
 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับบริการ 
ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
**************************** 

ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลเมืองสะเตงนอก จัดท ำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ
ของ ประชำชนผู้รับบริกำรท่ีมีต่องำนทะเบียนรำษฎร ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลเมืองสะเตง
นอก อ ำเภอเมืองยะลำ จังหวัดยะลำ โดยเก็บข้อมูลจำกประชำชนท่ีมำรับบริกำรงำนทะเบียน
รำษฎร ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลเมืองสะเตงนอก อ ำเภอเมืองยะลำ จังหวัดยะลำ จ ำนวน  
43 คน (ข้อมูลผู้มำรับบริกำรงำนทะเบียนรำษฎร ตั้ งแต่ วันท่ี 1 – 30 กันยำยน 2563)          
โดยเก็บข้อมูลใน 1 เดือนเต็ม คือ 43 คน แบบส ำรวจแบ่งเป็น 3 ตอน ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถำม ได้แก่ 1.1 เพศ 1.2 อำย ุ1.3 ระดับกำรศึกษำ 1.4 อำชีพ และ 1.5 สถำนะ
ชื่อในทะเบียนบ้ำน ตอนท่ี 2 ควำมพึงพอใจของประชำชนผู้รับบริกำรต่องำนทะเบียนรำษฎร 
ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลเมืองสะเตงนอก อ ำเภอเมืองยะลำ จังหวัดยะลำ แบ่งออกเป็น       
3 ด้ำน คือ 1. ด้ำนขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 2. ด้ำนบุคลำกรเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำร และ 
3. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และตอนท่ี 3 ค ำถำมปลำยเปิดเพื่อให้ผู้รับบริกำรแสดง           
ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงแก้ไขพัฒนำกำรให้บริกำรของส ำนักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบำลเมืองสะเตงนอก อ ำเภอเมืองยะลำ จังหวัดยะลำ ผลกำรตอบแบบสอบถำมมีดังนี้ 

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.1 เพศ    

 

  ผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 43 คน เป็นเพศชำย 14 คน คิดเป็นร้อยละ 32.56 
และเป็น  เพศหญิง 29 คน คิดเป็นร้อยละ 67.44  

ชาย, 14 , 
32.56%หญิง, 29 , 

67.44%
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1.2 อายุ   

 

ผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 43 คน อำยุน้อยกว่ำ 20 ปี จ ำนวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.33 อำยุ 20 – 39 ปี จ ำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 46.51 อำยุ 40 – 59 ปี จ ำนวน      
18 คน คิดเป็นร้อยละ 41.86 และอำยุ 60 ปีขึ้นไป จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 9.30  

1.3 การศึกษา   

 

ผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 43 คน มีระดับกำรศึกษำต่ ำกว่ำประถมศึกษำ/
ประถมศึกษำ จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 9.30 ระดับมัธยมศึกษำ/ปวช. จ ำนวน 15 คน คิด
เป็นร้อยละ 34.88 คน ระดับอนุปริญญำ/ปวส. 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.98 ระดับปริญญำตรี 
จ ำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 41.86 และสูงกว่ำระดับปริญญำตรี จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.98 

 

  

อายุ น้อยกว่า 
20 ปี, 1, 
2.33%

อายุ 20 – 39 ปี
, 20, 46.51%อายุ 40 – 59 ปี

, 18, 41.86%

อายุ 60 ปีขึ้นไป, 
4, 9.30%

9.30%
6.98%

39.53%
25.58%

18.60%
ต่ ำกว่ำประถมศึกษำ/ประถมศกึษำ

มัธยมศึกษำ/ปวช.

อนุปริญญำ/ปวส.

ปริญญำตรี

สูงกว่ำปริญญำตรี
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1.4 อาชีพ  

 

ผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 43 คน มีอำชีพนักเรียน/นักศึกษำ จ ำนวน 4 คน คิด
เป็นร้อยละ 9.30 อำชีพพนักงำนบริษัทเอกชน จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.98 อำชีพ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้ำขำย  จ ำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 39.53 อำชีพรับรำชกำร/
รัฐวิสำหกิจ จ ำนวน  11 คน คิดเป็นร้อยละ 25.58 และอำชีพอื่นๆ จ ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.60 ซึ่งผู้รับบริกำรส่วนใหญ่มีอำชีพประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือค้ำขำย คือร้อยละ 39.53 
รองลงมำคืออำชีพรับรำชกำรและรัฐวิสำหกิจ คือร้อยละ 25.58 

1.5 สถานะช่ือในทะเบียน  

 

ผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 43 คน เป็นประชำชนท่ีอยู่ในเขตเทศบำลเมืองสะเตง
นอก 31 คน คิดเป็นร้อยละ 72.09 และเป็นผู้ท่ีอยู่นอกเขตเทศบำลเมืองสะเตงนอก จ ำนวน 12 
คน คิดเป็นร้อยละ 27.91 

 

9.30%

6.98%

39.53%
25.58%

18.60%

นักเรียน/นักศึกษำ

พนักงำนบริษัทเอกชน

ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้ำขำย

รับรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ

อื่นๆ (เช่น ว่ำงงำน/แม่บ้ำน/รับจ้ำง
ทั่วไป/ข้ำรำชกำรบ ำนำญ)

อยู่ในเขตเทศบาลเมืองสะ
เตงนอก

72.09%

อยู่นอกเขต
เทศบาลเมืองสะ

เตงนอก
27.91%
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ตอนที่ 2 : ท่านมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของส านักทะเบยีนท้องถิ่นเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 

 
 

ผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 43 คน พึงพอใจในข้อ 1.3 ควำมเป็นธรรมของขั้นตอน
กำรให้บริกำรตำมล ำดับก่อนหลังไม่เลือกปฏิบัติมำกท่ีสุด รองลงมำคือข้อ 1.2 ควำมชัดเจนในกำร
อธิบำยชี้แจงและแนะน ำขั้นตอนกำรให้บริกำร และข้อ 1.1 ขั้นตอนกำรให้บริกำรไม่ยุ่งยำกซับซ้อน 
มีควำมสะดวก และคล่องตัว และข้อ 1.4 ระยะเวลำกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม ไม่มีขั้นตอน
มำกเกินควำมจ ำเป็น ตำมล ำดับ 

2. ความพึงพอใจด้านบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

 
ผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 43 คน พึงพอใจในข้อ 2.5 มีควำมซื่อสัตย์สุจริตต่อ

หน้ำท่ี มำกที่สุด รองลงมำคือข้อ 1.3 ควำมเป็นมิตรและเป็นมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีต่อผู้รับบริกำร และ 
ข้อ 1.4  ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร เช่น สำมำรถตอบค ำถำมข้อสงสัย ให้ค ำแนะน ำได้
อย่ำงถูกต้อง มีควำมน่ำเชื่อถือ และข้อ 1.1 ควำมเหมำะสมในกำรแต่งกำย บุคลิก ลักษณะท่ำทำง 
กิริยำมำรยำทของผู้ให้บริกำร และ 1.2 ควำมเต็มใจ ควำมกระตือรือร้น และควำมพร้อมในกำร
ให้บริกำรอย่ำงสุภำพ ตำมล ำดับ 

4.44

4.58

4.53

4.44

4.35 4.4 4.45 4.5 4.55 4.6

1.4 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ไม่มี
ขั้นตอนมากเกินความจ าเป็น

1.3 ความเป็นธรรมของขั้นตอนการให้บริการตามล าดับ
ก่อนหลังไม่เลือกปฏิบัติ

1.2 ความชัดเจนในการอธิบายชี้แจงและแนะน าขั้นตอน
การให้บริการ

1.1 ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความ
สะดวก และคล่องตัว

ค่าเฉลี่ยที่ได้

4.48 4.5 4.52 4.54 4.56 4.58 4.6 4.62 4.64

1.5 มีควำมซ่ือสัตย์สุจริตต่อหน้ำที่ เช่น ไม่เรียกขอสิ่ง
ตอบแทนเป็นวัน ไม่รับสินบน เป็นต้น

1.4 ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร เช่น สำมำรถ
ตอบค ำถำมข้อสงสัย ให้ค ำแนะน ำได้อย่ำงถูกต้อง ม…ี

1.3 ควำมเป็นมิตรและเป็นมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อ
ผู้รับบริกำร

1.2 ควำมเต็มใจ ควำมกระตือรือร้น และควำมพร้อมใน
กำรให้บริกำรอย่ำงสุภำพ

1.1 ควำมเหมำะสมในกำรแต่งกำย บุคลิก ลักษณะ
ท่ำทำง กิริยำมำรยำทของผู้ให้บริกำร

ค่าเฉลี่ย
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3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 
ผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 43 คน พึงพอใจด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ในข้อ 1.2 

ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยและควำมสะอำดของสถำนท่ีจุดให้บริกำร มำกท่ีสุด รองลงมำ คือ     
ข้อ 1.1 กำรให้บริกำรของหน่วยงำน และช่องบริกำรต่ำงๆ  สำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงสะดวกข้อ 1.4 
ควำมเพียงพอ คุณภำพ และทันสมัยของอุปกรณ์เคร่ืองมือต่ำงๆในกำรให้บริกำรและข้อ 1.3 ควำม
เพียงพอ เหมำะสม ของที่จอดรถ ห้องน้ ำ และท่ีนั่งคอยรับบริกำรตำมล ำดับ 

ตอนที่ 3 : ท่านมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการให้บริการของ 
ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองสะเตงนอกอย่างไร 
1. บริกำรดีมำก พนักงำนพูดจำสุภำพดี 
2. บริกำรประทับใจมำก ไม่รอนำน 
3. ขอให้เปิดให้บริกำรส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลเมืองสะเตงนอก เพื่อให้ประชำชนผู้ใช้บริกำร

สะดวกในกำรมำติดต่อใช้บริกำร  
4. หำเคร่ืองมือในกำรประเมินเพ่ือให้ง่ำยต่อผู้ประเมิน ให้มีกำรประเมินโดยเก็บข้อมูลอย่ำงน้อย  

ปีละ 2 คร้ัง เสนอฝ่ำยบริหำรทรำบเพ่ือปรับปรุงแก้ไขในกำรเข้ำรับบริกำรจำกรัฐ 

จากการตอบแบบสอบถามของผู้รับบริการ จ านวน 43 คน ผู้รับบริการพึงพอใจ
อยู่ในระดับดีมาก คือ เฉลี่ยอยู่ที่ 4.53 โดยระดับความพึงพอใจโดยรวมของผู้รับบริการที่มีต่อ
ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองสะเตงนอก พึงพอใจร้อยละ 90.66   

 

4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7

1.4 ควำมเพียงพอ คุณภำพ และทันสมัยของอุปกรณ์
เครื่องมือต่ำงๆในกำรให้บริกำร

1.3 ควำมเพียงพอ เหมำะสม ของที่จอดรถ ห้องน้ ำ 
และที่น่ังคอยรับบริกำร

1.2 ควำมเป็นระเบียบเรียบรอ้ยและควำมสะอำดของ
สถำนท่ีจุดให้บริกำร

1.1 กำรให้บริกำรของหน่วยงำน และช่องบริกำรต่ำงๆ  
สำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงสะดวก

ค่ำเฉลี่ย

ช่ือแผนภมูิ


