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สถาบนัวจิยัและพฒันาชายแดนภาคใต ้มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา ก 

 

ค ำน ำ 

 
 รายงานผลการส ารวจความพงึพอใจของผูร้บับรกิารต่อการให้บรกิารขององค์การ
บรหิารส่วนจงัหวดัยะลา (อบจ. ยะลา) ประกอบด้วย 2 ส่วนหลกั ส่วนที่ 1 ได้น าเสนอ 
ความเป็นมา ขอ้มูลเบื้องต้นของโครงการที่ส ารวจ วตัถุประสงค์การส ารวจ ขอบเขตการ
ส ารวจ เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจ เกณฑ์และการแปลผล ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
วธิกีารเกบ็ขอ้มูล และการวเิคราะหข์อ้มูล ส าหรบัส่วนที ่2 เป็นการน าเสนอผลการส ารวจ
หลงัการวเิคราะหข์อ้มูล ซึ่งประกอบดว้ย 1) ความพงึพอใจของประชาชนต่อการใหบ้รกิาร
โครงการศูนยป์ระสานงานและรวบรวมขยะอนัตรายชุมชนจงัหวดัยะลา 2) ความพงึพอใจ
ของประชาชนต่อการให้บรกิารงานช่วยเหลอืและบรรเทาสาธารณภยั 3) ความพงึพอใจ
ของประชาชนต่อการให้บรกิารการจดัเกบ็ภาษีน ้ามนั 4) ความพงึพอใจของประชาชนต่อ
การให้บรกิารโครงการส่งเสรมิภาษามลายูสู่อาเซยีน และ 5) เปรยีบเทยีบระดบัความพงึ
พอใจของผูร้บับรกิารต่อการใหบ้รกิารแต่ละงานขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา 
 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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บทสรปุผู้บริหำร 

 
 ผลการส ารวจความพงึพอใจของผูร้บับรกิารต่อการให้บรกิารขององค์การบรหิาร
ส่วนจงัหวดัยะลา (อบจ. ยะลา) ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 4 โครงการ ทุกโครงการ 
มค่ีาระดบัความพงึพอใจรอ้ยละเฉลีย่ทีร่ะดบัพงึพอใจมากทีสุ่ด (คะแนนเฉลีย่  4.60–4.67  
หรอื รอ้ยละ 92.00–93.40) ดงันี้ 
 1) โครงการศูนย์ประสานงานและรวบรวมขยะอันตรายชุมชนจังหวัดยะลา  
ค่ารอ้ยละความพงึพอใจเฉลีย่เท่ากบั 93.40 (ตารางที ่2.2) 
 2) งานช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภยั ค่าร้อยละความพงึพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 
92.80 (ตารางที ่2.4) 
 3) การจดัเกบ็ภาษนี ้ามนั ค่ารอ้ยละความพงึพอใจเฉลีย่เท่ากบั 92.00 (ตารางที ่2.6) 
 4) โครงการส่งเสรมิภาษามลายูสู่อาเซียน ค่าร้อยละความพงึพอใจเฉลี่ยเท่ากบั 
93.00 (ตารางที ่2.8) 

ระดบัพงึพอใจภาพรวมของผูร้บับรกิารต่อการให้บรกิารของ อบจ. ยะลา เฉลี่ย 4 
โครงการ เท่ากบัรอ้ยละ 92.80 
 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ร ับบริการต่อการให้บริการแต่ละด้าน 
ปรากฏผลเป็นดงันี้ 
 1) ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ ค่าระดบัความพึงพอใจเฉลี่ยสูงสุด 
รอ้ยละ 92.60 คอื งานช่วยเหลอืและบรรเทาสาธารณภยั (แผนภูมทิี ่2.1) 
 2) ความพึงพอใจต่อขัน้ตอนการให้บริการ ค่าระดบัความพึงพอใจเฉลี่ยสูงสุด 
รอ้ยละ 93.00 คอื โครงการศูนยป์ระสานงานและรวบรวมขยะอนัตรายชุมชนจงัหวดัยะลา 
การจดัเกบ็ภาษนี ้ามนั และโครงการสง่เสรมิภาษามลายสููอ่าเซยีน (แผนภูมทิี ่2.2) 
 3) ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ค่าระดับความพึงพอใจเฉลี่ยสูงสุด 
รอ้ยละ 96.20 คอื โครงการศูนยป์ระสานงานและรวบรวมขยะอนัตรายชุมชนจงัหวดัยะลา 
(แผนภูมทิี ่2.3) 
 4) ความพงึพอใจต่อสิง่อ านวยความสะดวก ค่าระดบัความพงึพอใจเฉลี่ยสูงสุด 
รอ้ยละ 94.60 คอื งานช่วยเหลอืและบรรเทาสาธารณภยั (แผนภูมทิี ่2.4) 
 ผลการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบความพงึพอใจภาพรวมใน 4 โครงการ/งาน พบว่า 
โครงการศูนย์ประสานงานและรวบรวมขยะอันตรายชุมชนจังหวัดยะลา ได้รับ 
ความพึงพอใจจากผู้รบับริการสูงสุด ร้อยละ 93.40 (ตารางที่ 2.6 และ แผนภูมิที่ 2.5)  
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การจดัเก็บภาษีน ้ามนัได้รบัความพงึพอใจจากผูร้บับรกิารต ่าสุด ร้อยละ 92.00 (ตารางที่ 
2.4 และ แผนภูมทิี ่2.5) 
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สำรบญั 
 
  หน้ำ 
ส่วนท่ี 1 ส่วนน ำ 1 
 1. ความเป็นมา 2 
 2. ขอ้มลูเบือ้งตน้ของโครงการทีส่ ารวจ 3 
 3. วตัถุประสงคก์ารส ารวจ 8 
 4. ขอบเขตการส ารวจ 8 
 5. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการส ารวจ 8 
 6. เกณฑแ์ละการแปลผล 9 
 7. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 10 
 8. วธิกีารเกบ็ขอ้มลู 11 
 9. การวเิคราะหข์อ้มลู 12 
ส่วนท่ี 2 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 13 
 1. ความพงึพอใจของประชาชนต่อการใหบ้รกิาร “โครงการศูนย์

ประสานงานและรวบรวมขยะอนัตรายชุมชนจงัหวดัยะลา” 
 

14 
 2. ความพงึพอใจของประชาชนต่อการใหบ้รกิาร “งานช่วยเหลอื

และบรรเทาสาธารณภยั” 
       
      19 

 3. ความพงึพอใจของประชาชนต่อการใหบ้รกิาร “การจดัเกบ็ภาษี
น ้ามนั” 

 
23 

 4. ความพงึพอใจของประชาชนต่อการใหบ้รกิาร “โครงการสง่เสรมิ
ภาษามลายสููอ่าเซยีน” 

 
27 

 5. เปรยีบเทยีบระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิารต่อการ
ใหบ้รกิารแต่ละงานขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา 
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สำรบญั (ต่อ) 
 
  หน้ำ 
ภำคผนวกท่ี 1 แบบสอบถามในการเกบ็ขอ้มลู 36 
ภำคผนวกท่ี 2 คณะท างานส ารวจความพงึพอใจของผูร้บับรกิารต่อการ

ใหบ้รกิารขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา 
 

49 
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สำรบญัตำรำง 
 
 

ตำรำงท่ี  หน้ำ 
1.1 จ านวนประชากรและจ านวนกลุ่มตวัอย่างแต่ละโครงการทีเ่กบ็

ขอ้มลู 
 

11 
2.1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิาร

โครงการศูนยป์ระสานงานและรวบรวมขยะอนัตรายชุมชนจงัหวดั
ยะลา 

 
 

14 

2.2 ความพงึพอใจของผูต้อบแบบสอบถามต่อการใหบ้รกิารโครงการ
ศูนยป์ระสานงานและรวบรวมขยะอนัตรายชุมชนจงัหวดัยะลา 

 
16 

2.3 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิาร
งานช่วยเหลอืและบรรเทาสาธารณภยั 

 
      19 

2.4 ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการให้บริการงาน
ช่วยเหลอืและบรรเทาสาธารณภยั 

 
      21 

2.5 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิาร
การจดัเกบ็ภาษนี ้ามนั 
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2.6 ความพงึพอใจของผูต้อบแบบสอบถามต่อการใหบ้รกิารการจดัเกบ็
ภาษนี ้ามนั 
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2.7 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิาร
โครงการสง่เสรมิภาษามลายสููอ่าเซยีน 

 
27 

2.8 ความพงึพอใจของผูต้อบแบบสอบถามต่อการใหบ้รกิารโครงการ
สง่เสรมิภาษามลายสููอ่าเซยีน 
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สำรบญัแผนภมิู 
 
 

แผนภมิูท่ี  หน้ำ 
2.1 เปรยีบเทยีบความพงึพอใจของผูร้บับรกิารต่อการใหบ้รกิารใน

งาน 4 งาน ดา้นช่องทางการใหบ้รกิาร 
 

31 
2.2 เปรยีบเทยีบความพงึพอใจของผูร้บับรกิารต่อการใหบ้รกิารใน

งาน 4 งาน ดา้นขัน้ตอนการใหบ้รกิาร 
 

32 
2.3 เปรยีบเทยีบความพงึพอใจของผูร้บับรกิารต่อการใหบ้รกิารใน

งาน 4 งาน ดา้นเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร 
 

33 
2.4 เปรยีบเทยีบความพงึพอใจของผูร้บับรกิารต่อการใหบ้รกิารใน

งาน 4 งาน ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก 
 

34 
2.5 เปรยีบเทยีบระดบัรอ้ยละความพงึพอใจภาพรวมของผูร้บับรกิาร

ต่อการใหบ้รกิารแต่ละงานขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา 
 

35 
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ส่วนน ำ 

การส ารวจความพงึพอใจของผูร้บับรกิารต่อการใหบ้รกิารขององคก์ารบรหิารส่วน
จงัหวดัยะลา (อบจ. ยะลา) เพื่อใหผู้อ้่านหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดท้ราบขอ้มลูเบื้องตน้ ในส่วนนี้
จึงได้น าเสนอประเด็นหลกั ๆ ที่ส าคญัทัง้หมด 9 ประเด็น ประกอบด้วย ความเป็นมา 
ขอ้มลูเบือ้งตน้ของโครงการทีส่ ารวจ วตัถุประสงคก์ารส ารวจ ขอบเขตการส ารวจ เครื่องมอื
ทีใ่ชใ้นการส ารวจ เกณฑแ์ละการแปลผล ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง วธิกีารเกบ็ขอ้มลู และ
การวเิคราะหข์อ้มลู 

1. ควำมเป็นมำ 
สถาบนัวจิยัและพฒันาชายแดนภาคใต ้(สวพ.ชต.) เป็นสว่นราชการเทยีบเท่าคณะ 

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

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

ผลการวิเคราะห์จะเป็นข้อมูลที่ส าคญัส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวดัยะลา  
(อบจ. ยะลา) และผู้ที่เกี่ยวข้องในการวางแผน บรหิารจดัการองค์กรให้มปีระสทิธิภาพ 
ปรบัปรุงและส่งเสรมิการให้บรกิารที่ตอบสนองและสร้างความประทบัใจแก่ผูร้บับรกิารให้
ไดม้ากทีสุ่ด 
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2. ข้อมูลเบือ้งต้นของโครงกำรท่ีส ำรวจ 

2.1 งำนด้ำนส่ิงแวดล้อม : โครงกำรศนูยป์ระสำนงำนและรวบรวมขยะอนัตรำย
ชุมชนจงัหวดัยะลำ  

องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัยะลา ไต้จดัตัง้ศูนย์ประสานและรวบรวมขยะอนัตราย
ชุมชนจงัหวดัยะลา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัยะลา พร้อมลงนามความร่วมมอืกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จงัหวดั
ยะลา และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เมือ่วนัที ่16 มถิุนายน 2558 เพือ่ประสานความร่วมมอืใน
การจดัการขยะอนัตรายและส่งเสรมิการคดัแยกขยะอนัตรายจากชุมชนทีถู่กตอ้ง องคก์าร
บรหิารส่วนจงัหวตัยะลาได้จดัเตรยีมสถานที่และเจ้าหน้าที่ในการรวบรวมและเก็บรกัษา  
ขยะอันตราย เมื่อได้ปริมาณที่เหมาะสมจดัให้มีการขนส่งและน าขยะอนัตรายไปก าจดั 
ที่ถูกต้องตามหลกัวิชาการ และให้การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นให้การ
จดัการขยะอนัตรายมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

ดงันัน้ เพื่อการจดัการขยะอนัตรายชุมชนในพืน้ทีจ่งัหวตัยะลา เป็นอย่างต่อเนื่องมี
ประสิทธิภาพสามารถป้องกัน แก้ใขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม จึงจัดโครงการศูนย์
ประสานงานและรวบรวมขยะอนัตรายชุมชน จงัหวดัยะลา ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

2.1.1 วตัถปุระสงค ์
1) เพื่อรวบรวมขยะอนัตรายชุมชนจากพื้นที่ อบต./เทศบาล มารวบรวมไว้ 

ณ สถานทีร่วบรวมขยะอนัตรายชุมชน ขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา 
2) เพือ่สนบัสนุน อบต./เทศบาล ใหม้กีารจดัการขยะอนัตรายมปีระสทิธภิาพ

ยิง่ขึน้ 
3) เพื่อประชาสมัพันธ์ รณรงค์ สร้างการรับรู้ และความตระหนัก ให้กับ

ประชาชนในจงัหวดัยะลา รูจ้กัการจดัการขยะอนัตรายทีถู่กวธิ ี
2.1.2 เป้ำหมำย  

1) รวบรวมขยะอนัตรายชุมชน จากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จ านวน 63 แห่ง 
และหน่วยงานอื่น ๆ ไดไ้มน้่อยกว่า 2,000 กโิลกรมั (2 ตนั) 

2) นายกองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่หรอืตวัแทน และเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง  
เขา้ร่วมประชุม/อบรมความรูก้ารบรหิารจดัการขยะอนัตรายจากชุมชนขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ จ านวน 80 คน 
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3) จดักิจกรรมประชาสมัพนัธ์ รณรงค์ สร้างรบัรู้ และความตระหนักการ
จดัการขยะอนัตรายทีถู่กวธิใีหก้บัประชาชนในจงัหวดัยะลา ไมน้่อยกว่า 10 ครัง้ 

2.1.3 กิจกรรมด ำเนินกำร 
1) รวบรวมขยะอนัตรายจากชุมชนจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในจงัหวดั

ยะลา 
2) จดัประชุมศูนยป์ระสานงานและรวบรวมขยะอนัตรายชุมชนจงัหวดัยะลา 

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
3) จดัอบรมให้ความรู้ การบรหิารจดัการขยะอนัตรายจากชุมชนให้องค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่เจา้หน้าทีอ่สม.และเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง 
4) จดันิทรรศการ ประชาสมัพนัธ์ รณรงค ์ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการจดัการขยะ

อนัตรายจากชุมชนอย่างถูกวธิใีหก้บัประชาชนในพืน้ทีจ่งัหวดัยะลา 

 2.2 งำนด้ำนเทศกิจหรือป้องกนับรรเทำสำธำรณภยั : งำนช่วยเหลือและบรรเทำ
สำธำรณภยั   
 องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ที่มภีารกจิหน้าที่ใน
การจดัระบบ บรกิารสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิน่ของตนเอง โดยอยู่
ภายใต้พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ พ ศ. 2542 มาตรา 17 ภายใตบ้งัคบัมาตรา 16 ใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
มอี านาจและหน้าทีใ่นการจดัระบบบรกิารสาธารณะ เพือ่ประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถิน่
ของตนเอง (22) การป้องกันและบรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจงัหวดัยะลา 
ในฐานะองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ มอี านาจหน้าทีใ่นการช่วยเหลอืและสนบัสนุนดา้นการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัครอบคลุมพื้นที่ในจงัหวดัยะลา อกีทัง้มเีครื่องจกัรกลและ
ยานพาหนะ วสัดุอุปกรณ์ และบุคลากรสามารถใหค้วามช่วยเหลอืไดท้นัท ีเมือ่เกดิภยัพบิตัิ
ต่าง ๆ ขึน้ในพืน้ที ่ไดเ้ลง็เหน็ความส าคญัในการแกไ้ขปัญหาสถานการณ์ภยัแลง้ จงึจดัท า
โครงการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัยะลา "ร่วมใจช่วยภยัแลง้" เป็นการบรรเทาภาวะขาด
แคลนน ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค รวมทัง้น ้ าเพื่อการเกษตร โดยการส่งรถบรรทุกน ้ า
แจกจ่ายแก่ราษฎรทีป่ระสบปัญหาภยัแลง้แบบเฉพาะหน้า และจดัหาแหล่งน ้า โดยท าการ
ขุดเจาะบ่อน ้าตื้นและขุดสระกกัเก็บน ้าตลอดจนขุดลอกคู คลอง หนอง บงึ ตามค าร้องขอ
ของประชาชน หน่วยงานส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อื่น เป็นการแก้ไข
ปัญหาพื้นที่แล้งช ้าซาก พร้อมทัง้สนับสนุนพื้นที่ที่ยังไม่มีภัยแล้งไม่ให้ประสบปัญหา
เช่นเดยีวกนั 
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 2.2.1 วตัถปุระสงค ์
   1) เพื่อช่วยเหลอืประชาชนทีป่ระสบปัญหาภยัแลง้ การขาดแคลนน ้าส าหรบั
การอุปโภคบรโิภค และขาดแคลนแหล่งน ้าเพือ่การเกษตร โดยบูรณาการร่วมกบัหน่วยงาน 
สว่นราชการ และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้น 
   2) เพื่อใหป้ระขาชนมนี ้าสะอาดใชส้ าหรบัการอุปโภคบรโิภค ในชวีติประจ าวนั
อย่างเพยีงพอ 
   3) เพือ่ช่วยเหลอืประชาชนในพืน้ทีใ่หม้แีหล่งน ้าส าหรบัอุปโภค 
 2.2.2 เป้ำหมำย  
    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มเีป้าหมายด าเนินการในพืน้ทีจ่งัหวดัยะลา ดงันี้ 
    1) ขดุเจาะบ่อน ้าตืน้ จ านวน 142 บ่อ 
    2) ขดุสระกกัเกบ็น ้า จ านวน 1 แห่ง 
    3) สนับสนุนรถบรรทุกน ้า เครื่องจักกลและยานพาหนะ ช่วยเหลือพื้นที่ 
ทีป่ระสบภยัตามค ารอ้งขอ 
 2.2.3 กิจกรรมด ำเนินกำร 
    1) ขดุเจาะบ่อน ้าตืน้ 
    2) สนับสนุนบรรทุกน ้ า เครื่องจักรกลและยานพาหนะ ช่วยเหลือพื้นที่ 
ทีป่ระสบภยัตามค ารอ้งขอ เช่น การขดุลอกคลอง การใชร้ถ/เครื่องจกัรช่วยเหลอืเรื่องดนิถล่ม 
    3) ขดุสระกกัเกบ็น ้า  

 2.3 งำนด้ำนรำยได้หรือภำษี : กำรจดัเกบ็ภำษีน ้ำมนั  
  ผู้ประกอบการค้าน ้ามัน และก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์  
ในจงัหวดัยะลามีทัง้หมด 67 ราย โดยแบ่งตามอ าเภอดงันี้  อ าเภอเมืองยะลา จ านวน  
33 ราย อ าเภอรามนั จ านวน 14 ราย อ าเภอกรงปินงั จ านวน 1 ราย อ าเภอบนันงัสตา จ านวน 
2 ราย อ าเภอยะหา จ านวน 6 ราย อ าเภอกาบงั จ านวน 5 ราย อ าเภอธารโต จ านวน  
2 ราย และ อ าเภอเบตง จ านวน 4 ราย 

2.4 งำนด้ำนกำรศึกษำ : โครงการสง่เสรมิภาษามลายสููอ่าเซยีน 
 ภาษามลายูเป็นภาษาที่ประชากรกว่าร้อยล้านคนซึ่งตัง้ถิน่ฐานกระจายตวัอยู่ใน
ภาคพืน้สมุทรของภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตใ้ช้ในการสื่อสาร โดยสามารถแบ่งตาม
ตวัอกัษรส าหรบัใช้ในการเขยีนและจดบนัทกึเป็น 2 รูปแบบ คอื ภาษามลายูระบบเขยีน
อกัษรรูม ี(Huruf Rumi) และ ภาษามลายูระบบเขยีนอกัษรญาว ี(Huruf Jawi) ภาษามลายู
เ ป็นภาษาที่มีบทบาทส าคัญส าหรับประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย  
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เป็นภาษาที่ถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารในการด าเนินชีวิตของคนในพื้นที่ 
ปัจจุบนัพบว่า ภาษามลายูเกดิการเปลี่ยนแปลงทัง้ในดา้นลกัษณะทางภาษา และจ านวน
การใช้ภาษาที่ลดน้อยลง อนัเนื่องจากปัจจยัหลายประการ โดยเฉพาะภาษามลายูระบบ
เขยีนอกัษรญาว ี(huruf Jawi) ที่ประชาชนในพื้นที่จงัหวดัชายแตนภาคใต้ใช้เป็นสื่อเพื่อ
การศกึษาเกี่ยวกบัหลกัการด ารงชวีติตามแนวทางศาสนาอสิลาม ในศูนย์อบรมคุณธรรม
จรยิธรรมประจ ามสัยดิหรอืตาตีกา สถาบนัปอเนาะ ซึ่งเป็นสถาบนัการสอนวชิาศาสนา
อิสลามขัน้พื้นฐานในพื้นที่ ใช้ต าราที่เขยีนด้วยภาษามลายูอกัษรยาวีเป็นหลกั ถือเป็น
สถาบนัการศกึษาทีส่อนภาษามลายูทีส่ าคญัส าหรบัเดก็ และเยาวชนในพืน้ที ่แต่เนื่องจาก
ครผููส้อนซึง่ไมไ่ดส้ าเรจ็การศกึษาดา้นภาษาโดยตรงยงัขาดความเชีย่วชาญในเรื่องภาษาที่
จะถ่ายทอดสู่ผู้เรียน ท าให้ความสามารถด้านการเขยีน การอ่าน ของผู้เรียนที่ส าเร็จ
การศกึษาอยู่ในระตบัทีต่ ่า สามารถใชภ้าษามลายูทีเ่ป็นภาษาถิน่ของแต่ละพืน้ทีใ่นการพดู
สื่อสารกันเท่านัน้ ยังขาดทักษะด้านการอ่าน การเขียน การใช้หลักไวยากรณ์ภาษา  
และการใช้ภาษามลายูกลางในการสื่อสารซึ่งมีความแตกต่าง จากภาษาที่ใช้อยู่ใน
ชวีติประจ าวนั การจดัใหม้กีารอบรมภาษามลายูในพื้นที่นอกจากจะส่งเสรมิพฒันาให้เดก็ 
เยาวชน และประชาชนสามารถใชภ้าษามลายูกลางไดใ้นชวีติประจ าวนั สามารถใชส้ื่อสาร
กบัประเทศในอาเซยีนทีใ่ชภ้าษาดงักล่าวไดแ้ลว้ ยงัเป็นการอนุรกัษ์ภาษามลายรูะบบเขยีน
อักษรญาวี (Huruf Jawi) ที่ปัจจุบันมีจ านวนการใช้ที่ลดน้อยลงให้อยู่กับสงัคมในพื้นที่
จงัหวดัชายแดนภาคใตต้่อไป 
 พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 18 ภายใต้ข้อบงัคบัมาตรา 16 ให้องค์กรปกครองส่วน
จังหวัดจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ( 18)  
การส่งเสรมิการกฬีา จารตี ประเพณีและวฒันธรรมอนัดงีามของทอ้งถิน่ และกฎกระทรวง 
(พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั พ.ศ. 2540 (11) 
ก าหนดใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั มอี านาจหน้าทีใ่นการจดัการศกึษา ท านุบ ารุงศาสนา 
และบ ารุงรกัษาศลิปะ จารตีประเพณี ภูมปัิญญาท้องถิน่ หรอืวฒันธรรมอนัดขีองท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จึงได้จัดโครงการส่งเสริมภาษามลายูสู่อาเซียน  
โดยบูรณาการกบัส านักงานการศกึษาเอกชนจงัหวดัยะลาและชมรมตาดกีาจงัหวดัยะลา
เพื่อส่งเสรมิใหเ้ดก็ เยาวชน และประชาชน ใชภ้าษามลายูมาดรฐานหรอืภาษามลายูกลาง 
เพื่อการสื่อสารได้ในชวีติประจ าวนั สามารถใช้หลกัไวยากรณ์ภาษา ในการเขยีน อ่าน 
ภาษามลายูระบบเขียนอักษรญาวี (Huruf  jawi) เพื่อปรับใช้ในการเรียนการสอน  
และชวีติประจ าวนั เพื่อเป็นการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูใหเ้ดก็และเยาวชนรุ่นหลงัเหน็ประโยชน์
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และคุณค่าของภาษาในการแสวงหาความรูค้วามเขา้ใจวฒันธรรมสามารถใชภ้าษาเพื่อการ
ถ่ายทอดการคดิและวเิคราะห ์และประกอบอาชพีได ้
 2.4.1 วตัถปุระสงค ์
   1) เพือ่สง่เสรมิใหผู้เ้ขา้อบรมไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจในการใชภ้าษามลายูได้
อย่างถูกตอ้งตามหลกัภาษา 
   2) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมมีความสามารถทางภาษามลายูระบบเขยีน
อกัษรญาว ี(Huruf Jawi) ทัง้ดา้นการเขยีน การอ่าน สามารถใชภ้าษามลายกูลางสือ่สารใน
ประชาคมอาเซยีน และปรบัใชใ้นชวีติประจ าวนัได ้
   3) เพื่อเป็นการส่งเสรมิ อนุรกัษ์ และฟ้ืนฟูภาษามลายูระบบเขยีนอกัษรญาว ี
(Huruf Jawi) ซึง่เป็นวฒันธรรมทอ้งถิน่ของจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 2.4.2 เป้ำหมำย 
    เชิงปริมำณ 
   1) อาสาสมคัรสอนตาดีกา เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ จ านวน 4 รุ่น  
รุ่นละ 90 คน รวมทัง้สิน้ 360 คน    
   2) เจา้หน้าทีร่ทิยากร จ านวน 4 รุน่ รุ่นละ 10 คน รวมทัง้สิน้ 40 คน 
   เชิงคณุภำพ 
   ผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีวามรูค้วามสามารถ รูห้ลกัการอ่าน การเขยีน ภาษามลายู
ไดอ้ย่างถูกตอ้ง สามารถถ่ายทอดความรูท้ีใ่ดร้บั มคีวามเขา้ใจทีต่รงกนั 
 2.4.3 วิธีกำรด ำเนินงำน  
   ก าหนดกิจกรรมการอบรมการสอนภาษามลายูอักขระยาวี ณ ส านักงาน
คณะกรรมการอสิลามประจ าจงัหวดัยะลา (หลงัเก่า) จ านวน ๔ รุน่ ดงันี้ 
   - รุ่นที ่1 ระหว่างวนัที ่12 - 18 มนีาคม 2564 
   - รุ่นที ่2 ระหว่างวนัที ่20 - 22 มนีาคม 2564 
   - รุ่นที ่3 ระหว่างวนัที ่23 - 25 มนีาคม 2564 
   - รุ่นที ่4 ระหว่างวนัที ่30 มนีาคม - 3 เมษายน 2564 
 
 
 



สถาบนัวจิยัและพฒันาชายแดนภาคใต ้มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา 8 

3. วตัถปุระสงคก์ำรส ำรวจ 
 ประเมนิระดบัความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิารขององค์การบรหิารส่วน
จงัหวดัยะลา ปีงบประมาณ 2564 

4.  ขอบเขตกำรส ำรวจ 
4.1 ระยะเวลาในการด าเนินการ จ านวน 90 วนั ระหว่างเดอืนเมษายน - มถิุนายน

2564 
4.2 ส ารวจผูร้บับรกิาร หรอื ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม หรอืผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

โครงการ หรอื กจิกรรม หรอืงาน 4 งาน ดงันี้ 
 1) งานดา้นสิง่แวดลอ้มและสุขาภบิาล: โครงการศูนยป์ระสานงานและรวบรวมขยะ
อนัตรายชุมชนจงัหวดัยะลา 
 2) งานด้านเทศกิจหรือป้องกนับรรเทาสาธารณภยั: งานช่วยเหลือและบรรเทา 
สาธารณภยั 
 3) งานดา้นรายไดห้รอืภาษ:ี การจดัเกบ็ภาษนี ้ามนั 
 4) งานดา้นการศกึษา: โครงการสง่เสรมิภาษามลายสููอ่าเซยีน 
 แต่ละงานประเมนิ 4 ดา้น ดงันี้ 
 1) ความพงึพอใจต่อขัน้ตอนการใหบ้รกิาร 
 2) ความพงึพอใจต่อช่องทางการใหบ้รกิาร 
 3) ความพงึพอใจต่อเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร 
 4) ความพงึพอใจต่อสิง่อ านวยความสะดวก  
 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 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ “โครงการศูนย์ประสานงานและ
รวบรวมขยะอนัตรายชุมชนจงัหวดัยะลา” ขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดัยะลา ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

5.2 ความพงึพอใจของประชาชนต่อการใหบ้รกิาร “งานช่วยเหลอืและบรรเทาสาธารณภยั” 
ขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา ประจ าปี 2564 
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 5.3 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ “การจัดเก็บภาษีน ้ามัน” ของ
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา ประจ าปีงบประมาณ 2564 

5.4 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ “โครงการส่งเสริมภาษามลายู 
สูอ่าเซยีน” ขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 ลกัษณะแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 สว่น 
 สว่นที ่1 ขอ้มลูทัว่ไป แบบใหท้ าเครื่องหมายลงในช่องใหเ้ลอืกตอบ และแบบเตมิขอ้มูล
ในช่องว่าง 
 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 

คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หรอื ร้อยละ 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 มรีะดบัความ
พงึพอใจปานกลาง 

คะแนนเฉลีย่ 1.81 – 2.60 หรอืรอ้ยละ 36.20 – 52.19 แปลความว่า มรีะดบัความ
พงึพอใจน้อย 

คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.80 หรอืรอ้ยละ 20.00 – 36.19 แปลความว่า มรีะดบัความ
พงึพอใจน้อยทีสุ่ด 
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7. ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง 
 ประชากร คือ ผู้ที่ร่วมกิจกรรมหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการหรืองาน  
ทีใ่หบ้รกิารขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัยะลาทัง้ 4 งาน ไดแ้ก่ 1) งานดา้นสิง่แวดล้อม
และสุขาภบิาล: โครงการศูนยป์ระสานงานและรวบรวมขยะอนัตรายชุมชนจงัหวดัยะลา 2) 
งานด้านเทศกจิหรอืป้องกนับรรเทาสาธารณภยั: งานช่วยเหลอืและบรรเทาสาธารณภยั   
3) งานดา้นรายไดห้รอืภาษ:ี การจดัเกบ็ภาษีน ้ามนั และ 4) งานดา้นการศกึษา: โครงการ
ส่งเสรมิภาษามลายูสู่อาเซยีน ในปีงบประมาณ 2564 เริม่ตัง้แต่ 1 ตุลาคม 2563 ถงึ 30 
กนัยายน 2564 
 แบบที่ 1 ไม่ทราบจ านวนประชากรแน่นอน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบงัเอิญ คือ  
ณ วนัทีล่งพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มูล หากพบบุคคลใดในพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มูลทีก่ าหนดและบุคคลนัน้ยนิดี
ให้ขอ้มูล จะสอบถามความพงึพอใจกบับุคคลเหล่านัน้ หรอืโทรศพัท์สอบถาม โดยผูต้อบ
ยินดีให้ข้อมูล ณ เวลานัน้  การสุ่มตัวอย่างวิธีนี้ ใช้กับการเก็บข้อมูลความพึงพอใจ 
ต่อการให้บริการงานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย: งานช่วยเหลือและ
บรรเทาสาธารณภยั  
 แบบที่ 2 ทราบจ านวนประชากร ใช้วธิคี านวณก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้
สตูรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ดงันี้ 

 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁(𝑒)2
 

                

โดยที ่ n คอื จ านวนตวัอย่าง 

   N คอื จ านวนประชากร 

   e คอื ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุม่ตวัอย่าง (0.05) 

 ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้สูตรของ Taro Yamane   ใช้กับการเก็บข้อมูลความ 
พึงพอใจต่อการให้บริการ 3 งาน ได้แก่ 1) งานด้านสิ่งแวดล้อม : โครงการศูนย์
ประสานงานและรวบรวมขยะอันตรายชุมชนจงัหวดัยะลา 2) งานด้านรายได้หรอืภาษี:  
การจดัเกบ็ภาษนี ้ามนั และ 3) งานดา้นการศกึษา : โครงการสง่เสรมิภาษามลายสููอ่าเซยีน 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บรกิารของ อบจ. ยะลา ปีงบประมาณ 2562 ทัง้ 4 งาน จ านวน 372 คน ดงัแสดงใน
ตารางที ่1.1 

ตำรำงท่ี 1.1 จ านวนประชากรและจ านวนกลุ่มตวัอย่างแต่ละโครงการทีเ่กบ็ขอ้มลู 

งำน/โครงกำร จ ำนวน
ประชำกร 
(คน) 

จ ำนวนกลุม่
ตวัอยำ่งท่ี
ควำม

คลำดเคลื่อน 
5% (คน) 

จ ำนวนกลุม่
ตวัอยำ่งท่ีเกบ็
ข้อมูล (คน) 

1. โครงการศูนยป์ระสานงานและรวบรวม
ขยะอนัตรายชุมชนจงัหวดัยะลา 

68 58 62 

2. งานช่วยเหลอืและบรรเทาสาธารณภยั ไมท่ราบ
จ านวน
ประชากร
แน่นอน 

- 134 

3. การจดัเกบ็ภาษนี ้ามนั 67 57 59 
4. โครงการสง่เสรมิภาษามลายสููอ่าเซยีน 360 79 117 

รวม 372 

8. วิธีกำรเกบ็ข้อมูล 
 เกบ็ขอ้มลู 2 วธิคีอื การลงพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลู และ การโทรศพัทส์อบถาม 
 8.1 วธิกีารเกบ็ขอ้มลู 
  1) การลงพื้นที่เก็บขอ้มูล โดยแจกแบบสอบถามไปยงัผูร้บับรกิารหรอืผูม้สี่วนได้
ส่วนเสยีต่อการด าเนินโครงการหรอืงานของ อบจ.ยะลา และรบักลบัภายในวนัเดยีวกนั 
โดยเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจยัและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
และนักศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาทีก่ระจายอยู่ในพืน้ทีต่ าบลต่าง ๆ โดยก่อนการลง
เก็บข้อมูลมีการประชุมปฐมนิเทศผู้ออกเก็บข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจตรงกันใน
รายละเอยีดของงาน 
  2) การโทรศพัทส์อบถาม ส าหรบัผูร้บับรกิารของ อบจ.ยะลา ทีม่หีมายเลขโทรศพัท์
ติดต่อได้ ทางเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัย 
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ราชภฏัยะลา จะโทรศพัท์ไปสอบถามขอ้มูลตามแบบสอบถามทุกค าถาม และจะสอบถาม
กบัผูท้ีย่นิดหีรอืเตม็ใจใหข้อ้มลู ณ เวลานัน้เท่านัน้ 
 8.2 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามแต่ละชุด 
 8.3 น าขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมไปวเิคราะหท์างสถติ ิ

9. กำรวิเครำะหข์้อมูล 
 การวเิคราะหข์อ้มูลการประเมนิความพงึพอใจของประชาชนต่อการใหบ้รกิารของ 
อบจ.ยะลา ในครัง้นี้ ผู้ประเมิน ได้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel และ
โปรแกรมส าเรจ็รปู SPSS For Windows ตามขัน้ตอนต่อไปนี้ 
 9.1 แบบสอบถามที่สมบูรณ์สร้างตัวแปรและคีย์ข้อมูลลงระบบโปรแกรมค านวณ  
ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 1)  ข้อมูลทัว่ ไป  วิเคราะห์สถิติหาค่าความถี่  (Range)  และหาค่าร้อยละ 
(Percentage) 
 2) ขอ้มลูระดบัความพงึพอใจวเิคราะหห์าค่า 
  - ค่ารอ้ยละ (Percentage) 
  - ค่าเฉลีย่ (Mean) 
  - ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) 
 9.2 แปลผลตามเกณฑก์ารประเมนิเป็นระดบัความพงึพอใจต่อการด าเนินโครงการหรอืงาน
ของ อบจ. ยะลา ดงันี้ 

คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หรอืร้อยละ 84.20 – 100.00 แปลความว่า มรีะดบัความ 
พงึพอใจมากทีสุ่ด 

คะแนนเฉลีย่ 3.41 – 4.20 หรอืรอ้ยละ 68.20 – 84.19 แปลความว่า มรีะดบัความ
พงึพอใจมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หรอืร้อยละ 52.20 – 68.19 แปลความว่า มรีะดบัความ 
พงึพอใจปานกลาง 

คะแนนเฉลีย่ 1.81 – 2.60 หรอืรอ้ยละ 36.20 – 52.19 แปลความว่า มรีะดบัความ
พงึพอใจน้อย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หรอืร้อยละ 20.00 – 36.19 แปลความว่า มรีะดบัความ 
พงึพอใจน้อยทีสุ่ด 
 3. น าเสนอผลในรปูแบบตารางและแผนภูมปิระกอบการบรรยาย 
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ผลกำรวิเครำะหข์้อมูล 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการส ารวจความพงึพอใจของผูร้บับรกิารต่อการให้บรกิารของ
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัยะลา ในส่วนนี้จะน าเสนอผล 5 ส่วนหลกั ๆ ได้แก่ 1) ความ  
พึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ “โครงการศูนย์ประสานงานและรวบรวมขยะ
อันตรายชุมชนจังหวัดยะลา” 2) ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ “งาน
ช่วยเหลอืและบรรเทาสาธารณภยั” 3) ความพงึพอใจของประชาชนต่อการใหบ้รกิาร “การ
จดัเก็บภาษีน ้ามนั” 4) ความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิาร “โครงการส่งเสรมิ
ภาษามลายูสู่อาเซียน” และ 5) เปรยีบเทยีบระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิารต่อการ
ใหบ้รกิารแต่ละงานขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา 

1. ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรให้บริกำร “โครงกำรศูนยป์ระสำนงำนและ
รวบรวมขยะอนัตรำยชุมชนจงัหวดัยะลำ”  

ตำรำงท่ี 2.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามความพงึพอใจต่อการให้บรกิารโครงการ
ศูนยป์ระสานงานและรวบรวมขยะอนัตรายชุมชนจงัหวดัยะลา 

ข้อมูลทัว่ไป จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   
 ชาย 32 51.61 
 หญงิ 30 48.39 

รวม 62 100.00 
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ตำรำงท่ี 2.1 ต่อ 

ข้อมูลทัว่ไป จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
อำย ุ   
 ต ่ากว่า 26 ปี  3 4.84 
 26 – 35 ปี 21 33.87 
 36 – 45 ปี 28 45.16 
 46 – 55 ปี 8 12.90 
 56 – 65 ปี 2 3.23 

รวม 62 100.00 
ระดบักำรศึกษำ   
 มธัยมศกึษา/เทยีบเท่า 2 3.23 
 อนุปรญิญาตร/ีเทยีบเท่า 9 14.52 
 ปรญิญาตร ี 46 74.19 
 สงูกว่าปรญิญาตร ี 5 8.06 

รวม 62 100.00 
ต ำแหน่งในหน่วยงำน   
 วิศวกรเครื่องกล นายช่างเครื่องกล และผู้ช่วย 

นายช่างเครื่องกล 
 
5 

 
8.07 

 รองปลดั อบต. หวัหน้าส านกัปลดั ผูช้่วยผูบ้รหิาร  7 11.29 
 ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุข ผูช้่วยกองสาธารณสุข 

นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
เจา้หน้าทีส่าธารณสุข ผูช้่วยเจา้พนกังานสาธารณสุข 
และนกัวชิาการสุขาภบิาล 

 
 
 

15 

 
 
 

24.19 
 เจา้พนกังาน พนกังานทัว่ไป พนกังานจา้ง พนกังาน

ธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานบนัทึก
ขอ้มลู เลขานุการ พนกังานขบัรถ คนงาน 

 
 

15 

 
 

24.19 
 ตรวจสอบภายใน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นักวิชาการส่ง เสริม เกษตร นักพัฒนาชุมชน  
นกัทรพัยากรบุคคล  

 
 

20 

 
 

32.26 
รวม 62 100.00 
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ตำรำงท่ี 2.1 ต่อ 

ข้อมูลทัว่ไป จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
หน่วยงำน   
 เทศบาลนคร  2 3.23 
 เทศบาลเมอืง 2 3.23 
 เทศบาลต าบล 6 9.67 
 องคก์ารบรหิารสว่นต าบล 52 83.87 

รวม 62 100.00 
 
 ตารางที่ 2.1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
โครงการศูนย์ประสานงานและรวบรวมขยะอนัตรายชุมชนจงัหวดัยะลา พบว่า จ านวนผูช้าย
กบัผู้หญิงใกล้เคยีงกนั ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 26 – 35 ปี และ 36 – 45 ปี ร้อยละ 33.87 
และ 45.16 มาจากต าแหน่งที่แตกต่างกันของแต่ละหน่วยงาน ผู้ตอบส่วนใหญ่มาจาก
องคก์ารบรหิารสว่นต าบล รอ้ยละ 83.87 

ตำรำงท่ี 2.2 ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการให้บริการโครงการศูนย์
ประสานงานและรวบรวมขยะอนัตรายชุมชนจงัหวดัยะลา 

รำยกำร ร้อยละ 
(%) 

ค่ำเฉล่ีย 
(�̅�) 

ค่ำ
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

(SD) 

ระดบั
ควำมพึง
พอใจ 

ควำมพึงพอใจต่อช่องทำงกำรให้บริกำร 91.20 4.56 0.67 มำกท่ีสุด 

การประชาสมัพนัธม์หีลายช่องทางประชาชน
สามารถรบัขา่วสารไดด้ยีิง่ขึน้ 

 
91.40 

 
4.57 

 
0.65 

 
มากทีสุ่ด 

สามารถตดิต่อสือ่สารไดส้ะดวกและรวดเรว็ 90.00 4.50 0.66 มากทีสุ่ด 
การใชบ้รกิารสามารถตดิต่อไดง้า่ย 91.20 4.56 0.71 มากทีสุ่ด 
มทีางเลอืกของการใชบ้รกิารหลายช่องทาง 91.80 4.59 0.66 มากทีสุ่ด 
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ตำรำงท่ี 2.2 ต่อ 

รำยกำร ร้อยละ 
(%) 

ค่ำเฉล่ีย 
(�̅�) 

ค่ำ
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

(SD) 

ระดบั
ควำมพึง
พอใจ 

ควำมพึงพอใจต่อขัน้ตอนกำรให้บริกำร 93.00 4.65 0.65 มำกท่ีสุด 

การตดิต่อขอรบับรกิารมคีวามสะดวก 92.80 4.64 0.68 มากทีสุ่ด 
ขัน้ตอนการใหบ้รกิารไม่ยุ่งยากซบัซอ้น 93.00 4.65 0.69 มากทีสุ่ด 
ระยะเวลาในการด าเนินงานมคีวามเหมาะสม 93.00 4.65 0.59 มากทีสุ่ด 
ควำมพึงพอใจต่อเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำร 96.20 4.81 0.62 มำกท่ีสุด 
เจา้หน้าทีใ่หบ้รกิารดว้ยมติรไมตร ี 97.40 4.87 0.62 มากทีสุ่ด 
เจา้หน้าทีม่คีวามสุภาพ 97.00 4.85 0.62 มากทีสุ่ด 
เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในงานที่
ใหบ้รกิาร 

 
95.80 

 
4.79 

 
0.61 

 
มากทีสุ่ด 

เจ้าหน้าที่สามารถให้บรกิารได้ทนัท่วงทีไม่
ล่าชา้ 

 
94.40 

 
4.72 

 
0.61 

 
มากทีสุ่ด 

ควำมพึงพอใจต่อส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 93.20 4.66 0.72 มำกท่ีสุด 
มวีสัดุอุปกรณ์ พรอ้มในการด าเนินการ 91.60 4.58 0.76 มากทีสุ่ด 
ผลงานที่ด า เนินการ เ ป็นไปตามความ
ตอ้งการ 

 
94.60 

 
4.73 

 
0.69 

 
มากทีสุ่ด 

มกีจิกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้าง
ความตระหนักเกี่ยวกับการจัดการขยะ
อนัตราย 

 
 

93.40 

 
 

4.67 

 
 

0.70 

 
 

มากทีสุ่ด 
เฉล่ียควำมพึงพอใจทุกด้ำน 93.40 4.67 0.67 มำกท่ีสุด 

 

 ตารางที่ 2.2 ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการให้บริการโครงการศูนย์
ประสานงานและรวบรวมขยะอนัตรายชุมชนจงัหวดัยะลา พบว่า ด้านช่องทางการให้บรกิาร
ประชาชนพึงพอใจระดับสูงสุดคือ มีทางเลือกของการใช้บริการหลายช่องทาง (91.80%, 
�̅� = 4.59, SD = 0.66) ด้านขัน้ตอนการให้บรกิารประชาชนพงึพอใจระดบัสูงสุดคอื  ขัน้ตอน
การให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน (93.00%, �̅� = 4.65, SD = 0.69) และระยะเวลาในการ
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ด าเนินงานมคีวามเหมาะสม (93.00%, �̅� = 4.65, SD = 0.59) ด้านเจ้าหน้าที่ผูใ้ห้บรกิาร
ประชาชนพงึพอใจระดบัสูงสุดคอื เจ้าหน้าที่ให้บรกิารดว้ยมติรไมตรี (97.40%, �̅� = 4.87,  
SD = 0.62) และสิ่งอ านวยความสะดวกประชาชนพึงพอใจระดับสูงสุดคือ ผลงานที่
ด าเนินการเป็นไปตามความต้องการ (94.60%, �̅� = 4.73, SD = 0.69) โดยระดบัความ 
พงึพอใจเฉลีย่ทัง้ 4 ดา้นเท่ากบัรอ้ยละ 93.40 หรอืระดบัมากทีสุ่ด 

ข้อคิดเห็นอ่ืน ๆ เก่ียวกบัโครงกำรศนูยป์ระสำนงำนและรวบรวมขยะอนัตรำยชุมชน
จงัหวดัยะลำ 
 1. ขอใหม้กีารประชาสมัพนัธใ์หห้ลาย ๆ ช่องทาง 
 2. ควรสนบัสนุนงบประมาณใหก้บัหน่วยงานทีร่บัผดิชอบและเกีย่วขอ้งใหเ้พยีงพอ 
 3. พื้นที่ของจังหวัดยะลาประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพท าการเกษตร ซึ่งมีทัง้ท า
การเกษตรแบบดัง้เดมิทีไ่มใ่ชส้ารเคม ีและการเกษตรแบบพึง่พาสารเคม ีในสว่นเกษตรทีม่ี
การใชส้ารเคม ีจะมบีรรจุภณัฑท์ีบ่รรจุสารเคมทีี ่อปท. ยงัไมม่กีารรวบรวมจดัสง่ อบจ. 100 
เปอร์เซ็นต์ คาดว่าหากไม่มกีารรนรงค์ให้ความรู้ ความเขา้ใจแก่ประชนชนในพื้นที่อย่าง
จริงจงัในเรื่องการจดัการเรื่องขยะอันตรายโดย อปท. (อบต. เทศบาล) อาจจะมผีลให้
ปรมิาณขยะอนัตรายจากบรรจุภณัฑ์จากสารเคมเีพิม่ขึน้ เนื่องจากบางพื้นที่ปลูกทุเรียน 
ยางพารา มกีารใช้สารเคมเีพื่อดูแลผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกบัราคาทุเรยีนดขีึ้น 
ส่งผลให้เกษตรกรหนัมาปลูกไม้ผลทุเรยีนเพิม่ขึ้น รวมทัง้ส้มโชกุน เช่น ที่อ าเภอเบตง 
เพราะรบัทราบจากเกษตรกรว่าหากปลูกแบบดัง้เดมิไม่ใชส้ารเคมจีะไม่ไดผ้ล ไม่คุม้ค่ากบั
การลงทุน 
 4.  อยากให ้อบจ. ลงพืน้ทีใ่นต าบลเพือ่เกบ็ขยะอนัตรายอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
 5. อยากใหก้ าหนดเวลาทีช่ดัเจนหรอืส่งหนังสอืใหช้ดัเจนว่าให ้อปท. ส่งขยะอนัตราย
วนัไหน 
 6. อยากให ้อบจ. จดัอุปกรณ์ ส าหรบั อปท. รวบรวมขยะอนัตราย 
 7. อบจ. ควรเปิดรบัขยะอนัตรายไดต้ลอดเวลา 
 8. เป็นโครงการที่ดมีาก ช่วยลดขยะอนัตราย โดยท้องถิน่เป็นหน่วยด าเนินการ มจีุด
รวบรวมขยะอนัตราย เช่น มสัยดิ วดั ฯลฯ  
 9. ควรมกีารประชาสมัพนัธห์รอืใหค้วามรูแ้ก่ชาวบา้น ชุมชนทุกชุมชน ใหม้ากยิง่ขึน้ 
 10. ควรสร้างความตระหนักให้ท้องถิ่นให้เห็นความส าคัญมากกว่านี้และควรจัด
กจิกรรมไปยงัชุมชนต่างๆ มากขึน้ สรา้งจติส านึกใหม้ากกว่าทีเ่ป็นอยู่ปัจจุบนั 
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2. ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรให้บริกำร “งำนช่วยเหลือและบรรเทำ 
สำธำรณภยั”  

ตำรำงท่ี 2.3 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการงาน
ช่วยเหลอืและบรรเทาสาธารณภยั 

ข้อมูลทัว่ไป จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   
 ชาย 69 51.49 
 หญงิ 65 48.51 

รวม 134 100.00 
อำย ุ   
 ต ่ากว่า 26 ปี  13 9.70 
 26 – 35 ปี 44 32.84 
 36 – 45 ปี 38 28.36 
 46 – 55 ปี 30 22.39 
 56 – 65 ปี 8 5.97 
 มากกว่า 65 ปี 1 0.74 

รวม 134 100.00 
ระดบักำรศึกษำ   
 ประถมศกึษา 41 30.60 
 มธัยมศกึษา/เทยีบเท่า 38 28.36 
 อนุปรญิญาตร/ีเทยีบเท่า 21 15.67 
 ปรญิญาตร ี 31 23.13 
 สงูกว่าปรญิญาตร ี 3 2.24 

รวม 134 100.00 
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ตำรำงท่ี 2.3 ต่อ 

ข้อมูลทัว่ไป จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
สถำนภำพ   
 ประชาชนทัว่ไป 102 76.12 
 ผูน้ าศาสนา 13 9.70 
 คร/ูอาสาสมคัร 9 6.72 
 ผูน้ าชุมชน 5 3.73 
 นกัเรยีน/นกัศกึษา 5 3.73 

รวม 134 100.00 
ท่ีอยู ่   
 ต าบลยุโป อ าเภอเมอืง จงัหวดัยะลา 39 29.11 
 ต าบลแมห่วาด อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา 34 25.37 
 ต าบลอยัเยอรเ์วง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา 32 23.88 
 ต าบลครีเีขต อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา 29 21.64 

รวม 134 100.00 
 

  ตารางที ่2.3 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารงาน
ช่วยเหลอืและบรรเทาสาธารณภยั พบว่า รอ้ยละ 51.49 เป็นผูช้าย ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 
26-55 ปี ร้อยละ 83.59 ส่วนใหญ่ ร้อยละ 30.60 จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา และ
ผูต้อบแบบสอบถามเป็นประชาชนทัว่ไป ร้อยละ 76.12 และ ร้อยละ 29.10 อยู่ต าบลยุโป 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัยะลา 
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ตำรำงท่ี 2.4 ความพงึพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการให้บรกิารงานช่วยเหลือและ
บรรเทาสาธารณภยั 

รำยกำร ร้อยละ 
(%) 

ค่ำเฉล่ีย 
(�̅�) 

ค่ำ
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

(SD) 

ระดบั
ควำมพงึ
พอใจ 

ควำม พึ งพอ ใจ ต่อ ช่ อ งทำ งก ำ ร
ให้บริกำร 

 
92.60 

 
4.63 

 
0.67 

 
มำกท่ีสดุ 

การประชาสัมพันธ์มีหลายช่องทาง
ประชาชนสามารถรบัขา่วสารไดด้ยีิง่ขึน้ 

 
94.20 

 
4.71 

 
0.65 

 
มากทีสุ่ด 

สามารถติดต่อสื่อสารได้สะดวกและ
รวดเรว็ 

 
91.80 

 
4.59 

 
0.66 

 
มากทีสุ่ด 

การใชบ้รกิารสามารถตดิต่อไดง้า่ย 92.80 4.64 0.71 มากทีสุ่ด 
มีทางเลือกของการใช้บริการหลาย
ช่องทาง 

 
91.20 

 
4.56 

 
0.66 

 
มากทีสุ่ด 

คว ำม พึ งพอ ใ จ ต่ อ ขั ้น ตอนกำ ร
ให้บริกำร  

 
91.20 

 
4.56 

 
0.68 

 
มำกท่ีสดุ 

การตดิต่อขอรบับรกิารมคีวามสะดวก 90.60 4.53 0.66 มากทีสุ่ด 
ขัน้ตอนการใหบ้รกิารไมยุ่่งยากซบัซอ้น 91.40 4.57 0.71 มากทีสุ่ด 
ระยะเวลาในการด าเนินงานมีความ
เหมาะสม 

 
91.80 

 
4.59 

 
0.66 

 
มากทีสุ่ด 

ค ว ำ ม พึ ง พ อ ใ จ ต่ อ เ จ้ ำ ห น้ ำ ท่ี ผู้
ให้บริกำร 

92.80 4.64 0.62 มำกท่ีสดุ 

เจา้หน้าทีใ่หบ้รกิารดว้ยมติรไมตร ี 94.20 4.71 0.64 มากทีสุ่ด 
เจา้หน้าทีม่คีวามสุภาพ 94.40 4.72 0.60 มากทีสุ่ด 
เจา้หน้าทีม่คีวามรูค้วามสามารถในงานที่
ใหบ้รกิาร 

 
89.80 

 
4.49 

 
0.60 

 
มากทีสุ่ด 

เจ้าหน้าที่สามารถให้บรกิารได้ทนัท่วงที
ไมล่่าชา้ 

 
92.60 

 
4.63 

 
0.63 

 
มากทีสุ่ด 
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ตำรำงท่ี 2.4 ต่อ 

รำยกำร ร้อยละ 
(%) 

ค่ำเฉล่ีย 
(�̅�) 

ค่ำ
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

(SD) 

ระดบั
ควำมพงึ
พอใจ 

ควำมพึงพอใจต่อส่ิงอ ำนวยควำม
สะดวก 

 
94.60 

 
4.73 

 
0.68 

 
มำกท่ีสดุ 

มี เ ค รื่ อ งมือ อุ ปก ร ณ์  พร้ อม ในการ
ด าเนินการ 

 
93.20 

 
4.66 

 
0.68 

 
มากทีสุ่ด 

ผลงานที่ด าเนินการเป็นไปตามความ
ตอ้งการ 

 
93.80 

 
4.69 

 
0.70 

 
มากทีสุ่ด 

มกีารใช้สญัลกัษณ์เพื่อป้องกนัไม่ให้เกดิ
อุบตัเิหตุในระหว่างด าเนินการ 

 
95.40 

 
4.77 

 
0.64 

 
มากทีสุ่ด 

พื้นที่หลงัได้รบัความช่วยเหลือสามารถ
ใชก้ารไดด้ ี

 
96.00 

 
4.80 

 
0.69 

 
มากทีสุ่ด 

เฉล่ียควำมพึงพอใจทุกด้ำน 92.80 4.64 0.66 มำกท่ีสดุ 
 

 ตารางที ่2.4 ความพงึพอใจของผูต้อบแบบสอบถามต่อการใหบ้รกิารงานช่วยเหลอืและ
บรรเทาสาธารณภยั พบว่า ด้านช่องทางการให้บรกิารประชาชนพงึพอใจระดบัสูงสุดคอื 
การประชาสมัพนัธ์มีหลายช่องทางประชาชนสามารถรบัข่าวสารได้ดยีิ่งขึ้น (94.20%, 
�̅� = 4.71, SD = 0.65) ด้านขัน้ตอนการให้บริการประชาชนพึงพอใจระดับสูงสุดคือ 
ระยะเวลาในการด าเนินงานมีความเหมาะสม  (91.80%, �̅� = 4.59 , SD = 0.66)  
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการประชาชนพึงพอใจระดับสูงสุดคือ เจ้าหน้าที่มีความสุภาพ 
(94.40%, �̅� = 4.72, SD = 0.60) และสิง่อ านวยความสะดวกประชาชนพงึพอใจระดบัสงูสุด
คอื พื้นที่หลงัได้รบัความช่วยเหลอืสามารถใช้การได้ด ี (96.00%, �̅� = 4.80, SD = 0.69) 
ระดบัความพงึพอใจเฉลีย่ทัง้ 4 ดา้นเท่ากบัรอ้ยละ 92.80 หรอืระดบัมากทีสุ่ด 
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ข้อคิดเหน็อ่ืน ๆ เก่ียวกบังำนช่วยเหลือและบรรเทำสำธำรณภยั 
 1. ควรประชาสมัพนัธ์ให้ทัว่ถึงมากกว่านี้ เนื่องจากประชาชนบางคนยงัไม่ทราบว่า 
อบจ.ด าเนินกจิกรรมใดบา้ง 
 2. ทางหน่วยงานควรลงตรวจเยี่ยมชุมชนบ้าง เพื่อรบัทราบปัญหาและแลกเปลี่ยน
ความคดิเหน็ 

3. ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรให้บริกำร “กำรจดัเกบ็ภำษีน ้ำมนั” 

ตำรำงท่ี 2.5 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารการจดัเกบ็
ภาษนี ้ามนั 

ข้อมูลทัว่ไป จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   
 ชาย 26 44.07 
 หญงิ 33 55.93 

รวม 59 100.00 
อำย ุ   
 ต ่ากว่า 26 ปี  1 1.70 
 26 – 35 ปี 11 18.64 
 36 – 45 ปี 21 35.59 
 46 – 55 ปี 19 32.20 
 56 – 65 ปี 6 10.17 
 มากกว่า 65 ปี 1 1.70 

รวม 59 100.00 
ระดบักำรศึกษำ   
 ประถมศกึษา 5 8.48 
 มธัยมศกึษา/เทยีบเท่า 7 11.86 
 อนุปรญิญาตร/ีเทยีบเท่า 15 25.42 
 ปรญิญาตร ี 28 47.46 
 สงูกว่าปรญิญาตร ี 4 6.78 

รวม 59 100.00 
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ตำรำงท่ี 2.5 ต่อ 

ข้อมูลทัว่ไป จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ท่ีอยู ่   
 อ าเภอเมอืงยะลา 31 52.54 
 อ าเภอรามนั 13 22.03 
 อ าเภอยะหา 5 8.48 
 อ าเภอเบตง 3 5.09 
 อ าเภอกาบงั 3 5.09 
 อ าเภอธารโต 2 3.39 
 อ าเภอบนันงัสตา 1 1.69 
 อ าเภอกรงปินงั 1 1.69 

รวม 59 100.00 
 

 ตารางที่ 2.5 ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามความพงึพอใจต่อการให้บรกิารการ
จัดเก็บภาษีน ้ามัน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ร้อยละ 55.93 มีอายุระหว่าง 36-45 ปี  
รอ้ยละ 35.59 ส่วนใหญ่จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีรอ้ยละ 47.46 ผูต้อบแบบสอบถาม
อยู่ในอ าเภอเมอืงยะลาและอ าเภอรามนั รอ้ยละ 74.57 
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ตำรำงท่ี 2.6 ความพงึพอใจของผูต้อบแบบสอบถามต่อการใหบ้รกิารการจดัเกบ็ภาษนี ้ามนั 

รำยกำร ร้อยละ 
(%) 

ค่ำเฉล่ีย 
(�̅�) 

ค่ำ
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

(SD) 

ระดบั
ควำมพงึ
พอใจ 

ควำม พึ งพอ ใจ ต่อ ช่ อ งทำ งก ำ ร
ให้บริกำร 

 
90.40 

 
4.52 

 
0.66 

 
มำกท่ีสดุ 

การประชาสัมพันธ์มีหลายช่องทาง
ประชาชนสามารถรบัขา่วสารไดด้ยีิง่ขึน้ 

 
94.60 

 
4.73 

 
0.65 

 
มากทีสุ่ด 

สามารถติดต่อสื่อสารได้สะดวกและ
รวดเรว็ 

 
91.80 

 
4.59 

 
0.60 

 
มากทีสุ่ด 

การใชบ้รกิารสามารถตดิต่อไดง้า่ย 88.80 4.44 0.71 มากทีสุ่ด 
มีทางเลือกของการใช้บริการหลาย
ช่องทาง 

 
86.60 

 
4.33 

 
0.66 

 
มากทีสุ่ด 

คว ำม พึ งพอ ใ จ ต่ อ ขั ้น ตอนกำ ร
ให้บริกำร  

 
93.00 

 
4.65 

 
0.67 

 
มำกท่ีสดุ 

การตดิต่อขอรบับรกิารมคีวามสะดวก 92.60 4.63 0.66 มากทีสุ่ด 
ขัน้ตอนการใหบ้รกิารไมยุ่่งยากซบัซอ้น 95.40 4.77 0.71 มากทีสุ่ด 
ระยะเวลาในการด าเนินงานมีความ
เหมาะสม 

 
91.20 

 
4.56 

 
0.64 

 
มากทีสุ่ด 

ค ว ำ ม พึ ง พ อ ใ จ ต่ อ เ จ้ ำ ห น้ ำ ท่ี ผู้
ให้บริกำร 

92.60 4.63 0.61 มำกท่ีสดุ 

เจา้หน้าทีใ่หบ้รกิารดว้ยมติรไมตร ี 93.80 4.69 0.61 มากทีสุ่ด 
เจา้หน้าทีม่คีวามสุภาพ 94.40 4.72 0.58 มากทีสุ่ด 
เจา้หน้าทีม่คีวามรูค้วามสามารถในงานที่
ใหบ้รกิาร 

 
93.80 

 
4.69 

 
0.60 

 
มากทีสุ่ด 

เจ้าหน้าที่สามารถให้บรกิารได้ทนัท่วงที
ไมล่่าชา้ 

 
88.60 

 
4.43 

 
0.63 

 
มากทีสุ่ด 
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ตำรำงท่ี 2.6 ต่อ 

รำยกำร ร้อยละ 
(%) 

ค่ำเฉล่ีย 
(�̅�) 

ค่ำ
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

(SD) 

ระดบั
ควำมพงึ
พอใจ 

ควำมพึงพอใจต่อส่ิงอ ำนวยควำม
สะดวก 

 
92.20 

 
4.61 

 
0.60 

 
มำกท่ีสดุ 

การอ านวยความสะดวกเกี่ยวกบัข้อมูล
และการตดิต่อสือ่สาร 

 
92.20 

 
4.61 

 
0.58 

 
มากทีสุ่ด 

การใชร้ะบบออนไลน์ แอฟพลเิคชัน่ ฯลฯ 
เพื่ ออ านวยความสะดวกและความ
รวดเรว็ 

 
 

91.00 

 
 

4.55 

 
 

0.60 

 
 

มากทีสุ่ด 
ผู้รบับริการสามารถเข้าถึงจุดให้บรกิาร
ไดง้า่ย 

 
93.40 

 
4.67 

 
0.61 

 
มากทีสุ่ด 

เฉล่ียควำมพึงพอใจทุกด้ำน 92.00 4.60 0.64 มำกท่ีสดุ 

 ตารางที่ 2.6 ความพงึพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการให้บรกิารการจดัเก็บภาษี
น ้ามนัพบว่า ดา้นช่องทางการใหบ้รกิารประชาชนพงึพอใจระดบัสงูสุดคอื การประชาสมัพนัธ์มี
หลายช่องทางประชาชนสามารถรบัข่าวสารได้ดียิ่งขึ้น  (94.60%, �̅� = 4.73, SD = 0.65) 
ด้านขัน้ตอนการให้บรกิารประชาชนพงึพอใจระดบัสูงสุดคอื ขัน้ตอนการให้บรกิารไม่ยุ่งยาก
ซบัซอ้น (95.40%, �̅� = 4.77, SD = 0.71) ดา้นเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิารประชาชนพงึพอใจระดบั
สงูสุดคอื เจา้หน้าทีม่คีวามสุภาพ (94.40%, �̅� = 4.72, SD = 0.58) และดา้นสิง่อ านวยความ
สะดวกประชาชนพึงพอใจระดบัสูงสุดคือ ผู้รบับริการสามารถเข้าถึงจุดให้บริการได้ง่าย 
(93.40%, �̅� = 4.67, SD = 0.61) ระดบัความพงึพอใจเฉลีย่ทัง้ 4 ดา้นเท่ากบัรอ้ยละ 92.00 
หรอืระดบัมากทีสุ่ด 
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4. ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรให้บริกำร “โครงกำรส่งเสริมภำษำมลำย ู
สู่อำเซียน”  

ตำรำงท่ี 2.7 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารโครงการ
สง่เสรมิภาษามลายสููอ่าเซยีน 

ข้อมูลทัว่ไป จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   
 ชาย 25 21.37 
 หญงิ 92 78.63 

รวม 117 100.00 
อำย ุ   
 ต ่ากว่า 26 ปี  16 13.67 
 26 – 35 ปี 23 19.66 
 36 – 45 ปี 36 30.77 
 46 – 55 ปี 32 27.35 
 56 – 65 ปี 8 6.84 
 มากกว่า 65 ปี 2 1.71 

รวม 117 100.00 
ระดบักำรศึกษำ   
 ประถมศกึษา 5 4.27 
 มธัยมศกึษา/เทยีบเท่า 14 11.97 
 อนุปรญิญาตร/ีเทยีบเท่า 50 42.73 
 ปรญิญาตร ี 46 39.32 
 สงูกว่าปรญิญาตร ี 2 1.71 

รวม 117 100.00 
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ตำรำงท่ี 2.7 ต่อ 

ข้อมูลทัว่ไป จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
สถำนภำพ   
 ประชาชนทัว่ไป 9 7.69 
 นกัเรยีน/นกัศกึษา 11 9.40 
 ผูน้ าศาสนา 9 7.69 
 คร/ูอาสาสมคัร 82 70.06 
 ผูน้ าชุมชน 6 5.13 

รวม 117 100.00 
ท่ีอยู ่   
 อ าเภอรามนั 34 29.06 
 อ าเภอเมอืงยะลา 29 24.79 
 อ าเภอบนันงัสตา 18 15.38 
 อ าเภอกาบงั 16 13.67 
 อ าเภอกรงปินงั 12 10.26 
 อ าเภอเบตง 8 6.84 

รวม 117 100.00 
 

 ตารางที่ 2.7  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
โครงการส่งเสรมิภาษามลายูสู่อาเซยีน พบว่า ส่วนใหญ่ รอ้ยละ 78.63 เป็นผูห้ญงิ มอีายุ
ระหว่าง 36 – 45 ปี ร้อยละ 30.77 ส่วนใหญ่จบการศกึษาระดบัอนุปรญิญาตร/ีเทยีบเท่า 
ร้อยละ 42.73 เป็นครู/อาสาสมคัรร้อยละ 70.09 และอยู่อ าเภอรามนัและอ าเภอเมอืงยะลา 
รอ้ยละ 53.85 
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ตำรำงท่ี 2.8 ความพงึพอใจของผูต้อบแบบสอบถามต่อการใหบ้รกิารโครงการสง่เสรมิภาษา
มลายสููอ่าเซยีน 

รำยกำร ร้อยละ 
(%) 

ค่ำเฉล่ีย 
(�̅�) 

ค่ำ
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

(SD) 

ระดบั
ควำมพงึ
พอใจ 

ควำมพึงพอใจต่อช่องทำงกำรให้บริกำร 92.40 4.62 0.62 มำกท่ีสุด 
การประชาสัมพันธ์ มีห ล ายช่ อ ง ท า ง
ประชาชนสามารถรบัข่าวสารไดด้ยีิง่ขึน้ 

 
94.60 

 
4.73 

 
0.61 

 
มากทีสุ่ด 

สามารถตดิต่อสือ่สารไดส้ะดวกและรวดเรว็ 92.20 4.61 0.59 มากทีสุ่ด 
การใชบ้รกิารสามารถตดิต่อไดง้า่ย 89.80 4.49 0.66 มากทีสุ่ด 
มทีางเลอืกของการใชบ้รกิารหลายช่องทาง 92.80 4.64 0.62 มากทีสุ่ด 
ควำมพึงพอใจต่อขัน้ตอนกำรให้บริกำร  93.00 4.65 0.62 มำกท่ีสุด 
ล าดับการให้บริการสัมพันธ์เหมาะสม
สอดคลอ้งกนัตลอดงาน 

 
92.40 

 
4.62 

 
0.60 

 
มากทีสุ่ด 

มสีือ่หรอืการใหค้ าแนะน าทีเ่ขา้ใจไดง้่าย 95.00 4.75 0.58 มากทีสุ่ด 
ขัน้ตอนการใหบ้รกิารไม่ยุ่งยากซบัซอ้น 93.20 4.66 0.64 มากทีสุ่ด 
ระยะเวลาในการจดังานมคีวามเหมาะสม 91.60 4.57 0.64 มากทีสุ่ด 
ควำมพึงพอใจต่อเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำร 93.00 4.65 0.59 มำกท่ีสุด 
เจา้หน้าทีใ่หบ้รกิารดว้ยมติรไมตร ี 94.00 4.70 0.61 มากทีสุ่ด 
เจา้หน้าทีม่คีวามสุภาพ 93.20 4.66 0.58 มากทีสุ่ด 
เจ้าหน้าที่สามารถตอบข้อซกัถามได้อย่าง
ชดัเจนและเขา้ใจงา่ย 

 
92.40 

 
4.62 

 
0.60 

 
มากทีสุ่ด 

เจ้าหน้าที่สามารถให้บรกิารได้ทนัท่วงทไีม่
ล่าชา้ 

 
90.40 

 
4.52 

 
0.58 

 
มากทีสุ่ด 

เจา้หน้าทีแ่ต่งกายสุภาพเหมาะสม 95.00 4.75 0.59 มากทีสุ่ด 
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ตำรำงท่ี 2.8 ต่อ 

รำยกำร ร้อยละ 
(%) 

ค่ำเฉล่ีย 
(�̅�) 

ค่ำ
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

(SD) 

ระดบั
ควำมพงึ
พอใจ 

ควำมพึงพอใจต่อส่ิงอ ำนวยควำม
สะดวก 

 
93.40 

 
4.67 

 
0.63 

 
มำกท่ีสดุ 

การจดัสิง่อ านวยความสะดวกในสถานที่
ใหบ้รกิาร เช่น ทีน่ัง่ ทีจ่อดรถ  

 
91.20 

 
4.56 

 
0.62 

 
มากทีสุ่ด 

การจัดเตรียมอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่มมคีวามเหมาะสมและเพยีงพอ 

 
95.80 

 
4.79 

 
0.58 

 
มากทีสุ่ด 

วัสดุ อุ ปก ร ณ์สนั บส นุนการจัด ง าน
ครบถ้วนเพียงพอกับจ านวนผู้เข้าร่วม
งาน 

 
 

93.20 

 
 

4.66 

 
 

0.61 

 
 

มากทีสุ่ด 
การจดัเตรยีมดา้นวสัดุ อุปกรณ์เหมาะสม
กบัการจดักจิกรรม 

 
92.60 

 
4.63 

 
0.66 

 
มากทีสุ่ด 

อาคารหรือสถานที่ จัด ง านมีความ
เหมาะสม 

 
93.80 

 
4.69 

 
0.66 

 
มากทีสุ่ด 

เฉล่ียควำมพึงพอใจทุกด้ำน 93.00 4.65 0.62 มำกท่ีสดุ 

 ตารางที่ 2.8 ความพงึพอใจของผูต้อบแบบสอบถามต่อการให้บรกิารโครงการส่งเสรมิ
ภาษามลายูสู่อาเซียนพบว่า ด้านช่องทางการให้บริการประชาชนพงึพอใจระดบัสูงสุดคอื  
การประชาสมัพันธ์มีหลายช่องทางประชาชนสามารถรับข่าวสารได้ดียิ่งขึ้น  (94.60%, 
 �̅� = 4.73, SD = 0.61) ดา้นขัน้ตอนการให้บรกิารประชาชนพงึพอใจระดบัสูงสุดคอื มสีื่อหรอื
การให้ค าแนะน าที่เขา้ใจได้ง่าย (95.00%, �̅� = 4.75, SD = 0.58) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บรกิาร
ประชาชนพงึพอใจระดบัสงูสุดคอื เจา้หน้าทีแ่ต่งกายสุภาพเหมาะสม (95.00%, �̅� = 4.75, SD 
= 0.59) และดา้นสิง่อ านวยความสะดวกประชาชนพงึพอใจระดบัสงูสุดคอื การจดัเตรยีมอาหาร 
อาหารว่ า งและ เครื่ อ งดื่ มมีความเหมาะสมและเพียงพอ  ( 95 .80%, �̅� = 4 .79 ,  
SD = 0.58) ระดบัความพงึพอใจเฉลีย่ทัง้ 4 ดา้นเท่ากบัรอ้ยละ 93.00 หรอืระดบัมากทีสุ่ด 
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ข้อคิดเหน็อ่ืน ๆ เก่ียวกบัโครงการสง่เสรมิภาษามลายสููอ่าเซยีน 

 1. พอใจกับโครงการนี้  เมื่อผ่านพ้นวิกฤตการณ์โควิด (COVID) หวงัว่าทาง อบจ.  
จะจดักจิกรรมอกีนี้  
 2. กจิกรรมทีจ่ดัขึน้เขา้ใจและเรยีนรูไ้ดง้า่ย 
 3. ไดค้วามรูใ้หม่ๆ  จากโครงการ/กจิกรรม 
 4. เป็นโครงการทีด่แีละประทบัใจโครงการนี้มาก 

5. เปรียบเทียบระดบัควำมพึงพอใจของผู้รบับริกำรต่อกำรให้บริกำรแต่ละงำนของ
องคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัยะลำ 

 5.1 เปรยีบเทยีบความพงึพอใจของผู้รบับรกิารต่อการให้บรกิารในงาน 4 งาน ของ
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลาดา้นช่องทางการใหบ้รกิาร 
  เปรยีบเทยีบความพงึพอใจของผู้รบับรกิารต่อการให้บรกิารในงาน 4 งาน ของ
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัยะลาด้านช่องทางการให้บริการ  พบว่างานช่วยเหลือและ
บรรเทาสาธารณภยั มรีะดบัความพงึพอใจสูงสุด เท่ากบัร้อยละ 92.60 การจดัเก็บภาษี
น ้ามนั มรีะดบัความพงึพอใจต ่าสุด เท่ากบัรอ้ยละ 90.40 ดงัแผนภูมทิี ่2.1 

 
แผนภมิู 2.1 เปรยีบเทยีบความพงึพอใจของผูร้บับรกิารต่อการให้บรกิารในงาน 4 งาน 
ดา้นช่องทางการใหบ้รกิาร 

91.20

92.60

90.40

92.40
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 5.2 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ร ับบริการต่อการให้บริการในงาน 4 งาน  
ขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลาดา้นขัน้ตอนการใหบ้รกิาร 
 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ร ับบริการต่อการให้บริการในงาน 4 งาน  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาด้านขัน้ตอนการให้บริการ พบว่าโครงการศูนย์
ประสานงานและรวบรวมขยะอันตรายชุมชนจังหวัดยะลา การจัดเก็บภาษีน ้ ามัน  
และโครงการส่งเสริมภาษามลายูสู่อาเซียน  มีระดับความพึงพอใจสูงสุด เท่ากับ 
รอ้ยละ 93.00 งานช่วยเหลอืและบรรเทาสาธารณภยั มรีะดบัความพงึพอใจต ่าสุด เท่ากบั
รอ้ยละ 91.20 ดงัแผนภูมทิี ่2.2 
 

 
 
 
 
แผนภมิู 2.2 เปรยีบเทยีบความพงึพอใจของผูร้บับรกิารต่อการให้บรกิารในงาน 4 งาน 
ดา้นขัน้ตอนการใหบ้รกิาร 
 
 
 
 
 

93.00

91.20

93.00 93.00
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 5.3 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ร ับบริการต่อการให้บริการในงาน 4 งาน  
ขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลาดา้นเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร 
 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ร ับบริการต่อการให้บริการในงาน 4 งาน  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่าโครงการศูนย์
ประสานงานและรวบรวมขยะอนัตรายชุมชนจงัหวดัยะลา มีระดบัความพึงพอใจสูงสุด 
เท่ากบั 96.20 การจดัเก็บภาษีน ้ามนั มรีะดบัความพงึพอใจต ่าสุด เท่ากบัร้อยละ 92.60  
ดงัแผนภูมทิี ่2.3 
 

 
 
 
แผนภมิู 2.3 เปรยีบเทยีบความพงึพอใจของผูร้บับรกิารต่อการให้บรกิารในงาน 4 งาน 
ดา้นเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร 
 
 
 
 
 
 

96.20

92.80 92.60 93.00
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 5.4 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ร ับบริการต่อการให้บริการในงาน 4 งาน  
ขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลาดา้นสิง่อ านวยความสะดวก 
 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ร ับบริการต่อการให้บริการในงาน 4 งาน  
ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัยะลาดา้นสิง่อ านวยความสะดวก พบว่างานช่วยเหลอืและ
บรรเทาสาธารณภยั มรีะดบัความพงึพอใจสูงสุด เท่ากบัร้อยละ 94.60 การจดัเก็บภาษี
น ้ามนั มรีะดบัความพงึพอใจต ่าสุด เท่ากบัรอ้ยละ 92.20 ดงัแผนภูมทิี ่2.4 

 

 
 
แผนภมิู 2.4 เปรยีบเทยีบความพงึพอใจของผูร้บับรกิารต่อการให้บรกิารในงาน 4 งาน 
ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก 
 

 5.5 เปรยีบเทยีบระดบัรอ้ยละความพงึพอใจภาพรวมของผูร้บับรกิารต่อการให้บรกิาร
แต่ละงานขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา 
 เปรยีบเทยีบระดบัรอ้ยละความพงึพอใจภาพรวมของผูร้บับรกิารต่อการใหบ้รกิาร
แต่ละงานขององค์การบริหารส่วนจังหวดัยะลา พบว่าผู้ร ับบริการมีความพึงพอใจต่อ
โครงการศูนย์ประสานงานและรวบรวมขยะอันตรายชุมชนจงัหวดัยะลาในระดบัสูงสุด 
เท่ากบั 93.40 และการจดัเก็บภาษนี ้ามนัในระดบัต ่าสุด เท่ากบัร้อยละ 92.00 ดงัแผนภูม ิ
ที ่2.5 
 

93.20
94.60

92.20

93.40
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แผนภมิู 2.5 เปรียบเทียบระดบัร้อยละความพึงพอใจภาพรวมของผู้รบับริการต่อการ
ใหบ้รกิารแต่ละงานขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

93.40
92.80

92.00

93.00
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ภาคผนวกที่   

 

แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล 

1 
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แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการตอ่ “โครงการศูนย์ประสานงานและรวบรวมขยะอันตรายชุมชนจงัหวัดยะลา”  
ขององค์การบรหิารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2564 

 

คำชี้แจง แบบสอบถามนี้ใช้เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ “โครงการศูนย์ประสานงานและ
รวบรวมขยะอันตรายชุมชน จังหวัดยะลา” ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (อบจ.) ประจำปี
งบประมาณ 2564 ขอความกรุณาจากท่านตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวตาม
ความเป็นจริง ข้อมูลที่ได้จะนำมาสรุปเป็นภาพรวม เพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนาการให้บริการของ อบจ. 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

แบบประเมินแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการให้บริการ “โครงการศูนย์ประสานงานและรวบรวมขยะอันตรายชุมชน จังหวัดยะลา” 
ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ 
  ❑ชาย   ❑หญิง    

 

2. อายุ  ❑ต่ำกว่า 26 ปี  ❑26 – 35 ปี   ❑36 – 45 ปี  
❑46 – 55 ปี  ❑56 – 65 ปี   ❑มากกว่า 65 ปี 

 

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

4. ตำแหน่งการทำงานในหน่วยงาน (โปรดระบุ ตำแหน่งของท่าน)........................................... 
                     ..................................................................... ................................................. 
 

5. หน่วยงาน  ❑ เทศบาล (โปรดระบุ).............................................................................. 
   ❑ อบต. (โปรดระบุ)................................................................................ 
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ “โครงการศูนย์ประสานงานและรวบรวมขยะอันตรายชุมชน 
จังหวัดยะลา” 
 

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

รายการ 
ระดับความพึง

พอใจ 
5 4 3 2 1 

ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ      
1. การประชาสัมพันธ์มีหลายช่องทางประชาชนสามารถรับข่าวสารได้ดียิ่งข้ึน      
2. สามารถติดต่อสื่อสารได้สะดวกและรวดเร็ว      
3. การใช้บริการสามารถติดต่อได้ง่าย      
4. มีทางเลือกของการใช้บริการหลายช่องทาง      
ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ       
5. การติดต่อขอรับบริการมีความสะดวก      
6. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน      
7. ระยะเวลาในการดำเนินงานมีความเหมาะสม      
ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      
8. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยมิตรไมตรี      
9. เจ้าหน้าที่มีความสุภาพ      
10. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในงานที่ให้บริการ      
11. เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้ทันท่วงทีไม่ล่าช้า      
ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก      
12. มีวัสดุอุปกรณ์ พร้อมในการดำเนินการ      
13. ผลงานที่ดำเนินการเป็นไปตามความต้องการ      
14. มีกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าและสร้างความตระหนักเก่ียวกับการจัดการ
ขยะอันตราย 
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
            
 
 
 
     ชื่อผู้เก็บข้อมลู     
     เบอร์โทร     
 

 
 
 
 
 
 
 
 

*** ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม *** 
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 073-299-699 
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แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการตอ่ “งานช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย”  
ขององค์การบรหิารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2564 

 

คำชี้แจง แบบสอบถามนี้ใช้เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ “งานช่วยเหลือและบรรเทาสา
ธารณภัย” ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (อบจ.) ประจำปีงบประมาณ 2564 ขอความกรุณา
จากท่านตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวตามความเป็นจริง ข้อมูลที่ได้จะนำมาสรุป
เป็นภาพรวม เพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนาการให้บริการของ อบจ. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

แบบประเมินแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการให้บริการ “งานช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย” 
ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ 
  ❑ชาย   ❑หญิง    

 

2. อายุ  ❑ต่ำกว่า 26 ปี  ❑26 – 35 ปี   ❑36 – 45 ปี  
❑46 – 55 ปี  ❑56 – 65 ปี   ❑มากกว่า 65 ปี 

 

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

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

5. ที่อยู่   ตำบล  อำเภอ   จังหวัด    
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ “งานช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย” 
 

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

รายการ 
ระดับความพึง

พอใจ 
5 4 3 2 1 

ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ      
1. การประชาสัมพันธ์มีหลายช่องทางประชาชนสามารถรับข่าวสารได้ดียิ่งข้ึน      
2. สามารถติดต่อสื่อสารได้สะดวกและรวดเร็ว      
3. การใช้บริการสามารถติดต่อได้ง่าย      
4. มีทางเลือกของการใช้บริการหลายช่องทาง      
ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ       
5. การติดต่อขอรับบริการมีความสะดวก      
6. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน      
7. ระยะเวลาในการดำเนินงานมีความเหมาะสม      
ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      
8. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยมิตรไมตรี      
9. เจ้าหน้าที่มีความสุภาพ      
10. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในงานที่ให้บริการ      
11. เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้ทันท่วงทีไม่ล่าช้า      
ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก      
12. มีเครื่องมืออุปกรณ์ พร้อมในการดำเนินการ      
13. ผลงานที่ดำเนินการเป็นไปตามความต้องการ      
14. มีการใช้สัญลักษณ์เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในระหว่างดำเนินการ      
15. พ้ืนที่หลังได้รับความช่วยเหลือสามารถใช้การได้ดี      
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
            
 
 
 
     ชื่อผู้เก็บข้อมลู     
     เบอร์โทร     
 

 
 
 
 
 
 
 
 

*** ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม *** 
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 073-299-699 
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แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการตอ่ “การจัดเกบ็ภาษีน้ำมัน” ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดยะลา  
ประจำปงีบประมาณ 2564 

 

คำชี้แจง แบบสอบถามนี้ใช้เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ “การจัดเก็บภาษีน้ำมัน” ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (อบจ.) ประจำปีงบประมาณ 2564 ขอความกรุณาจากท่านตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวตามความเป็นจริง ข้อมูลที่ได้จะนำมาสรุปเป็นภาพรวม 
เพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนาการให้บริการของ อบจ. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

แบบประเมินแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการให้บริการ “การจัดเก็บภาษีน้ำมัน” 
ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ 
  ❑ชาย   ❑หญิง    

 

2. อายุ  ❑ต่ำกว่า 26 ปี  ❑26 – 35 ปี   ❑36 – 45 ปี  
❑46 – 55 ปี  ❑56 – 65 ปี   ❑มากกว่า 65 ปี 

 

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

4. ที่อยู่  ตำบล..................................อำเภอ............................................  
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ “การจัดเก็บภาษีน้ำมัน” 
 

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

รายการ 
ระดับความพึง

พอใจ 
5 4 3 2 1 

ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ      
1. การประชาสัมพันธ์มีหลายช่องทางประชาชนสามารถรับข่าวสารได้ดียิ่งข้ึน      
2. สามารถติดต่อสื่อสารได้สะดวกและรวดเร็ว      
3. การใช้บริการสามารถติดต่อได้ง่าย      
4. มีทางเลือกของการใช้บริการหลายช่องทาง      
ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ       
5. การติดต่อขอรับบริการมีความสะดวก      
6. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน      
7. ระยะเวลาในการดำเนินงานมีความเหมาะสม      
ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      
8. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยมิตรไมตรี      
9. เจ้าหน้าที่มีความสุภาพ      
10. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในงานที่ให้บริการ      
11. เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้ทันท่วงทีไม่ล่าช้า      
ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก      
12. การอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร      
13. การใช้ระบบออนไลน์ แอฟพลิเคชั่น ฯลฯ เพ่ืออำนวยความสะดวกและความรวดเร็ว      
14. ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงจุดให้บริการได้ง่าย      
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
            
 
 
 
     ชื่อผู้เก็บข้อมลู     
     เบอร์โทร     
 

 
 
 
 
 
 
 
 

*** ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม *** 
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 073-299-699 
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แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการตอ่ “โครงการสง่เสริมภาษามลายสูู่อาเซียน”  
ขององค์การบรหิารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2564 

 

คำชี้แจง แบบสอบถามนี้ใช้เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ “โครงการส่งเสริมภาษามลายู 
สู่อาเซียน” ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (อบจ.) ประจำปีงบประมาณ 2564 ขอความกรุณา
จากท่านตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวตามความเป็นจริง ข้อมูลที่ได้จะนำมาสรุป
เป็นภาพรวม เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการให้บริการของ อบจ. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

แบบประเมินแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการให้บริการ “โครงการส่งเสริมภาษามลายูสู่อาเซียน” 
ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ 
  ❑ชาย   ❑หญิง    

 

2. อายุ  ❑ต่ำกว่า 26 ปี  ❑26 – 35 ปี   ❑36 – 45 ปี  
❑46 – 55 ปี  ❑56 – 65 ปี   ❑มากกว่า 65 ปี 

 

4. สถานภาพ  ❑นักเรียน/นักศึกษา  ❑ครู/อาสาสมัคร 
   ❑ผู้นำศาสนา   ❑ผู้นำชุมชน 
   ❑ประชาชนทั่วไป  ❑อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................... 
5. ที่อยู่   อำเภอ        
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ “โครงการส่งเสรมิภาษามลายูสู่อาเซียน” 
 

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

รายการ 
ระดับความพึง

พอใจ 
5 4 3 2 1 

ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ      
1. การประชาสัมพันธ์มีหลายช่องทางประชาชนสามารถรับข่าวสารได้ดียิ่งข้ึน      
2. สามารถติดต่อสื่อสารได้สะดวกและรวดเร็ว      
3. การใช้บริการสามารถติดต่อได้ง่าย      
4. มีทางเลือกของการใช้บริการหลายช่องทาง      
ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ       
5. ลำดับการให้บริการสัมพันธ์เหมาะสมสอดคล้องกันตลอดงาน      
6. มีสื่อหรือการให้คำแนะนำที่เข้าใจได้ง่าย      
7. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน      
8. ระยะเวลาในการจัดงานมีความเหมาะสม      
ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      
9. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยมิตรไมตรี      
10. เจ้าหน้าที่มีความสุภาพ      
11. เจ้าหน้าที่สามารถตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย      
12. เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้ทันท่วงทีไม่ล่าช้า      
13. เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพเหมาะสม      
ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก      
14. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่นั่ง ที่จอดรถ       
15. การจัดเตรียมอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มมีความเหมาะสมและเพียงพอ      
16. วัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการจัดงานครบถ้วนเพียงพอกับจำนวนผู้เข้าร่วมงาน      
17. การจัดเตรียมด้านวัสดุ อุปกรณ์เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม      
18. อาคารหรือสถานที่จัดงานมีความเหมาะสม      
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
            
 
 
 
     ชื่อผู้เก็บข้อมลู           

      เบอร์โทร                 
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ภาคผนวกที่   

 

คณะทำงานสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ

ให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

2 
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