตาราง
ที ่2.6 และ แผนภูมทิี ่2.5) โครงการ อบจ. ร่วมใจสานสมัพนัธ์เสรมิสรา้งความปรองดอง
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สมานฉันท์เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน ได้รบัความพงึพอใจจากผู้รบับริการต ่าสุด ร้อยละ 
92.67 (ตารางที ่2.4 และ แผนภมูทิี ่2.5) 
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ส่วนน ำ 

การส ารวจความพงึพอใจของผูร้บับรกิารต่อการใหบ้รกิารขององคก์ารบรหิารส่วน
จงัหวดัยะลา (อบจ. ยะลา) เพือ่ใหผู้อ้่านหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดท้ราบขอ้มลูเบือ้งตน้ ในสว่นนี้
จึงได้น าเสนอประเด็นหลกั ๆ ที่ส าคญัทัง้หมด 9 ประเด็น ประกอบด้วย ความเป็นมา 
ขอ้มลูเบือ้งตน้ของโครงการทีส่ ารวจ วตัถุประสงคก์ารส ารวจ ขอบเขตการส ารวจ เครือ่งมอื
ทีใ่ชใ้นการส ารวจ เกณฑแ์ละการแปลผล ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง วธิกีารเกบ็ขอ้มลู และ
การวเิคราะหข์อ้มลู 

1. ควำมเป็นมำ 
สถาบนัวจิยัและพฒันาชายแดนภาคใต ้(สวพ.ชต.) เป็นสว่นราชการเทยีบเท่าคณะ 

ของมหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา ภายใต้ปรชัญา “พฒันาวจิยัสร้างสรรค์ มุ่งพฒันาบรกิาร
วิชาการ สบืสานศิลปวฒันธรรม” วิสยัทศัน์ “เป็นสถาบนัต้นแบบในการบริหารจดัการ
งานวจิยั การบรกิารวชิาการ และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ภายในปี 2564” 

สวพ.ชต. ไดร้บัการพจิารณาใหท้ าการส ารวจความพงึพอใจของผูร้บับรกิารต่อการ
ให้บรกิารขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดัยะลา โดยการด าเนินงานครัง้นี้ สวพ.ชต. ใช้
หลกัการหรือหลกัระเบียบวิธีวิจยัในการด าเนินการ เพื่อให้ได้ผลการส ารวจที่มีความ
เทีย่งตรง มคีวามเป็นเหตุเป็นผล น าไปสูก่ารวเิคราะหแ์ปลผลใหเ้ป็นทีย่อมรบัน่าเชือ่ถอืได้ 

ผลการวิเคราะห์จะเป็นข้อมูลที่ส าคญัส าหรบัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัยะลา  
(อบจ. ยะลา) ในการวางแผน บรหิารจดัการองคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพ ปรบัปรุงและสง่เสรมิ
การใหบ้รกิารทีต่อบสนองและสรา้งความประทบัใจแก่ผูร้บับรกิารใหไ้ดม้ากทีสุ่ด 

2. ข้อมูลเบือ้งต้นของโครงกำรท่ีส ำรวจ 

2.1 งำนด้ำนศำสนำ: โครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำนอลักรุอำนระบบกีรออำตี จดั
อบรมวนัที ่1-4 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 ณ ส านักงานคณะกรรมการอสิลามประจ าจงัหวดั
ยะลา (อาคารหลงัเก่า) ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เรื่องเทคนิคการสอน
อ่านอลักุรอานระบบกรีออาต ี
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2.2 งำนด้ำนพฒันำชุมชนและสวสัดิกำรสงัคม: โครงกำร อบจ.ยะลำร่วมใจสำน
สมัพนัธ์เสริมสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์เพ่ือคืนควำมสุขสู่ชุมชน  จดักจิกรรม
ช่วงเดอืนมนีาคม 2563 ณ มสัยดิมานารุลอิสลาม บ้านตาลาแน หมู่ที่ 3 ต าบลวงัพญา 
อ าเภอรามนัจงัหวดัยะลา และ ณ มสัยดินูรลูอสิลาม บา้นตอืโล๊ะกอืมอ หมูท่ี ่6 ต าบลสะเตง
นอก อ าเภอเมอืงจงัหวดัยะลา 
 กจิกรรมส าคญั มดีงันี้ 
 1. กจิกรรมร่วมพฒันา เช่น ตดัหญา้ ถางป่าตดัแต่งกิง่ไมท้าสปีรบัพืน้ที ่
 2. กิจกรรมการให้ความรู้และการตรวจสุขภาพจากอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมูบ่า้น (อสม.) รวมทัง้การใหค้วามรูด้า้นการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
 3. กจิกรรมรบัเรือ่งราวรอ้งทุกขร์อ้งเรยีน 
 4. กิจกรรมเวทีสนทนาการมีส่วนร่วมของประชาชน “อบจ. สญัจรสู่ชุมชน” 
(คณะผูบ้รหิาร และสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัยะลา พบปะ แลกเปลีย่นความ
คิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ตลอดจนประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา) 
 5. การสรา้งความรูค้วามเขา้ใจการขยายผลต่อยอดกจิกรรมการพฒันาศาสน
สถาน 

 2.3 งำนด้ำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย: โครงกำรขุดเจำะบ่อน ้ำต้ืน 
ด าเนินการในพื้นที ่6 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเมอืงยะลา อ าเภอยะหา อ าเภอกาบงั อ าเภอ
กรงปินัง อ าเภอรามนัและอ าเภอธารโต ในช่วงเดอืนมนีาคม-กนัยายน 2563 โครงการมี
เป้าหมายขดุเจาะบ่อน ้าตืน้จ านวน 130 บ่อ  

2.4 งำนด้ำนเครื่องจักรกล (ซ่อมแซมและบ ำรุงถนน) ปีงบประมาณ 2563 
โครงการซ่อมแซมบ ารุงถนนของฝ่ายก่อสรา้งและซ่อมบ ารุง อบจ. ยะลามจี านวน 31 สาย 
ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2563 จากการสอบถามฝ่ายงานที่รบัผิดชอบได้ข้อมูลว่าได้
ด าเนินการแลว้จ านวน 4 สายไดแ้ก่  
 1. รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ยล.ถ 1-0011 สายบา้นบุด ี- บา้นกอืแล 
 2.รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ยล.ถ 1-0040 สายบา้นพงยอืไร – บา้นมลายบูางกอก 
 3.รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ยล.ถ 1-0038 สายบา้นบาตะตงิง ี– บา้นเจาะลมีสั 
 4.รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ยล.ถ 1-0025 สายบา้นยะหา – บา้นลาท ี
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3. วตัถปุระสงคก์ำรส ำรวจ 
 ประเมนิระดบัความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิารขององค์การบรหิารส่วน
จงัหวดัยะลา ปีงบประมาณ 2563 

4. ขอบเขตกำรส ำรวจ 
4.1 ระยะเวลาในการด าเนินการ ระหวา่ง เดอืนมถิุนายน-กนัยายน พ.ศ. 2563 
4.2 ส ารวจผูร้บับรกิาร หรอื ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม หรอืผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

โครงการ หรอื กจิกรรม หรอืงาน 4 งาน ดงันี้ 
 1) งานดา้นศาสนา: โครงการสง่เสรมิการอ่านอลักุรอานระบบกรีออาต ี
 2) งานด้านพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคม: โครงการ อบจ. ยะลาร่วมใจสาน
สมัพนัธเ์สรมิสรา้งความปรองดองสมานฉนัทเ์พือ่คนืความสุขสูชุ่มชน 
 3) งานดา้นป้องกนับรรเทาสาธารณภยั: โครงการขดุเจาะบ่อน ้าตืน้ 
 4) งานดา้นเครือ่งจกัรกล (ซ่อมแซมและบ ารุงถนน) 
 งานทัง้ 4 งาน ประเมนิ 5 ดา้น ดงันี้ 
 1) ความพงึพอใจต่อชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 2) ความพงึพอใจต่อขัน้ตอนการใหบ้รกิาร 
 3) ความพงึพอใจต่อเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร 
 4) ความพงึพอใจต่อสิง่อ านวยความสะดวก 
 5) ความพงึพอใจในภาพรวมในแต่ละดา้นทัง้ 4 งาน 
 4.3 พื้นที่ส ารวจ จงัหวดัยะลา จ านวน 8 อ าเภอ ได้แก่ เมืองยะลา รามนั กรงปินัง 
บนันงัสตา ยะหา กาบงั ธารโต และ เบตง 

5. เครื่องมือท่ีใช้ในกำรส ำรวจ 
 ใชแ้บบสอบถามจ านวน 4 ชุด (ภาคผนวกที ่1) ดงันี้ 
 5.1 ความพงึพอใจของประชาชนต่อการใหบ้รกิาร “โครงการสง่เสรมิการอ่านอลักุรอาน
ระบบกรีออาต”ี ขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา ประจ าปีงบประมาณ 2563 

5.2 ความพงึพอใจของประชาชนต่อการใหบ้รกิาร “โครงการ อบจ. ร่วมใจสานสมัพนัธ์
เสรมิสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อคนืความสุขสู่ชุมชน” ขององค์การบรหิารส่วน
จงัหวดัยะลา ประจ าปี 2563 
 5.3 ความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิาร “โครงการขุดเจาะบ่อน ้าตื้น” ของ
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา ประจ าปีงบประมาณ 2563 
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5.4 ความพงึพอใจของประชาชนต่อการใหบ้รกิาร “งานซ่อมแซมและบ ารุงถนน” ของ
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 ลกัษณะแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 สว่น 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไป แบบให้ท าเครื่องหมายลงในช่องให้เลือกตอบ และ แบบเติม
ขอ้มลูในช่องว่าง 
 ส่วนที ่2 ความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิาร แบบมาตราส่วน 5 ระดบั ใหท้ าเครื่องหมาย
ลงในช่องทีม่รีะดบัคะแนนความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิาร 
   5 คอื ระดบัความพงึพอใจมากทีสุ่ด 
   4 คอื ระดบัความพงึพอใจมาก 
   3 คอื ระดบัความพงึพอใจปานกลาง 
   2 คอื ระดบัความพงึพอใจน้อย 
   1 คอื ระดบัความพงึพอใจน้อยทีสุ่ด 
 สว่นที ่3 ขอ้เสนอแนะอื่น ๆ แบบใหต้อบไดอ้สิระ 

6. เกณฑแ์ละกำรแปลผล 
 แปลผลความพงึพอใจตามมาตรวดัของลเิคริท์ (Likert Scale) ตามเกณฑด์งันี้ 

คะแนนเฉลีย่  4.21 – 5.00  หรอื รอ้ยละ   84.20 – 100.00  แปลความว่า มรีะดบั
ความพงึพอใจมากทีสุ่ด 

คะแนนเฉลีย่  3.41 – 4.20 หรอืรอ้ยละ 68.20 – 84.19 แปลความว่า มรีะดบัความ
พงึพอใจมาก 

คะแนนเฉลีย่   2.61 – 3.40  หรอืรอ้ยละ  52.20 – 68.19   แปลความว่า มรีะดบั
ความพงึพอใจปานกลาง 

คะแนนเฉลีย่  1.81 – 2.60 หรอืรอ้ยละ 36.20 – 52.19 แปลความว่า มรีะดบัความ
พงึพอใจน้อย 

คะแนนเฉลีย่  1.00 – 1.80  หรอืรอ้ยละ   20.00 – 36.19  แปลความว่า มรีะดบั
ความพงึพอใจน้อยทีสุ่ด 

7. ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง 
 ประชากร คือ ผู้ที่ร่วมกิจกรรมหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสยีกบัโครงการหรืองานที่
ใหบ้รกิารขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัยะลาทัง้ 4 โครงการ หรอื กจิกรรม หรอื งาน ใน
ปีงบประมาณ 2563 เริม่ตัง้แต่ 1 ตุลาคม 2562 ถงึ 30 กนัยายน 2563 



สถาบนัวจิยัและพฒันาชายแดนภาคใต ้มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา 6 

 แบบที ่1 ไม่ทราบจ านวนประชากรแน่นอน ใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอญิ คอื ณ 
วนัทีล่งพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มูล หากพบบุคคลใดในพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มูลทีก่ าหนดและบุคคลนัน้ยนิดใีห้
ข้อมูล จะสอบถามความพงึพอใจกบับุคคลเหล่านัน้ การสุ่มตวัอย่างวธิีนี้ใช้กบัการเก็บ
ขอ้มูลความพงึพอใจต่อการให้บรกิารโครงการขุดเจาะน ้าตื้น และ งานด้านเครื่องจกักล 
(ซ่อมแซมและบ ารุงถนน) 

 แบบที ่2 ทราบจ านวนประชากร ใชว้ธิคี านวณก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้
สตูรของ ทาโร ่ยามาเน่ (Taro Yamane) ดงันี้ 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁(𝑒)2
 

              

  โดยที ่ n คอื จ านวนตวัอย่าง 

   N คอื จ านวนประชากร 

   e คอื คา่ความคลาดเคลื่อนของการสุม่ตวัอยา่ง (0.05) 

 

 ขนาดกลุ่มตวัอย่างที่ใช้สูตรของ Taro Yamane   ใช้กบัการเก็บข้อมูลความพงึ
พอใจต่อการใหบ้รกิารงานดา้นศาสนาโครงการส่งเสรมิการอ่านอลักุรอานระบบกรีออาต ี
และ งานด้านพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคมโครงการ อบจ.ยะลาร่วมใจสานสมัพนัธ์
เสรมิสรา้งความปรองดองสมานฉนัทเ์พือ่คนืความสุขสูชุ่มชน 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการประเมินความพงึพอใจของประชาชนต่อการ
ใหบ้รกิารของ อบจ. ยะลา ปีงบประมาณ 2562 ทัง้ 4 งาน จ านวน 1,570 คน ดงัแสดงใน
ตารางที ่1.1 
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ตำรำงท่ี 1.1 จ านวนประชากรและจ านวนกลุ่มตวัอยา่งแต่ละโครงการทีเ่กบ็ขอ้มลู 

งำน/โครงกำร จ ำนวน
ประชำกร 
(คน) 

จ ำนวนกลุ่ม
ตวัอย่ำงท่ี
ควำม

คลำดเคล่ือน 
5% (คน) 

จ ำนวนกลุ่ม
ตวัอย่ำงท่ีเกบ็
ข้อมลู (คน) 

1. งานดา้นศาสนา: โครงการสง่เสรมิการ
อ่านอลักุรอานระบบกรีออาต ี

103 92 96 

2. งานดา้นพฒันาชุมชนและสวสัดกิาร
สงัคม: โครงการ อบจ.ยะลารว่มใจสาน
สมัพนัธเ์สรมิสรา้งความปรองดอง
สมานฉนัทเ์พือ่คนืความสุขสูชุ่มชน 

252 155 193 

3. งานดา้นป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยั: โครงการขดุเจาะบ่อน ้าตืน้ 

ไมท่ราบ
จ านวน
ประชากร
แน่นอน 

- 584 

4. งานดา้นเครือ่งจกัรกล (ซ่อมแซมและ
บ ารุงถนน) 

ไมท่ราบ
จ านวน
ประชากร
แน่นอน 

- 697 

รวม 1,570 

8. วิธีกำรเกบ็ข้อมลู 
 เกบ็ขอ้มลู 2 วธิคีอื การลงพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลู และ การโทรศพัทส์อบถาม 
 8.1 วธิกีารเกบ็ขอ้มลู 
  1) การลงพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มูล โดยแจกแบบสอบถามไปยงั ผูร้บับรกิารหรอืผูม้สี่วนได้
สว่นเสยีต่อการด าเนินโครงการหรอืงานของ อบจ.ยะลา และรบักลบัภายในวนัเดยีวกนัโดย
เจ้าหน้าที่ของสถาบนัวิจยัและพฒันาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา  และ 
นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาที่กระจายอยู่ในพื้นที่ต าบลต่าง  ๆ ก่อนการลงเก็บ
ขอ้มลูมกีารปฐมนิเทศและประชุมนกัศกึษาก่อนการออกเกบ็ขอ้มลู 
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  2) การโทรศัพท์สอบถาม ส าหรับผู้ร ับบริการของ อบจ.ยะลา ที่มีหมายเลข
โทรศพัทต์ดิต่อได ้ทางเจา้หน้าทีข่องสถาบนัวจิยัและพฒันาชายแดนภาคใต ้มหาวทิยาลยั
ราชภฏัยะลา จะโทรศพัทไ์ปสอบถามขอ้มลูตามแบบสอบถามทุกค าถาม 
 8.2 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามแต่ละชุด 
 8.3 น าขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมไปวเิคราะหท์างสถติ ิ

9. กำรวิเครำะหข้์อมูล 
 ในการวเิคราะห์ขอ้มูลการประเมนิความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิาร
ของ อบจ.ยะลา ในครัง้นี้ ผูป้ระเมนิ ไดว้เิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรม Microsoft Excel และ
โปรแกรมส าเรจ็รปู SPSS For Windows ตามขัน้ตอนต่อไปน้ี 
 9.1 แบบสอบถามที่สมบูรณ์สรา้งตวัแปรและคยี์ขอ้มูลลงระบบโปรแกรมค านวณ  
ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 1) ข้อมูลทัว่ไป  วิเคราะห์สถิติหาค่าความถี่ (Range) และหาค่าร้อยละ 
(Percentage) 
 2) ขอ้มลูระดบัความพงึพอใจวเิคราะหห์าคา่ 
  - คา่รอ้ยละ (Percentage) 
  - คา่เฉลีย่ (Mean) 
  - คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) 
 9.2 แปลผลตามเกณฑ์การประเมนิเป็นระดบัความพงึพอใจต่อการด าเนินโครงการ
หรอืงานของ อบจ. ยะลา ดงันี้ 

คะแนนเฉลี่ย  4.21 – 5.00 หรอืรอ้ยละ  84.20 – 100.00  แปลความว่า มรีะดบั
ความพงึพอใจมากทีสุ่ด 

คะแนนเฉลีย่  3.41 – 4.20 หรอืรอ้ยละ  68.20 – 84.19   แปลความว่า มรีะดบั
ความพงึพอใจมาก 

คะแนนเฉลี่ย  2.61 – 3.40 หรอืรอ้ยละ  52.20 – 68.19   แปลความว่า มรีะดบั
ความพงึพอใจปานกลาง 

คะแนนเฉลีย่  1.81 – 2.60 หรอืรอ้ยละ  36.20 – 52.19   แปลความว่า มรีะดบั
ความพงึพอใจน้อย 

คะแนนเฉลีย่  1.00 – 1.80 หรอืรอ้ยละ 20.00 – 36.19  แปลความว่า มรีะดบั
ความพงึพอใจน้อยทีสุ่ด 
 3. น าเสนอผลในรปูแบบตารางและแผนภมูปิระกอบการบรรยาย  
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ผลกำรวิเครำะหข้์อมลู 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการส ารวจความพงึพอใจของผูร้บับรกิารต่อการใหบ้รกิารของ
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา ในสว่นนี้จะน าเสนอผล 5 สว่นหลกั ๆ ไดแ้ก่ 1) ความพงึ
พอใจของประชาชนต่อการใหบ้รกิาร “โครงการส่งเสรมิการอ่านอลักุรอานระบบกรีออาตี” 
2) ความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ “โครงการ อบจ. ร่วมใจสานสมัพนัธ์
เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน 3) ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการใหบ้รกิาร “โครงการขดุเจาะบ่อน ้าตืน้” 4) ความพงึพอใจของประชาชนต่อ
การใหบ้รกิาร “งานซ่อมแซมและบ ารุงถนน” และ 5) เปรยีบเทยีบระดบัความพงึพอใจของ
ผูร้บับรกิารต่อการใหบ้รกิารแต่ละงานขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา 

 

1. ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรให้บริกำร “โครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำน 
อลักรุอำนระบบกีรออำตี” 

ตำรำงท่ี 2.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามความพงึพอใจของประชาชนต่อการ
ใหบ้รกิารโครงการสง่เสรมิการอ่านอลักุรอานระบบกรีออาต ี

ข้อมลูทัว่ไป จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   
 ชาย 0 0.00 
 หญงิ 96 100.00 

รวม 96 100.00 
อำย ุ   
     ต ่ากวา่ 18 ปี 3 3.13 
 18 – 30 ปี 30 31.25 
 31 – 40 ปี 36 37.50 
 41 – 50 ปี 15 15.62 
 51 – 60 ปี 12 12.50 

รวม 96 100.00 
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ตำรำงท่ี 2.1 ต่อ 

ข้อมลูทัว่ไป จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ระดบักำรศึกษำ   
 ประถมศกึษา  48 50.00 
 มธัยมศกึษา/เทยีบเทา่ 32 33.33 
 อนุปรญิญาตร/ีเทยีบเทา่ 10 10.42 
 ปรญิญาตร ี 2 2.08 
 สงูกว่าปรญิญาตร ี  4 4.17 

รวม 96 100.00 
สถำนภำพ   
    นกัเรยีน/นกัศกึษา 16 16.67 
    คร/ูอาสาสมคัร 7 7.29 
    ผูน้ าศาสนา 2 2.08 
    ผูน้ าชุมชน 3 3.13 
    ประชาชนทัว่ไป 68 70.83 

รวม 96 100.00 
ท่ีอยู่: อ ำเภอและต ำบล   
    เมอืงยะลา: ท่าสาป บุด ีสะเตงนอก 12 12.50 
   กาบงั: กาบงั 12 12.50 
   บันนังสตา : ตลิ่งชัน ตาเนาะปูเตะ เขื่อน 
บางลาง 

 
16 

 
16.67 

   กรงปินงั: สะเอะ หว้ยกระทงิ 9 9.38 
   เบตง: อยัเยอรเ์วง 7 7.29 
   ยะหา: ปะแต บาโงชแิน 15 15.62 
   รามนั: โกตาบารู ท่าธง บอืมงั จะกว๊ะ ท่าธง 
ยะต๊ะ อาซ่อง 

 
25 

 
26.04 

รวม 96 100.00 
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ตำรำงท่ี 2.1 ต่อ 

ข้อมลูทัว่ไป จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
กิจกรรมท่ีเข้ำร่วม   
   อบรมเทคนิคการสอนอ่านอลักุรอานระบบกี
รออาต ี

96 100.00 

   อบรมพฒันาเพิม่ศกัยภาพการเรยีนการสอน
อ่านอลักุรอานระบบกรีออาต ี

0 0.00 

รวม 96 100.00 

 ตารางที ่2.1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามความพงึพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บรกิารโครงการส่งเสรมิการอ่านอลักุรอานระบบกีรออาตีพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ทุกคนหรือร้อยละ 100.00 เป็นผู้หญิง ส่วนใหญ่ร้อยละ 50.00 จบการศึกษา ระดับ
ประถมศกึษา  ร้อยละ 70.83 เป็นประชาชนทัว่ไป ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 
26.04 อยู่อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา และทุกคนหรอืรอ้ยละ 100.00 เขา้ร่วมกจิกรรมอบรม
เทคนิคการสอนอ่านอลักุรอานระบบกรีออาต ี
 
ตำรำงท่ี 2.2 ความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิารโครงการส่งเสรมิการอ่านอลั 
กุรอานระบบกรีออาต ี

รำยกำร ร้อยละ 
(%) 

ค่ำเฉล่ีย 
(Mean) 

ค่ำ
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

(SD) 

ระดบั
ควำมพึง
พอใจ 

ควำมพึงพอใจต่อช่องทำงกำรให้บริกำร 92.60 4.63 0.60 มำกท่ีสุด 
การประชาสมัพนัธม์หีลายชอ่งทางประชาชน
สามารถรบัขา่วสารไดด้ยีิง่ขึน้ 

 
93.40 

 
4.67 

 
0.64 

 
มากทีสุ่ด 

สามารถตดิต่อสือ่สารไดส้ะดวกและรวดเรว็ 94.20 4.71 0.61 มากทีสุ่ด 
การใชบ้รกิารสามารถตดิต่อไดง้า่ย 90.00 4.50 0.58 มากทีสุ่ด 
มทีางเลอืกของการใชบ้รกิารหลายชอ่งทาง 92.40 4.62 0.59 มากทีสุ่ด 

 

 



สถาบนัวจิยัและพฒันาชายแดนภาคใต ้มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา 13 

ตำรำงท่ี 2.2 ต่อ 

รำยกำร ร้อยละ 
(%) 

ค่ำเฉล่ีย 
(Mean) 

ค่ำ
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

(SD) 

ระดบั
ควำมพึง
พอใจ 

ควำมพึงพอใจต่อขัน้ตอนกำรให้บริกำร 92.00 4.60 0.61 มำกท่ีสุด 
ล าดบัการใหบ้รกิารสมัพนัธเ์หมาะสมสอดคลอ้ง
กนัตลอดงาน 

 
92.20 

 
4.61 

 
0.64 

 
มากทีสุ่ด 

มสีือ่หรอืการใหค้ าแนะน าทีเ่ขา้ใจไดง้า่ย 91.30 4.57 0.61 มากทีสุ่ด 
ขัน้ตอนการใหบ้รกิารไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น 92.90 4.65 0.58 มากทีสุ่ด 
ระยะเวลาในการจดังานมคีวามเหมาะสม 91.50 4.58 0.65 มากทีสุ่ด 
ควำมพึงพอใจต่อเจ้ำหน้ำท่ีผูใ้ห้บริกำร 92.92 4.65 0.62 มำกท่ีสุด 

เจา้หน้าทีใ่หบ้รกิารดว้ยมติรไมตร ี 94.10 4.71 0.59 มากทีสุ่ด 

เจา้หน้าทีม่คีวามสภุาพ 92.60 4.63 0.60 มากทีสุ่ด 

เจา้หน้าทีส่ามารถตอบขอ้ซกัถามไดอ้ยา่งชดัเจน
และเขา้ใจงา่ย 

 
92.20 

 
4.61 

 
0.63 

 
มากทีสุ่ด 

เจา้หน้าทีส่ามารถใหบ้รกิารไดท้นัท่วงทไีมล่่าชา้ 89.90 4.50 0.61 มากทีสุ่ด 

เจา้หน้าทีแ่ต่งกายสภุาพเหมาะสม 95.80 4.79 0.62 มากทีสุ่ด 

ควำมพึงพอใจต่อส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 93.40 4.67 0.60 มำกท่ีสุด 
การจดัสิง่อ านวยความสะดวกในสถานที่
ใหบ้รกิาร เชน่ ทีน่ัง่ ทีจ่อดรถ ฯลฯ 

 
93.00 

 
4.55 

 
0.55 

 
มากทีสุ่ด 

การจดัเตรยีมอาหาร อาหารวา่งและเครือ่งดืม่มี
ความเหมาะสมและเพยีงพอ 

 
96.10 

 
4.81 

 
0.64 

 
มากทีสุ่ด 

วสัดุอุปกรณ์สนบัสนุนการจดังานครบถว้น
เพยีงพอกบัจ านวนผูเ้ขา้รว่มงาน 

 
93.50 

 
4.68 

 
0.61 

 
มากทีสุ่ด 

การจดัเตรยีมดา้นวสัดุ อุปกรณ์เหมาะสมกบัการ
จดักจิกรรม 

 
92.80 

 
4.64 

 
0.59 

 
มากทีสุ่ด 

อาคารหรอืสถานทีจ่ดังานมคีวามเหมาะสม 93.40 4.67 0.60 มากทีสุ่ด 

ควำมพึงพอใจในภำพรวมเฉล่ียทุกด้ำน 92.73 4.64 0.61 มำกท่ีสุด 
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 ตารางที ่2.2 ความพงึพอใจของประชาชนต่อการใหบ้รกิารโครงการสง่เสรมิการอ่านอลั
กุรอานระบบกรีออาต ีพบว่า ความพงึพอใจดา้นช่องทางการใหบ้รกิารภาพรวมอยูใ่นระดบั
พงึพอใจมากที่สุด คดิเป็นร้อยละ 92.60 เรื่องที่ประชาชนพงึพอใจมากที่สุดในด้านนี้คอื 
สามารถตดิต่อสือ่สารไดส้ะดวกและรวดเรว็ คดิเป็นค่ารอ้ยละเท่ากบั 94.20 ความพงึพอใจ
ด้านขัน้ตอนการให้บรกิารภาพรวมอยู่ในระดบัพงึพอใจมากที่สุด คดิเป็นร้อยละ 92.00 
เรื่องทีป่ระชาชนพงึพอใจมากทีสุ่ดในดา้นนี้คอื ขัน้ตอนการใหบ้รกิารไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น คดิ
เป็นค่ารอ้ยละเท่ากบั 92.90 ความพงึพอใจดา้นเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร ภาพรวมอยู่ในระดบั
พงึพอใจมากที่สุด คดิเป็นร้อยละ 92.92 เรื่องที่ประชาชนพงึพอใจมากที่สุดในด้านนี้คอื 
เจา้หน้าทีแ่ต่งกายสุภาพเหมาะสม คดิเป็นค่ารอ้ยละเท่ากบั 95.80 ความพงึพอใจดา้นสิง่
อ านวยความสะดวกภาพรวมอยู่ในระดบัพงึพอใจมากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 93.40 เรื่องที่
ประชาชนพงึพอใจมากทีสุ่ดในดา้นนี้คอื การจดัเตรยีมอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มมี
ความเหมาะสมและเพยีงพอ คดิเป็นค่ารอ้ยละเท่ากบั 96.10 ประชาชนพอใจการบรกิาร
ด้านสิง่อ านวยความสะดวกสูงสุด (ร้อยละ 93.40) และ ประชาชนพอใจการบรกิารด้าน
ขัน้ตอนการใหบ้รกิารต ่าสุด (รอ้ยละ 92.00) ความพงึพอใจเฉลีย่ภาพรวมทุกดา้นเท่ากบั
รอ้ยละ 92.73 

ข้อคิดเหน็อ่ืน ๆ เก่ียวกบัโครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำนอลักรุอำนระบบกีรออำตี 
 1. พอใจกบัโครงการนี้เป็นอย่างมาก วชิาที่สอนตรงกบัความจ าเป็นกบัสิง่ที่ต้องการ
เรยีนรู ้ท าใหไ้ดรู้ม้ากขึน้จากเดมิมาก 
 2. สอนเขา้ใจงา่ยสอนอยา่งชดัเจน 
 3. อยากใหม้กีารขยายรุ่นเพื่อผูท้ีย่งัไม่ไดเ้ขา้โครงการนี้รอบนี้ไดม้โีอกาสไดร้บัความรู้
จากโครงการด ีๆ แบบนี้  
 4. สถานทีจ่ดักจิกรรมโครงการเพือ่การเรยีนรูก้บัสถานทีร่บัประทานอาหารไมค่วรเป็น
ทีเ่ดยีวกนั 
 5. กจิกรรมทีจ่ดัขึน้เขา้ใจและเรยีนรูไ้ดง้า่ย 
 6. ไดค้วามรูใ้หม่ๆ  จากโครงการ/กจิกรรม 
 7. ควรขยายจ านวนการรบัคนเขา้ร่วมโครงการเพราะมผีูส้นใจและมคีวามตอ้งการร่วม
โครงการเป็นจ านวนมาก 
 8. เป็นโครงการทีด่แีละประทบัใจโครงการนี้มาก 
 9. วทิยากรสอนไดด้ ีมวีธิกีารสอนใหเ้ขา้ใจไดง้า่ย 
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 10. กจิกรรมของโครงการนี้ดมีากท าใหเ้ขา้ใจและเรยีนรูไ้ดง้่ายขึน้เมื่อเทยีบกบัระบบ
ระบบเก่าทีผ่า่นมา 
 11. อยากใหม้โีครงการลกัษณะนี้อยา่งต่อเนื่อง 

12. โครงการนี้ดมีาก สอนผูท้ีไ่ม่มคีวามรูท้างดา้นอลักุรอานเลยจนมพีื้นฐานสามารถ
เรยีนรูแ้ละเขา้ใจได ้

13. โครงการนี้เป็นโครงการหนึ่งที่ดมีาก ๆ เพราะได้รบัความรู้เพิม่มาก เนื่องจาก
ตนเองมอีายุมากแลว้ แต่โครงการนี้กส็ามารถสอนและถ่ายทอดความรูไ้ดอ้ยา่งดแีละเขา้ใจ
ไดง้า่ย 
 
2. ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรให้บริกำร “โครงกำร อบจ.ร่วมใจสำน
สมัพนัธเ์สริมสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันทเ์พ่ือคืนควำมสขุสู่ชมุชน 

ตำรำงท่ี 2.3 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามความพงึพอใจของประชาชนต่อการ
ใหบ้รกิารโครงการ อบจ. ร่วมใจสานสมัพนัธ์เสรมิสรา้งความปรองดองสมานฉันท์เพื่อคนื
ความสขุสูชุ่มชน 

ข้อมลูทัว่ไป จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   
 ชาย 62 32.12 
 หญงิ 131 67.88 

รวม 193 100.00 
อำย ุ   
     ต ่ากวา่ 18 ปี 10 5.18 
 18 – 30 ปี 53 27.46 
 31 – 40 ปี 75 38.86 
 41 – 50 ปี 40 20.73 
 51 – 60 ปี 13 6.73 
      มากกวา่ 60 ปี 2 1.04 

รวม 193 100.00 
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ตำรำงท่ี 2.3 ต่อ 

ข้อมลูทัว่ไป จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ระดบักำรศึกษำ   
 ประถมศกึษา  49 25.39 
 มธัยมศกึษา/เทยีบเทา่ 88 45.59 
 อนุปรญิญาตร/ีเทยีบเทา่ 24 12.44 
 ปรญิญาตร ี 29 15.03 
 สงูกว่าปรญิญาตร ี  3 1.55 

รวม 193 100.00 
สถำนภำพ   
    นกัเรยีน/นกัศกึษา 3 1.55 
    คร/ูอาสาสมคัร 17 8.81 
    ผูน้ าศาสนา 4 2.07 
    ผูน้ าชุมชน 5 2.59 
    ประชาชนทัว่ไป 164 84.98 

รวม 193 100.00 
ท่ีอยู่จงัหวดัยะลำ:  อ ำเภอ   
   เมอืงยะลา 180 93.26 
   กรงปินงั 4 2.07 
   รามนั 9 4.67 

รวม 193 100.00 
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ตำรำงท่ี 2.3 ต่อ 

ข้อมลูทัว่ไป จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
กิจกรรมท่ีเข้ำร่วม (1 คน อาจเขา้รว่มมากว่า 1 กจิกรรม)   
    รว่มพฒันา เชน่ ตดัหญา้ ปรบัพืน้ที ่ ทาส ีฯลฯ 33 16.59 
    รบัความรูท้างสาธารณสุขและตรวจสุขภาพ 28 14.07 
    รอ้งเรยีนหรอืรอ้งทุกข ์ 12 6.03 
    เวทสีนทนาแลกเปลีย่นความคดิเหน็ 77 38.69 
    การสร้างความรู้ความเข้าใจในการขยายผลต่อยอด
กจิกรรมการพฒันาศาสนสถาน 

 
49 

 
24.62 

รวม 199 100.00 

 ตารางที่ 2.3 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
โครงการ อบจ. ร่วมใจสานสมัพนัธเ์สรมิสรา้งความปรองดองสมานฉันทเ์พื่อคนืความสุขสู่
ชุมชน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ร้อยละ 67.88 มีอายุ ระหว่าง 
31-40 ปี ร้อยละ 38.86 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 45.59 
ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมส่วนใหญ่เป็นประชาชนทัว่ไป รอ้ยละ 84.98 และอยู่ในอ าเภอเมอืงยะลา 
รอ้ยละ 93.26 กจิกรรมทีม่จี านวนผูเ้ขา้ร่วมมากทีสุ่ดไดแ้ก่ เวทสีนทนาแลกเปลี่ยนความ
คดิเหน็ รอ้ยละ 38.69 
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ตำรำงท่ี 2.4 ความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิาร โครงการ อบจ. ร่วมใจสาน
สมัพนัธเ์สรมิสรา้งความปรองดองสมานฉนัทเ์พือ่คนืความสุขสูชุ่มชน 

รำยกำร ร้อยละ 
(%) 

ค่ำเฉล่ีย 
(Mean) 

ค่ำ
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

(SD) 

ระดบั
ควำมพึง
พอใจ 

ควำมพึงพอใจต่อช่องทำงกำรให้บริกำร 90.10 4.63 0.63 มำกท่ีสุด 
การประชาสมัพนัธม์หีลายชอ่งทางประชาชน
สามารถรบัขา่วสารไดด้ยีิง่ขึน้ 

 
91.40 

 
4.57 

 
0.61 

 
มากทีสุ่ด 

สามารถตดิต่อสือ่สารไดส้ะดวกและรวดเรว็ 90.20 4.51 0.66 มากทีสุ่ด 
การใชบ้รกิารสามารถตดิต่อไดง้า่ย 89.20 4.46 0.59 มากทีสุ่ด 
มทีางเลอืกของการใชบ้รกิารหลายชอ่งทาง 89.60 4.48 0.64 มากทีสุ่ด 
ควำมพึงพอใจต่อขัน้ตอนกำรให้บริกำร 92.70 4.66 0.63 มำกท่ีสุด 

ล าดบัการใหบ้รกิารสมัพนัธเ์หมาะสมสอดคลอ้ง
กนัตลอดงาน 

 
91.10 

 
4.64 

 
0.64 

 
มากทีสุ่ด 

มสีือ่หรอืการใหค้ าแนะน าทีเ่ขา้ใจไดง้า่ย 91.30 4.56 0.61 มากทีสุ่ด 

ขัน้ตอนการใหบ้รกิารไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น 93.90 4.70 0.59 มากทีสุ่ด 

ระยะเวลาในการจดังานมคีวามเหมาะสม 94.50 4.73 0.66 มากทีสุ่ด 

ควำมพึงพอใจต่อเจ้ำหน้ำท่ีผูใ้ห้บริกำร 94.28 4.71 0.62 มำกท่ีสุด 
เจา้หน้าทีใ่หบ้รกิารดว้ยมติรไมตร ี 94.80 4.71 0.59 มากทีสุ่ด 
เจา้หน้าทีม่คีวามสภุาพ 95.00 4.75 0.60 มากทีสุ่ด 

เจา้หน้าทีส่ามารถตอบขอ้ซกัถามไดอ้ยา่งชดัเจน
และเขา้ใจงา่ย 

 
95.80 

 
4.79 

 
0.63 

 
มากทีสุ่ด 

เจา้หน้าทีส่ามารถใหบ้รกิารไดท้นัท่วงทไีมล่่าชา้ 92.10 4.61 0.61 มากทีสุ่ด 

เจา้หน้าทีแ่ต่งกายสภุาพเหมาะสม 93.70 4.69 0.62 มากทีสุ่ด 
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ตำรำงท่ี 2.4 ต่อ 

รำยกำร ร้อยละ 
(%) 

ค่ำเฉล่ีย 
(Mean) 

ค่ำ
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

(SD) 

ระดบั
ควำมพึง
พอใจ 

ควำมพึงพอใจต่อส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 93.60 4.68 0.63 มำกท่ีสุด 

การจดัสิง่อ านวยความสะดวกในสถานที่
ใหบ้รกิาร เชน่ ทีน่ัง่ ทีจ่อดรถ ฯลฯ 

 
93.00 

 
4.65 

 
0.65 

 
มากทีสุ่ด 

การจดัเตรยีมอาหาร อาหารวา่งและเครือ่งดืม่มี
ความเหมาะสมและเพยีงพอ 

 
93.80 

 
4.69 

 
0.66 

 
มากทีสุ่ด 

วสัดุอุปกรณ์สนบัสนุนการจดังานครบถว้น
เพยีงพอกบัจ านวนผูเ้ขา้รว่มงาน 

 
95.00 

 
4.75 

 
0.61 

 
มากทีสุ่ด 

การจดัเตรยีมดา้นวสัดุ อุปกรณ์เหมาะสมกบัการ
จดักจิกรรม 

 
95.80 

 
4.79 

 
0.65 

 
มากทีสุ่ด 

อาคารหรอืสถานทีจ่ดังานมคีวามเหมาะสม 90.40 4.52 0.63 มากทีสุ่ด 

ควำมพึงพอใจในภำพรวมเฉล่ียทุกด้ำน 92.67 4.67 0.63 มำกท่ีสุด 

 ตารางที ่2.4 ความพงึพอใจของประชาชนต่อการใหบ้รกิารโครงการ อบจ. ร่วมใจสาน
สัมพันธ์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน  พบว่า ความ 
พงึพอใจดา้นช่องทางการใหบ้รกิารภาพรวมอยู่ในระดบัพงึพอใจมากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 
90.10 เรื่องทีป่ระชาชนพงึพอใจมากทีสุ่ดในดา้นนี้คอื การประชาสมัพนัธ์มหีลายช่องทาง
ประชาชนสามารถรบัข่าวสารได้ดยีิง่ขึน้ คดิเป็นค่าร้อยละเท่ากบั 91.40 ความพงึพอใจ
ด้านขัน้ตอนการให้บรกิารภาพรวมอยู่ในระดบัพงึพอใจมากที่สุด คดิเป็นร้อยละ 92.70 
เรื่องทีป่ระชาชนพงึพอใจมากทีสุ่ดในดา้นนี้คอื ระยะเวลาในการจดังานมคีวามเหมาะสม 
คดิเป็นค่าร้อยละเท่ากบั 94.50 ความพงึพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผูใ้หบ้รกิาร ภาพรวมอยู่ใน
ระดบัพงึพอใจมากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 94.28 เรื่องทีป่ระชาชนพงึพอใจมากทีสุ่ดในดา้นนี้
คือ เจ้าหน้าที่สามารถตอบข้อซักถามได้อย่างชดัเจนและเข้าใจง่าย  คิดเป็นค่าร้อยละ
เท่ากบั 95.80 ความพงึพอใจดา้นสิง่อ านวยความสะดวกภาพรวมอยู่ในระดบัพงึพอใจมาก
ที่สุด คดิเป็นร้อยละ 93.60 เรื่องที่ประชาชนพงึพอใจมากที่สุดในด้านนี้คอื วสัดุอุปกรณ์
สนับสนุนการจดังานครบถ้วนเพยีงพอกบัจ านวนผูเ้ขา้ร่วมงาน คดิเป็นค่าร้อยละเท่ากบั 
95.80 ประชาชนพอใจการบรกิารด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บรกิารสูงสุด (ร้อยละ 94.28) และ 
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ประชาชนพอใจการบรกิารดา้นช่องทางการใหบ้รกิารต ่าสุด (รอ้ยละ 90.10) ความพงึพอใจ
เฉลีย่ภาพรวมทุกดา้นเท่ากบัรอ้ยละ 92.67 
 

3. ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรให้บริกำร “โครงกำรขดุเจำะบอ่น ้ำต้ืน”  

ตำรำงท่ี 2.5 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามความพงึพอใจของประชาชนต่อการ
ใหบ้รกิารโครงการขดุเจาะบ่อน ้าตืน้ 

ข้อมลูทัว่ไป จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   
 ชาย 187 32.02 
 หญงิ 397 67.98 

รวม 584 100.00 
อำย ุ   
     ต ่ากวา่ 18 ปี 19 3.25 
 18 – 30 ปี 219 37.50 
 31 – 40 ปี 227 38.87 
 41 – 50 ปี 95 16.27 
 51 – 60 ปี 21 3.60 
      มากกวา่ 60 ปี 3 0.51 

รวม 584 100.00 
ระดบักำรศึกษำ   
 ประถมศกึษา  182 31.16 
 มธัยมศกึษา/เทยีบเทา่ 253 43.32 
 อนุปรญิญาตร/ีเทยีบเทา่ 90 15.41 
 ปรญิญาตร ี 53 9.08 
     อื่น ๆ  6 1.03 

รวม 584 100.00 
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ตำรำงท่ี 2.5 ต่อ 

ข้อมลูทัว่ไป จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
สถำนภำพ   
    นกัเรยีน/นกัศกึษา 115 19.69 
    คร/ูอาสาสมคัร 43 7.36 
    ผูน้ าศาสนา 48 8.22 
    ผูน้ าชุมชน 57 9.76 
    ประชาชนทัว่ไป 321 54.97 

รวม 584 100.00 
ท่ีอยู่จงัหวดัยะลำ:  อ ำเภอ ต ำบล   
    เมอืงยะลา: หน้าถ ้า 121 20.72 
    กรงปินงั: ปุโรง 130 22.26 
   รามนั: กายบูอเกาะ 125 21.40 
   กาบงั: กาบงั  93 15.93 
   ยะหา: ยะหา  115 19.69 

รวม 584 100.00 

 ตารางที ่2.5 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามความพงึพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการโครงการขุดเจาะบ่อน ้าตื้น พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง 
รอ้ยละ 67.98 มอีายุ ระหว่าง 31-40 ปี รอ้ยละ 38.87 มกีารศกึษาระดบัมธัยมศกึษาหรอื
เทยีบเท่า ร้อยละ 43.32 ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นประชาชนทัว่ไป ร้อยละ 54.97 
และอยูใ่นอ าเภอรามนั รอ้ยละ 21.40 
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ตำรำงท่ี 2.6 ความพงึพอใจของประชาชนต่อการใหบ้รกิารโครงการขดุเจาะบ่อน ้าตืน้ 

รำยกำร ร้อยละ 
(%) 

ค่ำเฉล่ีย 
(Mean) 

ค่ำ
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

(SD) 

ระดบั
ควำมพึง
พอใจ 

ควำมพึงพอใจต่อช่องทำงกำรให้บริกำร 91.35 4.57 0.65 มำกท่ีสุด 
การประชาสมัพนัธม์หีลายชอ่งทางประชาชน
สามารถรบัขา่วสารไดด้ยีิง่ขึน้ 

 
91.40 

 
4.57 

 
0.68 

 
มากทีสุ่ด 

สามารถตดิต่อสือ่สารไดส้ะดวกและรวดเรว็ 93.20 4.66 0.66 มากทีสุ่ด 
การใชบ้รกิารสามารถตดิต่อไดง้า่ย 90.20 4.51 0.61 มากทีสุ่ด 
มทีางเลอืกของการใชบ้รกิารหลายชอ่งทาง 90.60 4.53 0.63 มากทีสุ่ด 
ควำมพึงพอใจต่อขัน้ตอนกำรให้บริกำร 92.10 4.63 0.61 มำกท่ีสุด 

การตดิต่อขอรบับรกิารมคีวามสะดวก 91.10 4.64 0.64 มากทีสุ่ด 

ขัน้ตอนการใหบ้รกิารไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น 91.30 4.56 0.61 มากทีสุ่ด 

ระยะเวลาในการด าเนินงานมคีวามเหมาะสม 93.90 4.70 0.59 มากทีสุ่ด 

ควำมพึงพอใจต่อเจ้ำหน้ำท่ีผูใ้ห้บริกำร 95.43 4.77 0.62 มำกท่ีสุด 
เจา้หน้าทีใ่หบ้รกิารดว้ยมติรไมตร ี 97.80 4.89 0.59 มากทีสุ่ด 
เจา้หน้าทีม่คีวามสภุาพ 95.00 4.75 0.60 มากทีสุ่ด 

เจา้หน้าทีม่คีวามรูค้วามสามารถในงานที่
ใหบ้รกิาร 

 
95.80 

 
4.79 

 
0.63 

 
มากทีสุ่ด 

เจา้หน้าทีส่ามารถใหบ้รกิารไดท้นัท่วงทไีม่ 
ล่าชา้ 

93.10 4.67 0.61 มากทีสุ่ด 

ควำมพึงพอใจต่อส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 94.27 4.71 0.63 มำกท่ีสุด 

มอีุปกรณ์  วสัดุอุปกรณ์พรอ้มในด าเนินการ 94.00 4.70 0.65 มากทีสุ่ด 

ผลงานทีด่ าเนินการเป็นไปตามความตอ้งการ 93.80 4.69 0.66 มากทีสุ่ด 

บ่อน ้าตืน้ใชป้ระโยชน์ได ้ 95.00 4.75 0.61 มากทีสุ่ด 

ควำมพึงพอใจในภำพรวมเฉล่ียทุกด้ำน 94.05 4.71 0.62 มำกท่ีสุด 
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 ตารางที ่2.6 ความพงึพอใจของประชาชนต่อการใหบ้รกิารโครงการขดุเจาะบ่อน ้าตื้น
พบว่า ความพงึพอใจดา้นช่องทางการใหบ้รกิารภาพรวมอยู่ในระดบัพงึพอใจมากทีสุ่ด คดิ
เป็นรอ้ยละ 91.35 เรื่องทีป่ระชาชนพงึพอใจมากทีสุ่ดในดา้นนี้คอื สามารถตดิต่อสือ่สารได้
สะดวกและรวดเร็ว คิดเป็นค่าร้อยละเท่ากับ 93.20 ความพึงพอใจด้านขัน้ตอนการ
ใหบ้รกิารภาพรวมอยู่ในระดบัพงึพอใจมากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 92.10 เรื่องทีป่ระชาชนพงึ
พอใจมากที่สุดในด้านนี้คอื ระยะเวลาในการจดังานมคีวามเหมาะสม คดิเป็นค่าร้อยละ
เท่ากบั 93.90 ความพงึพอใจดา้นเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร ภาพรวมอยู่ในระดบัพงึพอใจมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.43 เรื่องที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุดในด้านนี้คือ เจ้าหน้าที่
ให้บรกิารด้วยมติรไมตรี คดิเป็นค่าร้อยละเท่ากบั 97.80 ความพงึพอใจด้านสิง่อ านวย
ความสะดวกภาพรวมอยู่ในระดบัพงึพอใจมากทีสุ่ด คิดเป็นรอ้ยละ 94.27 เรื่องทีป่ระชาชน
พงึพอใจมากที่สุดในด้านนี้คอื บ่อน ้าตื้นใช้ประโยชน์ได้ คดิเป็นค่าร้อยละเท่ากบั 95.00 
ประชาชนพอใจการบรกิารดา้นเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิารสงูสุด (รอ้ยละ 95.43) และ ประชาชน
พอใจการบรกิารด้านช่องทางการให้บรกิารต ่าสุด (ร้อยละ 91.35) ความพงึพอใจเฉลี่ย
ภาพรวมทุกดา้นเท่ากบัรอ้ยละ 94.05 

ข้อคิดเหน็อ่ืน ๆ เก่ียวกบัโครงกำรขดุเจำะบอ่น ้ำต้ืน 
1. เจา้หน้าทีใ่หบ้รกิารดมีากประทบัใจกบับ่อทีข่ดุไว ้

 2. ทาง อบจ. บรกิารด ีพอใจและประทบัใจกบัการบรกิารของเจา้หน้าที ่
 3. บ่อทีข่ดุกส็ามารถใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ 
 4. พอใจกบัการท างานของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมากและประทบัใจกบัโครงการนี้มาก
เพราะไดช้่วยชาวบา้นลดงบประมาณในการขดุบ่อ 
 5. บ่อทีข่ดุไวก้ส็ามารถใชง้านได ้แต่ใชไ้ดช้ัว่คราวถา้เขา้หน้าแลง้มาก ๆ น ้าในบ่อกไ็ม่
เพยีงพอ 
 6. ถา้เป็นไปไดอ้ยากใหม้โีครงการขดุเจาะน ้าบาดาล 
 7. บ่อทีข่ดุกส็ามารถใชง้านได้ น ้าในบ่อกม็เียอะ ซึง่โครงการนี้สามารถช่วยชาวบา้นได้
มาก ขอขอบคุณผา่นช่องทางนี้ดว้ย 
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4. ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรให้บริกำร “งำนซ่อมแซมและบ ำรุง
ถนน”  

ตำรำงท่ี 2.7 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามความพงึพอใจของประชาชนต่อการ
ใหบ้รกิารงานซ่อมแซมและบ ารุงถนน 

ข้อมลูทัว่ไป จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   
 ชาย 333 47.78 
 หญงิ 364 52.22 

รวม 697 100.00 
อำย ุ   
     ต ่ากวา่ 18 ปี 72 10.33 
 18 – 30 ปี 207 29.70 
 31 – 40 ปี 272 39.02 
 41 – 50 ปี 109 15.64 
 51 – 60 ปี 32 4.59 
      มากกวา่ 60 ปี 5 0.72 

รวม 697 100.00 
ระดบักำรศึกษำ   
 ประถมศกึษา  248 35.58 
 มธัยมศกึษา/เทยีบเทา่ 294 42.18 
 อนุปรญิญาตร/ีเทยีบเทา่ 88 12.63 
 ปรญิญาตร ี 59 8.46 
     อื่น ๆ  8 1.15 

รวม 697 100.00 
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ตำรำงท่ี 2.7 ต่อ 

ข้อมลูทัว่ไป จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
สถำนภำพ   
    นกัเรยีน/นกัศกึษา 213 19.69 
    คร/ูอาสาสมคัร 23 7.36 
    ผูน้ าศาสนา 18 8.22 
    ผูน้ าชุมชน 17 9.76 
    ประชาชนทัว่ไป 426 54.97 

รวม 697 100.00 
ท่ีอยู่จงัหวดัยะลำ:  อ ำเภอ   
   รามนั 172 24.68 
   ยะหา  172 24.68 
   ธารโต 175 25.10 
   บนันงัสตา 178 25.54 

รวม 697 100.00 

ตารางที ่2.7 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามความพงึพอใจของประชาชนต่อ
การใหบ้รกิารงานซ่อมแซมและบ ารุงถนน สดัส่วนผูต้อบแบบสอบถามระหว่างผูช้ายและ
ผู้หญิงใกล้เคียงกัน ผู้ชายร้อยละ 47.78 ผู้หญิงร้อยละ 52.22 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 
31-40 ปี รอ้ยละ 39.02 มกีารศกึษาระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา/เทยีบเท่า รอ้ยละ 
35.58 และ 42.18 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นประชาชนทัว่ไป ร้อยละ 54.97 และ
เมื่อพจิารณาพืน้ที ่ผูต้อบแต่ละอ าเภอใกลเ้คยีงกนัคอื รามนั รอ้ยละ 24.68 ยะหา รอ้ยละ 
24.68 ธารโต รอ้ยละ 25.10 และ บนันงัสตา รอ้ยละ 25.54 
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ตำรำงท่ี 2.8 ความพงึพอใจของประชาชนต่อการใหบ้รกิารงานซ่อมแซมและบ ารุงถนน 

รำยกำร ร้อยละ 
(%) 

ค่ำเฉล่ีย 
(Mean) 

ค่ำ
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

(SD) 

ระดบั
ควำมพึง
พอใจ 

ควำมพึงพอใจต่อช่องทำงกำรให้บริกำร 91.03 4.55 0.64 มำกท่ีสุด 
การประชาสมัพนัธม์หีลายชอ่งทางประชาชน
สามารถรบัขา่วสารไดด้ยีิง่ขึน้ 

 
91.40 

 
4.57 

 
0.66 

 
มากทีสุ่ด 

สามารถตดิต่อสือ่สารไดส้ะดวกและรวดเรว็ 92.90 4.65 0.66 มากทีสุ่ด 
การใชบ้รกิารสามารถตดิต่อไดง้า่ย 90.20 4.51 0.63 มากทีสุ่ด 
มทีางเลอืกของการใชบ้รกิารหลายชอ่งทาง 89.60 4.48 0.63 มากทีสุ่ด 
ควำมพึงพอใจต่อขัน้ตอนกำรให้บริกำร 91.43 4.60 0.62 มำกท่ีสุด 

การตดิต่อขอรบับรกิารมคีวามสะดวก 91.10 4.64 0.64 มากทีสุ่ด 

ขัน้ตอนการใหบ้รกิารไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น 91.30 4.56 0.61 มากทีสุ่ด 

ระยะเวลาในการด าเนินงานมคีวามเหมาะสม 91.90 4.60 0.62 มากทีสุ่ด 

ควำมพึงพอใจต่อเจ้ำหน้ำท่ีผูใ้ห้บริกำร 95.15 4.76 0.61 มำกท่ีสุด 
เจา้หน้าทีใ่หบ้รกิารดว้ยมติรไมตร ี 97.80 4.89 0.59 มากทีสุ่ด 
เจา้หน้าทีม่คีวามสภุาพ 95.00 4.75 0.60 มากทีสุ่ด 

เจา้หน้าทีม่คีวามรูค้วามสามารถในงานที่
ใหบ้รกิาร 

 
95.80 

 
4.79 

 
0.63 

 
มากทีสุ่ด 

เจา้หน้าทีส่ามารถใหบ้รกิารไดท้นัท่วงทไีม่ 
ล่าชา้ 

92.00 4.60 0.61 มากทีสุ่ด 

ควำมพึงพอใจต่อส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 94.70 4.74 0.63 มำกท่ีสุด 

มอีุปกรณ์  วสัดุอุปกรณ์พรอ้มใน 
ด าเนินการ 

 
94.10 

 
4.71 

 
0.63 

 
มากทีสุ่ด 

ผลงานทีด่ าเนินการเป็นไปตามความ 
ตอ้งการ 

 
94.10 

 
4.71 

 
0.64 

 
มากทีสุ่ด 

ถนนหลงัซ่อมบ ารุงสามารถใช ้
ประโยชน์ไดด้ ี

 
95.90 

 
4.80 

 
0.61 

 
มากทีสุ่ด 

ควำมพึงพอใจในภำพรวมเฉล่ียทุกด้ำน 93.08 4.66 0.63 มำกท่ีสุด 
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ตารางที่ 2.8 ความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิารงานซ่อมแซมและบ ารุงถนน 
พบว่า ความพงึพอใจดา้นช่องทางการใหบ้รกิารภาพรวมอยู่ในระดบัพงึพอใจมากทีสุ่ด คดิ
เป็นรอ้ยละ 91.03 เรื่องทีป่ระชาชนพงึพอใจมากทีสุ่ดในดา้นนี้คอื สามารถตดิต่อสือ่สารได้
สะดวกและรวดเร็ว คิดเป็นค่าร้อยละเท่ากับ 92.90 ความพึงพอใจด้านขัน้ตอนการ
ใหบ้รกิารภาพรวมอยู่ในระดบัพงึพอใจมากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 91.43 เรื่องทีป่ระชาชนพงึ
พอใจมากที่สุดในด้านนี้คอื ระยะเวลาในการจดังานมคีวามเหมาะสม คดิเป็นค่าร้อยละ
เท่ากบั 91.90 ความพงึพอใจดา้นเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร ภาพรวมอยู่ในระดบัพงึพอใจมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.15 เรื่องที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุดในด้านนี้คือ เจ้าหน้าที่
ให้บรกิารด้วยมติรไมตรี คดิเป็นค่าร้อยละเท่ากบั 97.80 ความพงึพอใจด้านสิง่อ านวย
ความสะดวกภาพรวมอยู่ในระดบัพงึพอใจมากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 94.70 เรื่องทีป่ระชาชน
พงึพอใจมากทีสุ่ดในดา้นนี้คอื ถนนหลงัซ่อมบ ารุงสามารถใชป้ระโยชน์ไดด้ ีคดิเป็นค่ารอ้ย
ละเท่ากับ 95.90 ประชาชนพอใจการบริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสูงสุด (ร้อยละ 
95.15) และ ประชาชนพอใจการบรกิารดา้นช่องทางการใหบ้รกิารต ่าสุด (รอ้ยละ 91.03) 
ความพงึพอใจเฉลีย่ภาพรวมทุกดา้นเท่ากบัรอ้ยละ 93.08 

 

5. เปรียบเทียบระดบัควำมพึงพอใจของผู้รบับริกำรต่อกำรให้บริกำรแต่ละงำน
ขององคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัยะลำ 

 5.1 เปรยีบเทยีบความพงึพอใจของผู้รบับรกิารต่อการให้บรกิารในงาน 4 งาน ของ
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลาดา้นช่องทางการใหบ้รกิาร  
 เปรยีบเทยีบความพงึพอใจของผูร้บับรกิารต่อการใหบ้รกิารในงาน 4 งาน ขององคก์าร
บรหิารส่วนจงัหวดัยะลาดา้นช่องทางการใหบ้รกิาร พบว่า โครงการส่งเสรมิการอ่านอลักุ
รอานระบบกรีออาต ีมรีะดบัความพงึพอใจสงูสดุ เท่ากบัรอ้ยละ 92.60 โครงการ อบจ. ร่วม
ใจสานสมัพนัธเ์สรมิสรา้งความปรองดองสมานฉันทเ์พื่อคนืความสุขสู่ชุมชน มรีะดบัความ
พงึพอใจต ่าสดุ เท่ากบัรอ้ยละ 90.10 ดงัแผนภูมทิี ่2.1 
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แผนภมิูท่ี 2.1 เปรยีบเทยีบความพงึพอใจของผูร้บับรกิารต่อการใหบ้รกิารในงาน 4 งาน 
ดา้นช่องทางการใหบ้รกิาร 

 

 5.2 เปรยีบเทยีบความพงึพอใจของผู้รบับรกิารต่อการให้บรกิารในงาน 4 งาน ของ
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลาดา้นขัน้ตอนการใหบ้รกิาร 
 เปรยีบเทยีบความพงึพอใจของผูร้บับรกิารต่อการใหบ้รกิารในงาน 4 งาน ขององคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัยะลาด้านขัน้ตอนการให้บริการ พบว่า โครงการ อบจ. ร่วมใจสาน
สมัพนัธ์เสรมิสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อคนืความสุขสู่ชุมชน มรีะดบัความพงึ
พอใจสูงสุด เท่ากบัรอ้ยละ 92.70 งานซ่อมแซมและบ ารุงถนน ระดบัความพงึพอใจต ่าสุด 
เท่ากบัรอ้ยละ 91.43 ดงัแผนภูมทิี ่2.2 
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แผนภมิูท่ี 2.2 เปรยีบเทยีบความพงึพอใจของผูร้บับรกิารต่อการใหบ้รกิารในงาน 4 งาน 
ดา้นขัน้ตอนการใหบ้รกิาร 

 
 
 5.3 เปรยีบเทยีบความพงึพอใจของผู้รบับรกิารต่อการให้บรกิารในงาน 4 งาน ของ
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลาดา้นเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร 
 เปรยีบเทยีบความพงึพอใจของผูร้บับรกิารต่อการใหบ้รกิารในงาน 4 งาน ขององคก์าร
บรหิารสว่นจงัหวดัยะลาดา้นเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิารพบว่า โครงการขดุเจาะบ่อน ้าตืน้ มรีะดบั
ความพึงพอใจสูงสุด เท่ากับร้อยละ 95.43 โครงการส่งเสริมการอ่านอัลกุรอานระบบ 
กรีออาต ีระดบัความพงึพอใจต ่าสดุ เท่ากบัรอ้ยละ 92.92 ดงัแผนภูมทิี ่2.3 
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แผนภมิูท่ี 2.3 เปรยีบเทยีบความพงึพอใจของผูร้บับรกิารต่อการใหบ้รกิารในงาน 4 งาน 
ดา้นเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร 
 
 
 5.4 เปรยีบเทยีบความพงึพอใจของผู้รบับรกิารต่อการให้บรกิารในงาน 4 งาน ของ
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลาดา้นสิง่อ านวยความสะดวก 
 เปรยีบเทยีบความพงึพอใจของผูร้บับรกิารต่อการใหบ้รกิารในงาน 4 งาน ขององคก์าร
บรหิารส่วนจงัหวดัยะลาดา้นสิง่อ านวยความสะดวก พบว่า งานซ่อมแซมและบ ารุงถนน มี
ระดบัความพงึพอใจสงูสุด เท่ากบัรอ้ยละ 94.70 โครงการส่งเสรมิการอ่านอลักุรอานระบบ 
กรีออาต ีระดบัความพงึพอใจต ่าสดุ เท่ากบัรอ้ยละ 93.40 ดงัแผนภูมทิี ่2.4 
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แผนภมิูท่ี 2.4 เปรยีบเทยีบความพงึพอใจของผูร้บับรกิารต่อการใหบ้รกิารในงาน 4 งาน 
ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก 
 
 
 5.5 เปรยีบเทยีบระดบัรอ้ยละความพงึพอใจภาพรวมของผูร้บับรกิารต่อการใหบ้รกิาร
แต่ละงานขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา 
 เปรยีบเทยีบระดบัรอ้ยละความพงึพอใจภาพรวมของผูร้บับรกิารต่อการใหบ้รกิารแต่ละ
งานขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดัยะลา พบว่า ผูร้บับรกิารมคีวามพงึพอใจต่อโครงการ
ขดุเจาะบ่อน ้าตืน้ในระดบัสงูสุด เท่ากบัรอ้ยละ 94.05 และ ความพงึพอใจต่อโครงการ อบจ. 
ร่วมใจสานสมัพนัธ์เสรมิสรา้งความปรองดองสมานฉันท์เพื่อคนืความสุขสู่ชุมชนในระดบั
ต ่าสดุ เท่ากบัรอ้ยละ 92.67 
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แผนภมิูท่ี 2.5 เปรยีบเทยีบระดบัร้อยละความพงึพอใจภาพรวมของผู้รบับรกิารต่อการ
ใหบ้รกิารแต่ละงานขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา 
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ภำคผนวกท่ี 1 
 

แบบสอบถำมในกำรเกบ็ข้อมูล 
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แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อ “โครงการส่งเสริมการอ่านอัลกุรอานระบบกีรออาตี”  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2563 

 
 

คำชี้แจง แบบสอบถามนี้ใช้เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ “โครงการส่งเสริมการอ่านอัลกุรอานระบบกีรอ
อาตี” ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (อบจ.) ประจำปีงบประมาณ 2563 ขอความกรุณาจากท่านตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวตามความเป็นจริง ข้อมูลที่ได้จะนำมาสรุปเป็นภาพรวม เพื่อนำไปใช้ใน
การพัฒนาการให้บริการของ อบจ. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
แบบประเมินแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการให้บริการ “โครงการส่งเสริมการอ่านอัลกุรอาน ระบบกีรออาตี” 
ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ 
  ❑ชาย   ❑หญิง    

 

2. อายุ  ❑ต่ำกว่า 18 ปี  ❑18 – 30 ป ี   ❑31 – 40 ปี  
❑41 – 50 ปี  ❑51 – 60 ป ี   ❑มากกว่า 60 ปี 

 

3. ระดับการศึกษา ❑ประถมศึกษา   ❑มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 
  ❑อนุปริญญาตรี/เทียบเท่า  ❑ปริญญาตรี 
  ❑สูงกว่าปริญญาตรี  ❑อื่นๆ (โปรดระบุ)...................................................
   

4. สถานภาพ  ❑นักเรียน/นักศึกษา  ❑ครู/อาสาสมัคร 
   ❑ผู้นำศาสนา   ❑ผู้นำชุมชน 
   ❑ประชาชนทั่วไป  ❑อื่นๆ (โปรดระบุ)..................................................... 
 

5. ที่อยู่  ตำบล  อำเภอ   จังหวัด     
 
6. กิจกรรมที่เข้าร่วม ❑ อบรมเทคนิคการสอนอ่านอัลกรุอาน ระบบกีรออาตี 
   ❑ อบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนอ่านอัลกรุอาน ระบบกีรออาตี  
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ “โครงการส่งเสริมการอ่านอัลกุรอาน ระบบกีรออาตี” 
 

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน โดยแบ่งความหมายของระดับ
ความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ ได้แก่  5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด    4 หมายถึง พึงพอใจมาก     
3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 2 หมายถึง พึงพอใจน้อย   1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  
           
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 
 
 
     ชื่อผูเ้ก็บข้อมูล     
      เบอร์โทร     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** ขอขอบคุณที่ใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม *** 
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 073-299-699 
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แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจของประชาชนต่อ “โครงการ อบจ. ร่วมใจสานสัมพันธ์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อคืน

ความสุขสู่ชุมชน” ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2563 
 
 

คำชี้แจง แบบสอบถามนี้ใช้เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ “โครงการ อบจ. ร่วมใจสานสัมพันธ์
เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน” ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (อบจ.) 
ประจำปีงบประมาณ 2563 ขอความกรุณาจากท่านตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวตาม
ความเป็นจริง ข้อมูลที่ได้จะนำมาสรุปเป็นภาพรวม เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการให้บริการของ อบจ. ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

แบบประเมินแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการให้บริการ “โครงการ อบจ. ร่วมใจสานสัมพันธ์เสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน” 

ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ 
  ❑ ชาย   ❑ หญิง    

 
2. อายุ  ❑ต่ำกว่า 18 ปี  ❑18 – 30 ป ี   ❑31 – 40 ปี  

❑41 – 50 ปี  ❑51 – 60 ป ี   ❑มากกว่า 60 ปี 
 
3. ระดับการศึกษา  ❑ประถมศึกษา   ❑มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 
   ❑อนุปริญญาตรี/เทียบเท่า  ❑ปริญญาตรี 
   ❑สูงกว่าปริญญาตรี  ❑อื่นๆ (โปรดระบุ).............................. 
  
4. สถานภาพ  ❑นักเรียน/นักศึกษา  ❑ครู/อาสาสมัคร 
   ❑ผู้นำศาสนา   ❑ผู้นำชุมชน 
   ❑ประชาชนทั่วไป   ❑อื่นๆ (โปรดระบุ).............................. 
 
5. ที่อยู่  ตำบล  อำเภอ   จังหวัด     
 
6. กิจกรรมที่เข้าร่วม (เลือกได้มากว่า 1 ข้อ)  
❑ ร่วมพัฒนา เช่น ตัดหญ้า ปรับพื้นที่ ทาสี ฯลฯ ❑ รับความรู้ทางสาธารณสุขและตรวจสุขภาพ  
❑ ร้องเรียนหรือร้องทุกข์    ❑ เวทีสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
❑ การสร้างความรู้ความเข้าใจในการขยายผลต่อยอดกิจกรรมการพัฒนาศาสนสถาน 
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจตอ่การให้บริการ “โครงการ อบจ. ร่วมใจสานสัมพันธ์เสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน” 
 

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน โดยแบ่งความหมายของระดับความพึง
พอใจเป็น 5 ระดับ ได้แก่  5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด    4 หมายถึง พึงพอใจมาก     
                                  3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง  2 หมายถึง พึงพอใจน้อย 
                                  1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 
  

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ      
1. การประชาสัมพันธ์มีหลายช่องทางประชาชนสามารถรับข่าวสารได้ดียิ่งขึ้น      
2. สามารถติดต่อสื่อสารได้สะดวกและรวดเร็ว      
3. การใช้บริการสามารถติดต่อได้ง่าย      
4. มีทางเลือกของการใช้บริการหลายช่องทาง      
ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ       
5. ลำดับการให้บริการสัมพันธ์เหมาะสมสอดคล้องกันตลอดงาน      
6. มีสื่อหรือการให้คำแนะนำที่เข้าใจได้ง่าย      
7. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน      
8. ระยะเวลาในการจัดงานมีความเหมาะสม      
ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ      
9. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยมิตรไมตรี      
10. เจ้าหน้าที่มีความสุภาพ      
11. เจ้าหน้าที่สามารถตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย      
12. เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้ทันท่วงทีไม่ล่าช้า      
13. เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพเหมาะสม      
ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก      
14. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่นั่ง ที่จอดรถ       
15. การจัดเตรียมอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มมีความเหมาะสมและ
เพียงพอ 

     

16. วัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการจัดงานครบถ้วนเพียงพอกับจำนวนผู้เข้าร่วมงาน      
17. การจัดเตรียมด้านวัสดุ อุปกรณ์เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม      
18. อาคารหรือสถานที่จัดงานมีความเหมาะสม      
ความพึงพอใจในภาพรวม 
19. ความพึงพอใจในภาพรวมสำหรับการให้บริการของโครงการ อบจ. ร่วมใจ
สานสัมพันธ์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน 

     

20. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการและการนำสิ่งได้รับเหล่านั้นไป
ขยายผล 
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  
           
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 
 
 
     ชื่อผูเ้ก็บข้อมูล     
      เบอร์โทร     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** ขอขอบคุณที่ใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม *** 
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 073-299-699 
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แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจของประชาชนต่อ “โครงการขุดเจาะบ่อน้ำตื้น”  

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2563 
 
 

คำชี้แจง แบบสอบถามนี้ใช้เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ “โครงการขุดเจาะบ่อน้ำตื้น” 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (อบจ.) ประจำปีงบประมาณ 2563 ขอความกรุณาจากท่าน
ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวตามความเป็นจริง ข้อมูลที่ได้จะนำมาสรุปเป็น
ภาพรวม เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการให้บริการของ อบจ. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

แบบประเมินแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
 ส่วนที่ 1  ข้อมลูทั่วไป 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการให้บริการ “โครงการขุดเจาะบ่อน้ำตื้น” 
ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ 
  ❑ชาย   ❑หญิง    

 
2. อาย ุ  ❑ต่ำกว่า 18 ปี  ❑18 – 30 ปี   ❑31 – 40 ป ี  

❑41 – 50 ป ี  ❑51 – 60 ปี   ❑มากกว่า 60 ป ี
 

3. ระดับการศกึษา ❑ประถมศึกษา   ❑มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 
   ❑อนุปริญญาตรี/เทียบเท่า ❑ปริญญาตร ี
   ❑สูงกว่าปริญญาตร ี  ❑อื่นๆ (โปรดระบุ)..............................
   

4. สถานภาพ  ❑นักเรียน/นักศกึษา  ❑ครู/อาสาสมัคร 
   ❑ผู้นำศาสนา   ❑ผู้นำชุมชน 
   ❑ประชาชนทั่วไป  ❑อื่นๆ (โปรดระบุ).............................. 
 

5. ที่อยู ่  ตำบล  อำเภอ  จังหวัด     
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ “โครงการขุดเจาะบ่อน้ำตื้น” 
 

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน โดยแบ่งความหมายของระดับความพึงพอใจ
เป็น 5 ระดับ ได้แก่  5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด    4 หมายถึง พึงพอใจมาก     
                                    3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง  2 หมายถึง พึงพอใจน้อย    
    1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 
 

 
 
 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  
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แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจของประชาชนต่อ “งานซ่อมแซมและบำรุงถนน”  

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2563 
 

คำชี้แจง แบบสอบถามนี้ใช้เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ “งานซ่อมแซมและบำรุงถนน” ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดยะลา (อบจ.) ประจำปีงบประมาณ 2563 ขอความกรุณาจากท่านตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
การดำเนินการดังกล่าวตามความเป็นจริง ข้อมูลที่ได้จะนำมาสรุปเป็นภาพรวม เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการ
ให้บริการของ อบจ. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

แบบประเมินแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการให้บริการ “งานซ่อมแซมและบำรุงถนน” 
ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ 
  ❑ชาย   ❑หญิง    

 
2. อายุ  ❑ต่ำกว่า 18 ปี  ❑18 – 30 ป ี   ❑31 – 40 ปี  

❑41 – 50 ปี  ❑51 – 60 ป ี   ❑มากกว่า 60 ปี 
 

3. ระดับการศึกษา  ❑ประถมศึกษา  ❑มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 
   ❑อนุปริญญาตรี/เทียบเท่า ❑ปริญญาตรี 
   ❑สูงกว่าปริญญาตรี  ❑อื่นๆ (โปรดระบุ).......................................
   

4. สถานภาพ  ❑นักเรียน/นักศึกษา  ❑ครู/อาสาสมัคร 
   ❑ผู้นำศาสนา   ❑ผู้นำชุมชน 
   ❑ประชาชนทั่วไป   ❑อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................... 
 

5. ที่อยู่   ตำบล   อำเภอ   จังหวัด   
 

    

    
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ “งานซ่อมแซมและบำรุงถนน” 
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ “งานซ่อมแซมและบำรุงถนน” 
โปรดทำเครื่องหมาย ✓ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน โดยแบ่งความหมายของระดับความพึงพอใจ
เป็น 5 ระดับ ได้แก่  5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด    4 หมายถึง พึงพอใจมาก     
                                    3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง  2 หมายถึง พึงพอใจน้อย    
    1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 
 

 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  
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สถาบนัวจิยัและพฒันาชายแดนภาคใต ้มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา 46 

 

 

ภำคผนวกท่ี 2 
 

คณะท ำงำนส ำรวจควำมพึงพอใจของผูร้บับริกำรต่อ
กำรให้บริกำรขององคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัยะลำ 
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