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บทน า 
1.หลักการและเหตุผล 

  งานทะเบียนที่ส าคัญตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร และทะเบียนบัตรประจ าตัว
ประชาชนมี 2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ ส านักทะเบียนอ าเภอ (รวมเขต กทม.) งานทะเบียนราษฎร และ
ทะเบียนงานบัตรประจ าตัวประชาชน ซึ่งมีนายอ าเภอและผู้อ านวยการเขตเป็นนายทะเบียน และส านัก
ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล งานทะเบียนราษฎรและทะเบียนบัตรประจ าตัวประชาชน ซึ่งมีปลัดเทศบาลเป็นนาย
ทะเบียนท้องถิ่นในจ านวนนี้ยังมีเทศบาลที่ยังไม่รับการถ่ายโอนงานทะเบียนราษฎรอีกทั้งสิ้น 838 แห่ง ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ยังไม่มีหน้าที่ในงานทะเบียนราษฎรแต่อย่างใด (พระราชบัญญัติการทะเบียน
ราษฎร, 2534) 
  งานทะเบียนราษฎร และทะเบียนบัตรประจ าตัวประชาชนนั้น  ในส่วนของเทศบาลเมือง และ
เทศบาลนครรวมทั้งเทศบาลต าบลเดิม จะรับผิดชอบงานทะเบียนราษฎร และงานทะเบียนบัตรประจ าตัว
ประชาชน รับภารกิจมาตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง หรือยกฐานะส่วนมากจะเป็นเทศบาลเมืองซ่ึงเป็นที่ตั้งของจังหวัด แต่
ละจังหวัดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2496 หรือหลังจากนั้น ส าหรับเทศบาลต าบลที่ยกฐานะมาจากสุขาภิบาล เมื่อวันที่ 
25 พฤษภาคม 2542 และเทศบาลต าบล เทศบาลเมืองที่ยกฐานะขึ้นใหม่หลังจากนั้น จะรับผิดชอบ
เฉพาะงานทะเบียนราษฎร เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา มีการถ่ายโอนงานทะเบียนราษฎรในช่วงนี้ 
ทั้งสิ้น 1,557 แห่ง ตามนโยบายของรัฐบาลโดยหลักการกระจายอ านาจ ในมิติของการ “ถ่ายโอนมอบหมาย
ภาคกิจให้แก่ท้องถิ่นเพ่ือแบ่งเบาภาระจากส่วนกลางลง” เป็นสิ่งส าคัญยิ่ง เพราะงานทะเบียนราษฎรในเรื่อง
การแจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายที่อยู่ การขอบ้านเลขท่ี เพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้านส าหรับคนไทยและคนต่างด้าว 
และการท าบัตรประจ าตัวประชาชน เป็นงานปกติที่ประชาชนทุกคนต้องท า ฉะนั้น การกระจายอ านาจงาน
ทะเบียนราษฎรสู่ท้องถิ่น โดยมีส านักทะเบียนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในเขตพ้ืนที่ของตนเอง และเป็นการ
อ านวยความสะดวกในการให้บริการงานทะเบียนราษฎรแก่ประชาชน(พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของ
สุขาภิบาลเป็นเทศบาล, 2542)  
  ดังนั้น  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในเชิงบริหารส านักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล
ต าบลภูผาม่าน น ามาซึ่งการก าหนดเป็นนโยบายในการปรับปรุงให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น งานทะเบียนราษฎร ส านัก
ปลัดเทศบาล จึงได้จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านงานทะเบียนราษฎร เพ่ือส ารวจผล
การประเมินไปปรับปรุงการบริการ ให้เกิดความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
บริการให้มีคุณภาพมากขึ้น ตลอดทั้งเพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมการด าเนินงานของเทศบาลต าบลภูผาม่าน
ให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้เป็นอย่างดี 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านงานทะเบียนราษฎร ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล

ต าบลภูผาม่าน 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยซึ่งมีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านงานทะเบียนราษฎร ส านักทะเบียนท้องถิ่น

เทศบาลต าบลภูผาม่าน 

3. ขอบเขตของการศึกษา 
1. ขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการศึกษา  

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชาชนที่มาติดต่อรับบริการด้านงานทะเบียนราษฎรของ
เทศบาลต าบลภูผาม่าน จ านวน 141 คน 
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2. ขอบเขตในด้านเนื้อหา 
เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ด้านงานทะเบียนราษฎรของเทศบาลต าบลภูผาม่าน แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ได้แก่  
1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  
2) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 
3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  

4. วิธีการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ ของผู้รับบริการด้านงานทะเบียนราษฎร
เทศบาลต าบลภูผาม่าน ที่เกิดขึ้นจากผู้ที่มาติดต่อทั้งหมดในปีงบประมาณ 2563 จ านวน 443 คน ใช้วิธีการ
เก็บข้อมูลประชากรที่ใช้ในการศึกษาท้ังหมด จ านวน 141 คน โดยการรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
(Questionnaire) 

5. นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และประเภทการขอรับบริการ 
 ความพึงพอใจในการให้บริการ หมายถึง ความรู้สึกของผู้มารับบริการงานทะเบียนราษฎรที่มีในทางบวก
ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เป็นความสุขและประทับใจของบุคคลที่เกิดจากการให้ความกระตือรือร้นและ
มุ่งม่ันที่จะท างานให้ประสบความส าเร็จ 

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ท าให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจผู้รับบริการด้านงานทะเบียนราษฎรเทศบาลต าบลภูผาม่าน 
2. ท าให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจผู้รับบริการด้านงานทะเบียนราษฎรเทศบาลต าบลภูผาม่าน 
3. สามารถน าข้อมูลไปเป็นแนวทางการบริหารจัดการงานทะเบียนราษฎรของเทศต าบลภูผาม่าน และ

ตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการงานทะเบียนราษฎรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

7. วิธีด าเนินการส ารวจ 
1. รูปแบบของการศึกษา 

การศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจ ผู้รับบริการด้านงานทะเบียนราษฎรเทศบาลต าบลภูผาม่าน เก็บ
ข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใช้รูปแบบการศึกษาเชิงปริมาณ 

2. กลุ่มประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชาชนที่มาติดต่อรับบริการด้านงานทะเบียนราษฎรของเทศบาล
ต าบลภูผาม่าน จ านวน 443 คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓0 กันยายน ๒๕๖3)  

3. ตัวแปรที่ศึกษา 
 3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และประเภทการขอรับบริการ
 3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่  
  1) ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างานเกี่ยวกับ กระบวนการ/ขั้นตอน
การให้บริการ เจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

8. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมครั้งนี้เป็น แบบสอบถาม ( Questionnaire) ที่สร้างขึ้นตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
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 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และประเภทการขอรับบริการเป็นต้น 
 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการงานทะเบียนราษฎร
เทศบาลต าบลภูผาม่าน แบ่งเป็น ๓ ด้าน  ได้แก่  
  1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  

2) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 
3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  

 ประกอบด้วยค าถาม จ านวน ๑๕ ข้อ เป็นแบบมาตรประมาณค่า โดยก าหนดระดับความพึงพอใจของ
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น 1-5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ 1  หมายถึง  พึงพอใจน้อยที่สุด  
ระดับ 2   หมายถึง  พึงพอใจน้อย  
ระดับ 3  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง  
ระดับ 4  หมายถึง  พึงพอใจมาก  
ระดับ 5  หมายถึง  พึงพอใจมากที่สุด  
ส่วนข้อเสนอแนะในการประเมินความพึงพอใจของพนักงานในเทศบาลต าบลภูผาม่านเป็นข้อ

ค าถามปลายเปิด (Open edded Question)   
9. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ศึกษาจะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามผู้ที่ศึกษาสร้างขึ้น ดังนี้  

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใช้แบบสอบถาม 
2. ข้อมูลทุติยภูม(ิSecondary Data) ศึกษาจากข้อมูลที่มีผู้รวบรวมไว้ เช่น ต าราทางวิชาการ งานวิจัย 
วิทยานิพนธ์ เป็นต้น 

10. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อหาค่าสถิติ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา( Descriptive 
Statistics) ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล น าเสนอข้อมูล และค านวณค่าสถิติเบื้องต้น ประกอบด้วย การแจกแจง
ความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าร้อยละ(Percentage)  ดังนี้ 
 1. ข้อมูลทั่วไปจากแบบสอบถามส่วนที่ 1 วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ ( Frequency) และหาค่า
ร้อยละ(Percentage) 
 2. ข้อมูลระดับความพึงพอใจของบุคลากรจากแบบสอบถามส่วนที่ 2 วิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามขั้นตอนดังนี้ 
  2.1 ให้คะแนนส าหรับข้อค าถามแบบมาตรประมาณค่า ตามวิธีของลิเคิร์ต( Linket Rating 
Scale) ได้แก่ ระดับความพึงพอใจมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด เป็น 5 4 3 2 และ 1 
ตามล าดับ  
  2.2 ค านวณหาร้อยละค าตอบแต่ละข้อ แล้วแปรผลการประเมินค่าความพึงพอใจตามเกณฑ์  

11. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 งานทะเบียนราษฎร ส านักปลัดเทศบาลต าบลภูผาม่าน ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ ของ

ผู้รับบริการด้านงานทะเบียนราษฎรเทศบาลต าบลภูผาม่าน ที่เกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2563 โดยส ารวจความ
คิดเห็นของประชาชนที่มารับบริการงานทะเบียนราษฎร โดยจัดท าแบบสอบถามจ านวน 141 ชุด แล้วท าการ
ประมวลผลข้อมูลจากแบบสอบถามด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ 
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ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยจ าแนกการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปจาก
แบบสอบถาม ความพึงพอใจต่อหน่วยงานผู้ให้บริการ และข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม ดังนี้ 

 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

  ๑.๑ ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปแยกตามเพศ 
   ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบ
ประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน ๗๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๓๕ รองลงมาเป็นเพศชายจ านวน ๗๐ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๖๕ ดังตาราง  

ตารางท่ี 1 แสดงคุณลักษณะผู้ตอบแบบสอบถามผู้รับบริการด้านงานทะเบียนราษฎรเทศบาล
ต าบลภูผาม่านจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 
ชาย ๗๐ ๔๙.๖๕ 
หญิง ๗๑ ๕๐.๓๕ 
รวม ๑๔๑ ๑๐๐.00 

 

แผนภูมิที่ 1 แสดงคุณลักษณะผู้ตอบแบบสอบถามผู้รับบริการด้านงานทะเบียนราษฎรเทศบาล
ต าบลภูผาม่านจ าแนกตามเพศ 
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  ๑.๒ ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปแยกตามอายุ 
 
   ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบ
ประเมินส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง ๒๐-๓๙ ปี มีจ านวน ๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๑๐ รองลงมาคืออายุระหว่าง 
๔๐-๕๙ ปี มีจ านวน ๖๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๒๖ และอายุที่ตอบแบบประเมินน้อยที่สุดคือ ตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้น
ไป มีจ านวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๖๔ ดังตาราง 

ตารางท่ี 2 แสดงคุณลักษณะผู้ตอบแบบสอบถามผู้รับบริการด้านงานทะเบียนราษฎรเทศบาล
ต าบลภูผาม่านจ าแนกตามอายุ 

 

แผนภูมิที่ 2 แสดงคุณลักษณะผู้ตอบแบบสอบถามผู้รับบริการด้านงานทะเบียนราษฎรเทศบาล
ต าบลภูผาม่านจ าแนกตามอายุ 
 

 
   

 

อายุ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 

ต่ ากว่า ๒๐ ปี - - 
ตั้งแต่ ๒๐ – ๓๙ ปี ๖๕ ๔๖.๑๐ 
ตั้งแต่ ๔๐ – ๕๙ ปี ๖๑ ๔๓.๒๖ 
ตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป ๑๕ ๑๐.๖๔ 

รวม ๑๔๑ ๑๐๐.00 
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๑.๓ ข้อมูลทั่วไปแยกตามสถานภาพ 
   ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามสถานภาพ พบว่า ผู้ตอบ
แบบประเมินส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส มีจ านวน ๖๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๒๓ รองลงมาคือ สถานภาพโสด  
มีจ านวน ๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๑๓ รองลงมาคือ หม้าย มีจ านวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๖๗ และอย่า
ร้างมีจ านวน ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๙๖ คน   ดังตาราง 

ตารางท่ี 3 แสดงคุณลักษณะผู้ตอบแบบสอบถามผู้รับบริการด้านงานทะเบียนราษฎรเทศบาล
ต าบลภูผาม่านจ าแนกตามสถานภาพ 

         

 

แผนภูมิที่ 3 แสดงคุณลักษณะผู้ตอบแบบสอบถามผู้รับบริการด้านงานทะเบียนราษฎรเทศบาล
ต าบลภูผาม่านจ าแนกตามสถานภาพ 

 

 
 

สถานภาพ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 

โสด ๕๘ ๔๑.๑๓ 

สมรส ๖๘ ๔๘.๒๓ 

หม้าย ๘ ๕.๖๗ 

หย่าร้าง ๗ ๔.๙๖ 

รวม ๑๔๑ ๑๐๐ 
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๑.๔ ข้อมูลทั่วไปแยกตามระดับการศึกษา 
   ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามระดับการศึกษาพบว่า
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ มีระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่า มีจ านวน ๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๙ 
รองลงมาคือ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีจ านวน ๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๑๑ รองลงมาคือ  
ระดับการศึกษา ปวส /อนุปริญญา มีจ านวน ๒๒ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๕ .๖๐ รองลงมาคือ ระดับ ปริญญาตรี  
มีจ านวน ๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๗๗ รองลงมา คือการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจ านวน ๑๐ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๗.๐๙ และ การศึกษาระดับ ปวช น้อยที่สุด มีจ านวน ๔ คนคิดเป็นร้อยละ ๒.๘๓ ดังตาราง 

ตารางท่ี 4 แสดงคุณลักษณะผู้ตอบแบบสอบถามผู้รับบริการด้านงานทะเบียนราษฎรเทศบาล
ต าบลภูผาม่านจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 
ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า ๕๓ ๓๗.๕๙ 
มัธยมศึกษาตอนต้น ๓๔ ๒๔.๑๑ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๐ ๗.๐๙ 
ปวช ๔ ๒.๘๓ 
ปวส/อนุปริญญา ๒๒ ๑๕.๖๐ 
ปริญญาตรี ๑๘ ๑๒.๗๗ 
กว่าปริญญาตรี ๐ ๐.๐๐ 

รวม ๑๔๑ ๑๐๐ 
  

แผนภูมิที่ 4 แสดงคุณลักษณะผู้ตอบแบบสอบถามผู้รับบริการด้านงานทะเบียนราษฎรเทศบาล
ต าบลภูผาม่านจ าแนกตามระดับการศึกษา 
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๑.๕ ข้อมูลทั่วไปแยกตามอาชีพ 

   ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามอาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรหรือประมง มีจ านวน ๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๗๙  รองลงมาคืออาชีพรับจ้าง
ทั่วไป มีจ านวน ๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๙๘ รองลงมาคืออาชีพค้าขายรายย่อยหรืออาชีพอิสระ มีจ านวน 
๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๕๗ รองลงมาคือ อาชีพลูกจ้างหรือพนักงานบริษัท มีจ านวน ๒๖ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๑๘.๔๔ รองลงมาคือ อาชีพผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจ มีจ านวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๕  รองลงมา
คือ อาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีจ านวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๓ รองลงมาคือ อาชีพแม่บ้านหรือ
พ่อค้าหรือเกษียณ มีจ านวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๒ และอาชีพนักเรียนหรือนักศึกษา มีจ านวน ๑ คน คิด
เป็นร้อยละ ๐.๗๑ ดังตาราง 

ตารางท่ี 5 แสดงคุณลักษณะผู้ตอบแบบสอบถามผู้รับบริการด้านงานทะเบียนราษฎรเทศบาล
ต าบลภูผาม่านจ าแนกตามระดับการศึกษา  

อาชีพ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ๔ ๒.๘๓ 

ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท ๒๖ ๑๘.๔๔ 

ผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจ ๕ ๓.๕๕ 

ค้าขายรายย่อ/อาชีพอิสระ ๒๙ ๒๐.๕๗ 

นักเรียน/นักศึกษา ๑ ๐.๗๑ 

รับจ้างทั่วไป ๓๑ ๒๑.๙๘ 

แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ ๓ ๒.๑๒ 

เกษตรกร/ประมง ๔๒ ๒๙.๗๙ 

ว่างงาน ๐ ๐.๐๐ 

อ่ืนๆ ................................ ๐ ๐.๐๐ 

รวม ๑๔๑ ๑๐๐ 
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แผนภูมิที่ 5 แสดงคุณลักษณะผู้ตอบแบบสอบถามผู้รับบริการด้านงานทะเบียนราษฎรเทศบาล
ต าบลภูผาม่านจ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
 
 
 
 

๑.๖ ข้อมูลทั่วไปแยกตามเรื่องขอรับบริการ 
 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามเรื่องขอรับบริการ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมิน
ส่วนใหญ่ขอรับบริการย้ายเข้า มีจ านวน ๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗ .๖๖ รองลงมาคือ ขอรับบริการแจ้งเกิด มี
จ านวน ๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๙๘ รองลงมาคือขอรับบริการย้ายออก มีจ านวน ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ 
๑๖.๓๑ รองลงมาคือ ขอรับบริการแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน มีจ านวน ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๖๐ 
รองลงมาคือ ขอรับบริการแจ้งตาย มีจ านวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๕ และขอรับบริการขอบ้านเลขท่ี มี
จ านวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๐๙ ดังตาราง 
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ตารางท่ี 6 แสดงคุณลักษณะผู้ตอบแบบสอบถามผู้รับบริการด้านงานทะเบียนราษฎรเทศบาล
ต าบลภูผาม่านจ าแนกตามเรื่องท่ีขอรับบริการ 

เรื่องท่ีขอรับบริการ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 
ขอแจ้งการเกิด ๓๑ ๒๑.๙๘ 
ขอเพ่ิมชื่อบุคคล - - 
ขอแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน ๒๒ ๑๕.๖๐ 
ขอแก้ไขรายการในทะเบียนอาคาร - - 
ขอแจ้งการตาย ๑๖ ๑๑.๓๕ 
จ าหน่ายรายการคนตาย - - 
ย้ายเข้า ๓๙ ๒๗.๖๖ 
ย้ายออก ๒๓ ๑๖.๓๑ 
ขอเลขที่บ้าน ๑๐ ๗.๐๙ 
ขอคัดทะเบียนบ้าน ๐ ๐.๐๐ 
คัดส าเนารายการทะเบียนราษฎร ๐ ๐.๐๐ 

รวม ๑๔๑ ๑๐๐ 
 

แผนภูมิที่ 6 แสดงคุณลักษณะผู้ตอบแบบสอบถามผู้รับบริการด้านงานทะเบียนราษฎรเทศบาล
ต าบลภูผาม่านจ าแนกตามเรื่องท่ีขอรับบริการ 
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ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อผลการด าเนินงานด้านงานทะเบียนราษฎรส านัก
ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลภูผาม่าน ดังนี้ 
  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามในส่วนที่ 2 โดยแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานด้าน
งานทะเบียนราษฎร ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลภูผาม่าน แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1)ด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการ 2) ด้านเจ้าหน้าที/่บุคลากรผู้ให้บริการ และ 3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกโดยมีผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

2.1 ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อผลการด าเนินงานด้านงานทะเบียนราษฎร ส านัก
ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลภูผาม่าน จ าแนกตามด้าน 

๒.๑ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

ตารางท่ี 7 สรุปความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อผลการด าเนินงานด้านงานทะเบียน
ราษฎร ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลภูผาม่าน ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(๕) 

มาก 
(๔) 

ปานกลาง 
(๓) 

น้อย 
(๒) 

น้อยท่ีสุด 
(๑) 

๑. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน
และมีความคล่องตัว 

๖๐.๒๘ ๓๙.๗๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒. ความรวดเร็วในการให้บริการ ๖๘.๗๙ ๓๐.๕๐ ๐.๗๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๓. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและ
แนะน าขั้นตอนการให้บริการ 

๖๘.๐๙ ๓๑.๙๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔. การให้บริการล าดับก่อนหลังมีความ
เสมอภาคเท่าเทียมกัน 

๗๕.๑๘ ๒๔.๘๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕. ความสะดวกที่ได้รับจากการให้บริการ
แต่ละข้ันตอน 

๗๙.๔๓ ๒๐.๕๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖. ระยะเวลาการให้บริการมีความ
เหมาะสมตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

๘๔.๔๐ ๑๕.๖๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

ค่าเฉลี่ย ๗๒.๗๐ ๒๗.๑๙ ๐.๑๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 
สรุปผลการประเมินผลพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานในด้านงานทะเบียนราษฎร 

กระบวนการหรือข้ันตอนการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร ประชากรผู้ใช้บริการ ๑๔๑ คน จากตารางจะ
เห็นได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ ร้อยละ ๗๒.๗๐ 
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๒.๒ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 

ตารางท่ี 8 ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อผลการด าเนินงานด้านงานทะเบียน
ราษฎร ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบล ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(๕) 

มาก 
(๔) 

ปานกลาง 
(๓) 

น้อย 
(๒) 

น้อยท่ีสุด 
(๑) 

๑. มีความสุภาพเรียบร้อย  กริยามารยาท
ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

๖๘.๐๙ ๓๑.๙๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก 
ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

๗๕.๘๙ ๒๓.๔๐ ๐.๗๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความ
พร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

๗๙.๔๓ ๒๐.๕๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๐.๐๐ 

 
๔. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถใน
การให้บริการเช่นการตอบค าถาม ชี้แจง
ข้อสงสัย  ให้ค าแนะน าช่วยแก้ไขปัญหาได้ 

๗๗.๓๐ ๒๒.๗๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

ค่าเฉลี่ย ๗๕.๑๘ ๒๔.๖๔ ๐.๑๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

สรุปผลการประเมินผลพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานในด้านเจ้าหน้าที่หรือ
บุคลากรผู้ให้บริการในด้านงานทะเบียนราษฎร ประชากรผู้ใช้บริการ จ านวน ๑๔๑ คน จากตารางจะเห็นได้ว่า
ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ ร้อยละ ๗๕.๑๘ 
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๒.๓ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ตารางที่ 9 ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อผลการด าเนินงานด้านงานทะเบียน
ราษฎร ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบล ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(๕) 

มาก 
(๔) 

ปานกลาง 
(๓) 

น้อย 
(๒) 

น้อยท่ีสุด 
(๑) 

๑. ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ
โดยรวม 

๗๑.๖๓ ๒๘.๓๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก 
เช่น ที่จอดรถ น้ าดื่ม 

๗๕.๘๙ ๒๔.๑๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓. คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/
เครื่องมือ 

๘๒.๙๘ ๑๗.๐๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔. ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 

๘๒.๒๗ ๑๗.๗๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕. “ความเพียงพอ” ของจุดให้บริการ ๘๕.๘๒ ๑๔.๑๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

ค่าเฉลี่ย ๗๙.๗๒ ๒๐.๒๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 
สรุปผลการประเมินผลพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานในด้านสิ่งอ านวยความ

สะดวกในการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร ประชากรผู้ใช้บริการจ านวน ๑๔๑ คน จากตารางจะเห็นได้ว่า
ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ ร้อยละ ๗๙.๗๒ 

3. สรุปความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อผลการด าเนินงานด้านงานทะเบียนราษฎร ส านัก
ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลภูผาม่านในภาพรวม 

ตารางท่ี 10 สรุปความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อผลการด าเนินงานด้านงานทะเบียน
ราษฎร ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลภูผาม่านในภาพรวม 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 
ระดับความพึง

พอใจ 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ๗๒.๗๐ มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที/่บุคลากรผู้ให้บริการ ๗๕.๑๘ มากที่สุด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ๗๙.๗๒ มากที่สุด 

ความพึงพอใจโดยรวม 75.87 มากที่สุด 
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แผนภูมิที่ 10 สรุปความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อผลการด าเนินงานด้านงานทะเบียน
ราษฎร ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลภูผาม่านในภาพรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางท่ี 10 พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อผลการด าเนินงาน
ด้านงานทะเบียนราษฎร ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลภูผาม่านในภาพรวม อยู่ในระดับ มากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 75.87) เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็น พบว่า ความพึงพอใจจากมากไปน้อย ดังนี้ 

ล าดับที่ 1 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  มีความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อผลการด าเนินงาน
ด้านงานทะเบียนราษฎร ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลภูผาม่าน  อยู่ในระดับ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
79.72 

ล าดับที่ 2 ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ โดยรวม มีความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อผล
การด าเนินงานด้านงานทะเบียนราษฎร ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลภูผาม่าน  อยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 75.18  

ล าดับที่ 3 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการโดยรวม มีความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อ
ผลการด าเนินงานด้านงานทะเบียนราษฎร ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลภูผาม่าน อยู่ในระดับ มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 72.70 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

   - 
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4. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
   4.1 สรุปผลการประเมิน  

 การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจ ของผู้ตอบแบบประเมินต่อผลการ
ด าเนินงานด้านงานทะเบียนราษฎร ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลภูผาม่าน  เพื่อศึกษาปัจจัยซึ่งมีผลต่อ
ความพึงพอใจของผู้มาติดต่องานทะเบียนราษฎร ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลภูผาม่าน และน าผล
การศึกษาไปปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานทะเบียนราษฎร ของเทศบาลต าบลภูผาม่าน ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ดังนี้ 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากผลการศึกษาวิเคราะห์พบว่า ประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 141 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง คิดเป็นร้อยละ 50.35 อายุระหว่าง 20-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.10 สถานภาพ สมรส คิดเป็นร้อยละ 
48.23 ระดับการศึกษา ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า คิดเป็นร้อยละ 37 .59 อาชีพ เกษตรกร/ประมง คิดเป็น
ร้อยละ 29.79 และเรื่องขอรับบริการย้ายเข้า คิดเป็นร้อยละ 27.66  
 การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อ ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อผลการด าเนินงานด้านงาน
ทะเบียนราษฎร ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลภูผาม่าน  ทั้งหมด 3 ด้าน พบว่า ผู้มาติดต่องาน
ทะเบียนราษฎรของส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลภูผาม่าน ให้ความส าคัญกับปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับ ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อ
ความต้องการของผู้รับบริการ  เป็นอันดับ 1 (ร้อยละ 84.40) รองลงมาคือ ความสะดวกที่ได้รับจากการ
ให้บริการแต่ละข้ันตอน  (ร้อยละ 79.43 ) การให้บริการล าดับก่อนหลังมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน  (ร้อยละ 
75.18) ความรวดเร็วในการให้บริการ (ร้อยละ 68.79) ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะน าข้ันตอน
การให้บริการ  (ร้อยละ 68.09) และ ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว  (ร้อยละ 
60.28) 

2. ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการ

ให้บริการของเจ้าหน้าที่ (ร้อยละ 79.43) รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น 
การตอบค าถาม ชี้แจง ข้อสงสัย ให้ค าแนะน าช่วยแก้ไขปัญหาได้  (ร้อยละ 72.30 ) ความเหมาะสมในการแต่ง
กาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  (ร้อยละ 75.89 ) มีความสุภาพเรียบร้อย กริยามารยาท
ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (ร้อยละ 68.09) 

3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับ“ความเพียงพอ” ของจุดให้บริการ (ร้อยละ 85.82) 

รองลงมาคือ คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ/์เครื่องมือ  (ร้อยละ 82.98) ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/
ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย ( ร้อยละ 82.27) ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก 
เช่น ที่จอดรถ น้ าดื่ม (ร้อยละ 75.89) และความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม (ร้อยละ 71.63) 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

  ไม่มี 
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  12.2 ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการส ารวจ การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อผลการ
ด าเนินงานด้านงานทะเบียนราษฎร ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลภูผาม่าน ประจ าปี พ.ศ. 2563 ใน
ครั้งนี้ เพื่อน าไปประกอบการพิจารณา ทบทวน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานด้านงานทะเบียนราษฎรของเทศบาลต าบลภูผาม่าน โดยก าหนดนโยบาย 
การจัดกิจกรรม และการพัฒนาบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้องต่อความจ าเป็นขององค์กรและบุคลากร 
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น  

จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ผู้ตอบแบบประเมินต่อผลการด าเนินงานด้านงานทะเบียนราษฎร 
ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลภูผาม่านโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ 

1. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีความพึงพอใจร้อยละ 79.72 ระดับ มากที่สุด 
2. ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจร้อยละ 75.18 ระดับ มากที่สุด 
3. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจร้อยละ 72.70 ระดับ มากที่สุด 

จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ผู้ตอบแบบประเมิน ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
งานทะเบียนราษฎร ของส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลภูผาม่าน น้อยที่สุด ดังนั้น เพ่ือเป็นการ สนับสนุน
และส่งเสริมให้ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยที่มากขึ้น และมีความพึง พอใจในระดับท่ีดี
ยิ่งขึ้น ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลภูผาม่าน เห็นควรจัดท าโครงการลดขั้นตอนกระบวนการท างานให้
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และลดเวลาในการปฏิบัติงานเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อ 
 


