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บทคัดยอ่ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
โครงการอ าเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข”อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา และ 2) เพ่ือศึกษาการ
บริการของอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ในการแก้ไขความเดือดร้อนและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน วิธีการด าเนินการวิจัยเป็นแบบเชิงปริมาณและเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่ม
ตัวอย่าง 400 คน ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 30 – 41 ปี จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา อาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้ระหว่าง 5,000 - 10,000 บาท ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
โครงการอ าเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข”อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( ̅= 4.29) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบุคลากร มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( ̅= 4.39) รองลงมาคือ ด้านการให้บริการ ( ̅= 4.26) และด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
( ̅= 4.22) ตามล าดับ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ  บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข  การบริการ 
 
Abstract 

The research objective of this study investigated 1) to promote the public service 
in the unit of the mobile service provider and 2) to develop the service of mueang 
district, Yala Province, and to respond the need of people. This study was a qualitative 
research and collected data by using questionnaires from 400 persons. The results found 
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that most of the female age 30 - 41 years, end of study elementary school career, the 
general employee between 5,000 - 10,000 baht. People’s Satisfaction with the Mobile 
Smilling “Relieve Suffering, Maintain Happiness Service Project, Mueang District, Yala 
Province in overall has a high satisfaction level ( ̅= 4.29). When consider in each found 
that staffs have the highest satisfaction level ( ̅= 4.39), the next level, services ( ̅= 4.26) 
and place and convenience ( ̅= 4.22) have a high satisfaction level, respectively.   
Keywords: Satisfaction, Relieve Suffering, Maintain Happiness, Service 
 
บทน า 

กระทรวงมหาดไทย มีอ านาจหน้าที่อันกว้างขวาง โดยมีอ านาจหน้าที่หลักในการบ าบัดทุกข์  
บ ารุงสุข ให้กับประชาชน และกระทรวงมหาดไทย ได้ยึดถือค่านิยม “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” เป็นหลักใน
การท างานเพ่ือประชาชนมาโดยตลอด 

ซึ่งกรมการปกครอง ในฐานะหน่วยงานหนึ่ง ในกระทรวงมหาดไทย ได้ยึดถือค่านิยม “บ าบัดทุกข์  
บ ารุงสุข” เป็นหลักในการท างานเช่นกัน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เพ่ือให้สังคมมีความสุขโดยในการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข นั้น กรมการปกครอง มีภารกิจส่วนหนึ่ง  
ที่ส าคัญ คือ ภารกิจการบริการประชาชนในการบริการประชาชน จะมีอ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา 
เป็นหน่วยงานบริการและเป็นศูนย์กลางการบริการให้กับประชาชน และมีขอบเขตการบริการที่
หลากหลายครอบคลุม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึงการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ในสังคมโดยรวม โดยอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ได้มีนโยบายการบริการประชาชนให้เข้าถึง
ประชาชนอย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นการท างานเชิงรุก เป็นการบริการประชาชนนอกสถานที่ นอกเหนือจากการ
บริการประชาชน ณ ที่ตั้งอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 

ดังนั้น จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาโครงการดังกล่าว เพ่ือน าผลที่ได้รับจากการวิจัย     
มาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานให้กับอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ในการพัฒนาการบริการเชิงรุกของการบริการ อ าเภอ
เมือง จังหวัดยะลา ให้มีคุณภาพ และสามารถ บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ให้กับประชาชน และการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน อีกท้ังมกีารตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการโครงการอ าเภอ....ยิ้มเคลื่อนที่ “บ าบัดทุกข์ 
บ ารุงสุข” อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 

2. เพ่ือศึกษาการบริการของอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และ
การตอบสนองความต้องการของประชาชน 
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แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน (2543) ได้รวบรวมกลุ่มแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในรูปแบบของ

แรงจูงใจไว้ 4 กลุ่ม คือ 
1. ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s Theory motivation) ทฤษฎีนี้ เขาได้เสนอความต้องการ

ในด้านต่าง ๆ กัน ของมนุษย์เรียงล าดับจากความต้องการขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการอยู่รอดไปจนถึงความ
ต้องการทางสังคม และความต้องการการยอมรับนับถึงจากกลุ่มว่าตนมีคุณค่า และพัฒนาตนเองให้
ก้าวหน้ายิ่งขึ้น มาสโลว์ ถือว่า การเรียงล าดับความต้องการนี้ มีความส าคัญ โดยมนุษย์จะมีความต้องการ
ในระดับสูง ๆ ได้ ก็ต่อเมื่อความต้องการขั้นพ้ืนฐานได้รับการตอบสนองแล้ว 
 2. ทฤษฎีการจูงใจ การบ ารุงรักษาของ Herzberg ได้กล่าวถึงปัจจัยการจูงใจ ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้
ผู้ปฏิบัติงานด้านความพึงพอใจ ได้แก่ โอกาส ความส าเร็จ การยอมรับ ความรับผิดชอบ ความเจริญก้าวหน้า 
และปัจจัยการบ ารุงรักษา ซึ่งเป็นตัวขัดขวางความพึงพอใจ ได้แก่ นโยบายขององค์การ สภาพการท างาน 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
 3. ทฤษฎีแรงจูงใจของ Mccelland ซึ่งแบ่งความต้องการของมนุษย์เป็น 3 ประเภท คือ      
ความต้องการความส าเร็จ ความต้องการมีอ านาจ และความต้องการความสัมพันธ์ โดยความต้องการ
ความส าเร็จหรือเรียกว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ถ้าบุคคลใดมีสูงจะมีความปรารถนาที่จะท าสิ่งหนึ่งให้ลุล่วงได้
ด้วยดี 
 4. ทฤษฎีการคาดหวังของ Vroom ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท างานของบุคคล จะ
ประเมินความเป็นไปได้ของผลที่บังเกิดข้ึน แล้วจึงด าเนินการปฏิบัติที่ตนคาดหวังไว้ การจูงใจขึ้นอยู่กับการ
คาดหวังของมนุษย์ต่อผลที่เกิดขึ้น ทฤษฎีการคาดหวังของ Vroom นี้ ท านายว่า บุคคลจะร่วมกิจกรรมที่
เขาคาดหวังว่าจะได้รับรางวัลหรือสิ่งต่าง ๆ ที่เขาปรารถนา 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ได้อธิบายแนวคิดของ Philip Kotler เกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้า
ไว้ดังนี้  ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกหลังการซื้อหรือการรับบริการของบุคคล ซึ่ งเป็นผลจากการ
เปรียบเทียบระหว่างการรับรู้ต่อการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการ หรือประสิทธิภาพของสินค้า ถ้าผลที่ได้รับ
จากสินค้าหรือการบริการต่ ากว่าคาดหวัง ท าให้ลูกค้าเกิดความไม่พอใจ แต่ถ้าระดับของผลที่ได้รับจาก
สินค้าหรือบริการตรงกับความคาดหวังของลูกค้า ก็จะท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และถ้าผลที่ได้รับจาก
สินค้าหรือบริการสูงกว่าความคาดหวังที่ลูกค้าตั้งไว้ ก็จะท าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ 
 Michael Beer (1964) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า เป็นทัศนคติของคนที่มีต่อสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง 

1. V มาจากค าว่า Valance หมายถึง ความพึงพอใจ 
2. I มาจากค าว่า Instrumentality  หมายถึง สื่อ เครื่องมือ วิธีทางน าไปสู่ความพึงพอใจ 
3. E มาจากค าว่า Expectancy  หมายถึง ความคาดหวังภายในตัวบุคคลนั้น ๆ ซึ่งบุคคล 

มีความต้องการและมีความหวังในหลายสิ่งหลายอย่าง ดังนั้นจึงต้องกระท าวิธีหนึ่งวิธีใด เพ่ือตอบสนอง   
ความต้องการหรือสิ่งที่คาดหวังเอาไว้ ซึ่งเมื่อได้รับการตอบสนองแล้วตามที่ตั้งความหวังหรือคาดเอาไว้ว่ า  
บุคคลนั้นก็จะได้รับความพึงพอใจ และในขณะเดียวกันก็จะคาดหวังในสิ่งที่สูงขึ้นไปเรื่อย ๆ ซึ่งอาจจะ
แสดงในรูปสมการได้ ดังนี้ แรงจูงใจ = ผลของความพึงพอใจ + ความคาดหมาย 

ซึ่งหมายถึง แรงจูงใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ต่อการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ต่อการประเมินผลงาน
ขององค์กรที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของตน หรือแรงจูงใจที่บุคคลจะเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรใด
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จะเป็นผลที่เกิดจากทัศนคติองค์กร หรือการท างานขององค์กรนั้นรวมกัน ความคาดหวังที่เขาคาดหมายไว้  
ถ้ามีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ต่อผลงานขององค์กร และได้รับการตอบสนองทั้งรูปธรรมและนามธรรมเป็นไป
ตามท่ีคาดหมายไว้ แรงจูงใจทีจ่ะมีความรู้สึกพึงพอใจก็จะสูง แต่ในทางกลับกัน ถ้าทัศนคติในเชิงลบต่องาน  
และการตอบสนองไม่เป็นไปตามที่คาดหมายไว้แรงจูงใจที่จะมีความรู้สึกพึงพอใจก็จะต่ าไปด้วย 
 
แนวคิดที่เกี่ยวกับตัวก าหนดคุณภาพของการบริการ 

คุณภาพของการบริการนั้น มีความหมาย คือ บริการดี ราคารับได้ หรือความพึงพอใจของผู้ซื้อ 
การบริการที่มีคุณภาพที่จะเกิดความประทับใจไปนาน การบริการที่ดีมีคุณภาพจึงเหมือนกับการให้
ประโยชน์สุข ซึ่งมีคุณค่าต่อชีวิต 

คุณภาพของการบริการ จึงเป็นมาตรการที่ใช้วัดระดับการบริการว่าดี ตรงกับความคาดหวังของ
ผู้บริโภคหรือผู้รับบริการเพียงใด กล่าวคือ ถ้าการบริการที่คาดหวังว่าจะได้รับมากกว่าการบริการที่เรา
ได้รับจริงผลก็คือ คุณภาพของการบริการนั้นใช้ไม่ได้ แต่ถ้าการบริการที่คาดหวังว่าจะได้รับเท่ากับการ
บริการที่เราได้รับจริงผลก็คือคุณภาพของการบริการนั้นน่าพอใจ และถ้าการบริการที่คาดหวังว่าจะได้รับ
น้อยกว่าการบริการที่เราได้รับจริงผลก็คือ คุณภาพของการบริการนั้นดีเยี่ยม 

ผลการค้นคว้าเกี่ยวกับปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดคุณภาพของการบริการ ซึ่งปัจจัยที่เป็นตัวก าหนด
คุณภาพของการบริการที่สามารถน าไปใช้ได้กับการบริการทั่ว ๆ ไป มี 10 ประการ ดังต่อไปนี้ 

1.  ไว้ใจได้ ความหมายว่า การบริการนั้น ต้องคงเส้นคงวาและไว้วางใจ 
2.  ความพร้อม หมายถึง การบริการที่พร้อมทุกเวลา ผู้ให้บริการมีความเต็มใจและได้เตรียมตัวที่จะ

ให้บริการอยู่เสมอ 
3.  ความสามารถ หมายถึง ผู้ให้บริการจะต้องมีทักษะและความรู้ในการให้บริการ 
4.  ความสามารถในการเข้าถึง หมายความว่า จะต้องง่ายต่อการติดต่อ ไม่มีพิธีการซับซ้อน      

ไม่เสียเวลารอคอยนาน 
5.  ความมีอัธยาศัย หมายถึง ความสุภาพอ่อนน้อม เป็นมิตร และเข้าใจความรู้สึกของลูกค้า 
6.  การสร้างสัมพันธ์ คือ การติดต่อให้ข่าวสารลูกค้า ด้วยภาษาที่ลูกค้าเข้าใจ รวมทั้งรับฟัง    

ความเห็นชอบของลูกค้า 
7.  เชื่อถือได้ หมายถึง การบริการนั้นมีความซื่อตรง เชื่อถือได้ และไว้ใจได้   
8.  มั่นคงปลอดภัย หมายถึง การบริการจะต้องไม่เป็นที่สงสัย ปราศจากการเสี่ยงและอันตราย 
9.  รู้จักและเข้าใจลูกค้า หมายถึง พยายามท าความเข้าใจ ถึงความต้องการและความคาดหวัง

ของลูกค้า ให้บริการที่ท าให้ลูกค้าคิดว่าเป็นการใส่ใจเฉพาะตัว 
10. พยายามให้สิ่งที่ลูกค้าสัมผัสได้ หมายถึง เน้นเป็นพิเศษในเรื่องสิ่งอ านวยความสะดวกที่เป็น

รูปธรรม บุคลากร ตลอดจนสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่สามารถสัมผัสได้ 
Aday and Andersen (1978)  กล่าวถึง ทฤษฎีที่ชี้พ้ืนฐาน 6 ประเภท ที่เกี่ยวกับความพึงพอใจของ

ผู้มาใช้บริการ และความรู้สึกที่ผู้ใช้บริการได้รับจากการบริการเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยประเมินระบบบริการ
ว่าได้มีการเข้าถึงผู้ใช้บริการ ความพึงพอใจ 6 ประเภทนั้น คือ 

1. ความพึงพอใจต่อความสะดวกที่ได้รับจากบริการ ซึ่งแยกออกเป็น 
1.1. การใช้เวลารอคอยในสถานที่บริการ 
1.2 การได้รับการดูแลเมื่อมีความต้องการ 
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1.3 ความสะดวกสบายที่ได้รับในสถานบริการ 
2. ความพึงพอใจต่อการประสานงานของการบริการ ซึ่งแยกออกเป็น 

2.1 การได้รับบริการทุกประเภทในสถานที่ คือ ผู้ใช้บริการสามารถขอรับบริการตาม 
ความต้องการของผู้ใช้บริการ 

2.2 ผู้ใช้บริการให้ความสนใจผู้ใช้บริการ 
2.3 ได้มีการติดตามผลงาน 

3. ความพึงพอใจต่อข้อมูลที่ได้รับจากบริการ 
4. ความพึงพอใจต่ออัธยาศัย ความสนใจของผู้ใช้บริการ ได้แก่ การแสดงอัธยาศัย ท่าทางที่ดีเป็น

กันเองของผู้ให้บริการ และความสนใจ ห่วงใยต่อผู้ใช้บริการ 
5. ความพึงพอใจต่อคุณภาพของบริการ ได้แก่ คุณภาพการบริการต่อผู้ใช้บริการ 
6. ความพึงพอใจต่อค่าใช้จ่ายเมื่อใช้บริการ  ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของผู้ใช้บริการ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ได้อธิบายแนวคิดของ Philip Kotler เกี่ยวกับตัวก าหนดคุณภาพของ

การบริการไว้ดังนี้ ผู้ให้บริการจะต้องท าให้ผลิตภัณฑ์แตกต่างจากคู่แข่ง สิ่งส าคัญสิ่งหนึ่งในการสร้างความ
แตกต่างของธุรกิจให้บริการ คือ การรักษาระดับการให้บริการที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน โดยเสนอคุณภาพการ
ให้บริการตามที่ลูกค้าได้คาดหวังไว้ โดยทั่วไปคุณภาพของการบริการสามารถพิจารณาได้จากตัวก าหนด
คุณภาพที่ส าคัญ ได้แก่ 

1. ความพ่ึงพาได้ หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานในลักษณะที่เชื่อถือได้  ถูกต้อง
สม่ าเสมอ 
 2. ความพร้อมในการตอบสนอง  หมายถึง  ความเต็มใจที่จะให้บริการและช่วยเหลือลูกค้าอย่าง
รวดเร็ว 

3. ความสามารถในการแข่งขัน หมายถึง ทักษะ ความรู้ ความสามารถที่จ าเป็นเพ่ือให้การบริการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ความเข้าถึงได้ง่าย หมายถึง ความสะดวกในการติดต่อ สามารถเข้าพบได้ง่าย 
 5. การมีมารยาทที่ดี หมายถึง ความสุภาพ อ่อนน้อม ให้ความเคารพไม่ถือตัว 
 6. การติดต่อสื่อสารที่ดี หมายถึง การตั้งใจฟังและเข้าใจลูกค้า การให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า  
โดยใช้ภาษาและค าพูดที่ลูกค้าสามารถเข้าใจง่าย 

7. ความน่าเชื่อถือ หมายถึง มีความน่าเชื่อถือ สามารถไว้วางใจได้และมีความซื่อสัตย์ 
8. ความปลอดภัย หมายถึง การปกป้องลูกค้า จากอันตรายความเสี่ยง หรือข้อสงสัยต่าง ๆ  

เคารพในความลับที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า 
9. สิ่งที่สัมผัสได้ หมายถึง สิ่งอ านวยความสะดวก เครื่องมืออุปกรณ์ รวมถึงบุคลิกภาพของ

พนักงาน 
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กรอบแนวคิด 
 
            ตัวแปรต้น                                                      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ จากแบบสอบถามประชาชนที่มีต่อการบริการ
ของโครงการอ าเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้เข้าร่วมโครงการ อ าเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” อ าเภอเมือง จังหวัด
ยะลา ที่อาศัยในเขตพ้ืนที่ อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา จ านวน 400 คน โดยใช้การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
ด้วยสูตรของ Taro Yamane 
 
ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของโครงการอ าเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ 
“บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข”อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ผู้วิจัยได้แปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของโครงการอ าเภอยิ้ม...
เคลื่อนที่ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 

ข้อมูลทางด้านของกลุ่มตัวอย่างที่จ าแนกตามเพศ จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 57.8 และเพศชาย จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.2 
ตามล าดับ 
 ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่จ าแนกตามอายุ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 30-41 ปี
จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 รองลงมา 54-65 ปี จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 และ
มากกว่า 66 ปี จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 ตามล าดับ 

 เพศ 
 อายุ 
 ศาสนา 
 สถานภาพ 
 อาชีพ 
 ระดับการศึกษา 
 รายได้ 
 หมู่บ้าน 
 ต าบล 

 

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ     
การบริการของโครงการอ าเภอ... 

ยิ้มเคลื่อนที ่“บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
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ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่จ าแนกตามศาสนา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม 
จ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 รองลงมา ศาสนาพุทธ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 45.2 และ
ศาสนาคริสต์ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2 ตามล าดับ 

ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่จ าแนกตามสถานภาพ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีสถานภาพสมรส 
จ านวน 291 คน คิดเป็นร้อยละ 72.8 รองลงมา สถานภาพโสด จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 และ
แยกกันอยู่ จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 ตามล าดับ 

ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่จ าแนกตามอาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีอาชีพรับจ้างทั่วไป 
จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 รองลงมา เกษตรกร จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.2 และท า
ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 ตามล าดับ 
 ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่จ าแนกตามการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 รองลงมา ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 80 คน     คิดเป็น
ร้อยละ 20.0 และปริญญาตรี จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 ตามล าดับ 

ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่จ าแนกตามรายได้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีรายได้ 5,000-10,000 
บาท จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5 รองลงมา น้อยกว่า 5,000 บาท จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 
29.2 และ 10,001-20,000 บาท จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 ตามล าดับ 

ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่จ าแนกตามหมู่บ้านอาศัยอยู่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ อาศัยในหมู่ที่ 
2 จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 รองลงมา หมู่ที่ 5 จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 และหมู่ที่ 
4 จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 และหมู่ที่ 3 จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8  ตามล าดับ 

ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่จ าแนกตามต าบลอาศัยอยู่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ อาศัยในอยู่ใน
ต าบลสะเตง จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 รองลงมา ต าบลสะเตงนอก จ านวน 74 คน คิดเป็น
ร้อยละ 18.5 และต าบลบุดี จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5  ตามล าดับ 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของโครงการ อ าเภอยิ้ม ...เคลื่อนที่  
“บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการ
ของโครงการอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข”อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.70 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน มากที่สุดในด้านบุคลากร  มีค่าเฉลี่ย4.39 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) = 0.67 รองลงมา ด้านการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.78 และ
ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย  4.22 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.76 

ด้านบุคลากร พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ  4.39 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.67 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การต้อนรับ การ
ทักทาย มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.51 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.74 
รองลงมา ความสุภาพ ยิ้มแย้ม แจ่มใสของเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ย 4.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 
0.74 และเต็มใจให้บริการ กระตือรือร้นเอาใจใส่ มีค่าเฉลี่ย 4.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.78 

ด้านการให้บริการ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.78 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจใน
ระดับมากทุกข้อ มากที่สุดเรื่องมีป้ายแสดงหน่วยงานที่ ให้บริการที่ชัดเจน การต้อนรับ การทักทาย 
มีค่าเฉลี่ย 4.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.89 รองลงมา การจัดล าดับการให้บริการแก่ผู้รับบริการ 
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มีค่าเฉลี่ย 4.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.93 และขั้นตอนการให้บริการ ไม่ยุ่งยาก มีค่าเฉลี่ย
4.19 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 1.02 และเจ้าหน้าที่บริการเพียงพอ มีค่าเฉลี่ย 4.14 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) = 0.91 

ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.76 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมากทุกข้อ มากที่สุดเรื่อง บรรยากาศเหมาะสมกับการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 
4.32 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.90 รองลงมา สถานที่สะอาดและน่าเข้าไปใช้บริการมีค่าเฉลี่ย 
4.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.79 และพ้ืนที่เหมาะสมกับการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.22 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.83 และความพร้อมของอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก 
มีค่าเฉลี่ย 4.05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.95 
 
สรุปและอภิปรายผล 

1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ค้นพบประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้ ในการศึกษาข้อมูลทั่วไป
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 30 - 41 ปี ส่วนมากท าอาชีพรับจ้าง
ทั่วไป มีรายได้ 5,000 – 10,000 บาท อาศัยอยู่หมู่ที่ 2 และส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในต าบลสะเตง 

2. จากการศึกษาข้อมูลความพึงพอใจประชาชนผู้ เข้าร่วมของบริการโครงการอ าเภอ...            
ยิ้มเคลื่อนที่ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” ในด้านบุคลากร ด้านการให้บริการ ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก  
รวม 3 ด้าน โดยรวมประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการอ าเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” อ าเภอเมือง 
จังหวัดยะลา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า ประชาชนผู้เข้าร่วมของ
บริการโครงการอ าเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา มีความพึงพอใจ 
อยู่ในระดับมาก ทั้ง 3 ด้าน  โดยเรียงล าดับดังนี้ ด้านบุคลากร ด้านการให้บริการ และสถานที่และสิ่ง
อ านวยความสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ อร่าม สัมมะวงศ์ (2541) เรื่องความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการของส านักงานทะเบียน อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี มีความพึงพอใจในระดับมาก 

2.1 ด้านบุคลากร ประชาชนผู้เข้าร่วมบริการโครงการอ าเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่“บ าบัดทุกข์ 
บ ารุงสุข” อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านการให้บริการประชาชนผู้เข้าร่วม
บริการโครงการอ าเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา มีความพึงพอใจต่อการ
จัดสภาพแวดล้อมในด้านการให้บริการ มีความพึงพอใจในระดับมาก  

2.2 ด้านการให้บริการประชาชน ผู้เข้าร่วมบริการโครงการอ าเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ “บ าบัดทุกข์  
บ ารุงสุข” อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา มีความพึงพอใจต่อการบริการของโครงการอ าเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ 
“บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” อ าเภอเมือง จังหวัดยะลาโดยรวมประชาชนผู้เข้าร่วมบริการมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก  

2.3 ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก ประชาชนผู้เข้าร่วมบริการโครงการอ าเภอ...  
ยิ้มเคลื่อนที่ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา มีความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อม
ภายในพ้ืนที่ ด้านอาคารสถานที่ โดยรวมประชาชนผู้เข้าร่วมบริการโครงการอ าเภอ... ยิ้มเคลื่อนที่ “บ าบัด
ทุกข์ บ ารุงสุข” อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 จากผลวิจัย สามารถน าไปพัฒนาศักยภาพในการให้บริการมากยิ่งขึ้น และหน่วยงานอ่ืน ๆ น าไป
ประยุกต์ใช้ในการให้บริการ ต่อไป 
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