
 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับบริการ 
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
**************************** 

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองสะเตงนอก จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของประชาชนผู ้รับบริการที ่มีต ่องานทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนท้องถิ ่นเทศบาลเมือง          
สะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนที ่มารับบริการ            
งานทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัด
ยะลา จำนวน 63 คน (ข้อมูลผู้มารับบริการงานทะเบียนราษฎร ตั้งแต่  วันที่ 1 เมษายน – 30 
กันยายน 2564) โดยเก็บข้อมูลทุกเดือน คือ 63 คน แบบสำรวจแบ่งเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 1.1 เพศ 1.2 อายุ 1.3 ระดับการศึกษา 1.4 อาชีพ และ 
1.5 สถานะชื่อในทะเบียนบ้าน ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่องานทะเบียน
ราษฎร สำนักทะเบียนท้องถิ ่นเทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา             
แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 1. ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 2. ด้านบุคลากรเจ้าหน้าที่  
ผู้ให้บริการ และ 3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และตอนที่ 3 คำถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้รับบริการ
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการให้บริการของสำนักทะเบียน
ท้องถิ่นเทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ผลการตอบแบบสอบถามมีดังนี้ 

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.1 เพศ    

 

  ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 63 คน เป็นเพศชาย 26 คน คิดเป็นร้อยละ 41.27 
และเป็น  เพศหญิง 37 คน คิดเป็นร้อยละ 58.73  
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1.2 อายุ   

 

ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 63 คน อายุน้อยกว่า 20 ปี จำนวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.59 อายุ 20 – 39 ปี จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 50.79 อายุ 40 – 59 ปี จำนวน      
23 คน คิดเป็นร้อยละ 36.51 และอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11  

1.3 การศึกษา   

 

ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 63 คน มีระดับการศึกษาต่ำกว่าประถมศึกษา/
ประถมศึกษา จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.35 ระดับมัธยมศึกษา/ปวช. จำนวน 24 คน      
ค ิดเป็นร ้อยละ 38.10 คน ระด ับอน ุปร ิญญา/ปวส.  8 คน ค ิดเป ็นร ้อยละ 12.70                  
ระดับปริญญาตรี จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 38.10 และสูงกว่าระดับปริญญาตรี จำนวน 3 
คน คิดเป็นร้อยละ 4.76 

น้อยกว่า 20 ปี ,
1, 1.59%

20 – 39 ปี, 
32, 50.79%40 – 59 ปี, 

23, 36.51%

60 ปีขึ้นไป, 
7, 11.11%

ต่่ากว่าประถมศึกษา/
ประถมศึกษา, 4, 6.35%

มัธยมศึกษา/ปวช., 
24, 38.10%

อนุปริญญา/ปวส. , 
8, 12.70%

ปริญญาตรี, 24, 
38.10%

สูงกว่าปริญญาตรี, 
3, 4.76%
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1.4 อาชีพ  

 

ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 63 คน มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จำนวน 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 7.94 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 7.94 อาชีพ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย จำนวน 27 คน ค ิดเป ็นร ้อยละ 42.86 อาชีพร ับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 25.40 และอาชีพอื่นๆ จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อย
ละ 15.87 ซึ่งผู้รับบริการส่วนใหญ่มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขาย คือร้อยละ 42.86 
รองลงมาคืออาชีพรับราชการและรัฐวิสาหกิจ คือร้อยละ 25.40 

1.5 สถานะช่ือในทะเบียน  

 

ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 63 คน เป็นประชาชนที่อยู ่ในเขตเทศบาลเมือง       
สะเตงนอก 44 คน คิดเป็นร้อยละ 69.84 และเป็นผู ้ที่อยู ่นอกเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก 
จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 30.16 

นักเรียน/นักศึกษา, 5, 
7.94%

พนักงานบริษัทเอกชน, 
5, 7.94%

ประกอบธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย, 27, 42.86%

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ, 
16, 25.40%

อ่ืนๆ (เช่น ว่างงาน/
แม่บ้าน/รับจ้างทั่วไป/

ข้าราชการบ่านาญ), 10, 
15.87%

ในเขต ทม.สะเตงนอก, 
44, 69.84%

นอกเขต ทม.สะเตงนอก, 
19, 30.16%
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ตอนที่ 2 : ท่านมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 

 
ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 63 คน พึงพอใจในข้อ 1.3 ความเป็นธรรมของขั้นตอน

การให้บริการตามลำดับก่อนหลังไม่เลือกปฏิบัติมากที่สุด รองลงมาคือข้อ 1.4 ระยะเวลาการ
ให้บริการมีความเหมาะสม ไม่มีขั้นตอนมากเกินความจำเป็น  1.1 ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน มีความสะดวก และคล่องตัว และข้อ 1.2 ความชัดเจนในการอธิบายชี้แจงและแนะนำ
ขั้นตอนการให้บริการ และข้อ ตามลำดับ 

2. ความพึงพอใจด้านบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

 
ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 43 คน พึงพอใจในข้อ 2.5 มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อ

หน้าที่ มากที่สุด รองลงมาคือข้อ 1.3 ความเป็นมิตรและเป็นมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้รับบริการ และ 
ข้อ 1.4  ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถามข้อสงสัย ให้คำแนะนำได้
อย่างถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ และข้อ 1.1 ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทาง 
กิริยามารยาทของผู้ให้บริการ และ 1.2 ความเต็มใจ ความกระตือรือร้น และความพร้อมในการ
ให้บริการอย่างสุภาพ ตามลำดับ 

 

4.94

4.95

4.78

4.86

4.65 4.7 4.75 4.8 4.85 4.9 4.95 5

1.4 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ไม่มีขั้นตอน
มากเกินความจ่าเป็น

1.3 ความเป็นธรรมของขั้นตอนการให้บริการตามล่าดับ
ก่อนหลังไม่เลือกปฏิบัติ

1.2 ความชัดเจนในการอธิบายชี้แจงและแนะน่าขั้นตอนการ
ให้บริการ

1.1 ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความสะดวก 
และคล่องตัว

ค่าเฉลี่ยที่ได้

4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5

1.5 มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ เช่น ไม่เรียกขอสิ่ง…

1.4 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถ…

1.3 ความเป็นมิตรและเป็นมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้รับบริการ

1.2 ความเต็มใจ ความกระตือรือร้น และความพร้อมใน…

1.1 ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะ…

ค่าเฉลี่ย

ชื่อ
แก
น
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3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

 
ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 43 คน พึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ในข้อ 1.2 

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดของสถานที่จุดให้บริการ  มากที่สุด รองลงมา คือ     
ข้อ 1.1 การใหบ้ริการของหน่วยงาน และช่องบริการต่างๆ  สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกข้อ 1.4 
ความเพียงพอ คุณภาพ และทันสมัยของอุปกรณ์เคร่ืองมือต่างๆในการให้บริการและข้อ 1.3 ความ
เพียงพอ เหมาะสม ของที่จอดรถ ห้องน้ำ และที่นั่งคอยรับบริการตามลำดับ 

ตอนที่ 3 : ท่านมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการให้บริการของ  
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองสะเตงนอกอย่างไร 
1. เจ้าหน้าที่ใหบ้ริการดีมาก พนักงานพูดจาสุภาพดี  
2. เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มทุกคน 
3. เจ้าหน้าที่ทักทาย และสอบถามคนที่มาติดต่อด้วยความใส่ใจ และอธิบายได้อย่างละเอียด 
4. เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนดีมาก  
5. ช่วยประสานกับสำนักงานที่ดิน ทำให้สะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อ บริการดีมาก 

จากการตอบแบบสอบถามของผู้รับบริการ จำนวน 63 คน ผู้รับบริการพึงพอใจ
อยู่ในระดับดีมาก คือ เฉลี่ยอยู่ที่ 4.80 โดยระดับความพึงพอใจโดยรวมของผู้รับบริการที่มีต่อ
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองสะเตงนอก พึงพอใจร้อยละ 96.03   

 

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9

1.4 ความเพียงพอ คุณภาพ และทันสมัยของ…

1.3 ความเพียงพอ เหมาะสม ของที่จอดรถ …

1.2 ความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยและความสะอาด…

1.1 การให้บริการของหน่วยงาน และช่องบริการ…

ค่าเฉลี่ย

ช่ือแผนภมูิ


