
 

 

 

 

 

 

 

รายงานประเมนิความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
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ด าเนินการส ารวจและประเมิน 

โดย 

มหาวทิยาลัยนเรศวร  
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ด าเนินการส ารวจและประเมิน 

โดย 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 



ค ำน ำ 
 
 ปัจจุบันการพัฒนาท้องถ่ินถือเป็นยุทธศาสตรส์  าคัญในการพัฒนาประเทศ  ประเทศ  
จะพัฒนาไดต้อ้งเริ่มจากการพัฒนาจากฐานรากใหมี้ความเขม้แข็ง  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เป็นหน่วยงานท่ีมีความใกลช้ิดกับประชาชนมากท่ีสุด  เพราะมีอ านาจหน้าท่ีท่ีมีความเก่ียวขอ้ง
สมัพนัธก์บัประชาชนทัง้ทางดา้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน  และการสง่เสรมิคณุภาพชีวิต  ซึ่งใน
การพฒันาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนัน้
จ  าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งรบัทราบระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ  ตลอดจนขอ้เสนอแนะต่างๆ  
เพ่ือน ามาปรบัปรุงและพฒันาการท างานใหมี้ประสิทธิภาพสงูสดุ 
 ดังนั้นส านักงานคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.)  
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)  และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  
(ก.อบต.)  ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัจงึตอ้งมีการประเมินความพงึพอใจจากประชาชนในการเขา้รบั
บริการสาธารณะด้านต่างๆ  จากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  อันได้แก่   ความพึงพอใจ  
ดา้นกระบวนการขัน้ตอนการใหบ้ริการ  ความพึงพอใจต่อช่องทางการใหบ้ริการ  ความพึงพอใจ
ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ  และความพึงพอใจดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก  เพราะความพึงพอใจ
ของประชาชนเป็นตวัแปรท่ีมีความส าคญัในการประเมินและการพฒันาคณุภาพของการใหบ้ริการ
สาธารณะ  เก่ียวกับลักษณะงานของการใหบ้ริการดา้นต่างๆ  เช่น  ดา้นปกครอง  ดา้นทะเบียน  
ด้านโยธา  ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  ด้านการรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ   
ดา้นการศกึษา  ดา้นเทศกิจ  ดา้นรายไดห้รือภาษี  ดา้นพฒันาชมุชนและสวสัดกิารสงัคม  และดา้น
สาธารณสขุ  เป็นตน้ อนัจะสามารถน าผลการประเมินไปท าการปรบัปรุงคณุภาพบรกิาร  การรกัษา
ระดบัคณุภาพการบริการ  และการใชป้ระโยชนข์องขอ้มลูในการปรบัปรุงการด าเนินงานใหดี้ยิ่งขึน้  
ตรงกบัความตอ้งการของประชาชนมากท่ีสดุ 
 ทา้ยนี ้ คณะผูป้ระเมินขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนใหก้ารด าเนินการ
ประเมินความพงึพอใจส าเรจ็ลลุว่ง มา  ณ  ท่ีนีด้ว้ย 
 
 
 

คณะส ารวจประเมินความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร  มหาวิทยาลยันเรศวร 
  2563 



รบัรองผลการประเมิน 

 
 

(ดร.ปรญิญา  สรอ้ยทอง) 
หวัหนา้โครงการส ารวจ ประเมินความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 
ตามตวัชีว้ดัท่ี  1  มิตท่ีิ  2  มิตดิา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร 

บทสรุปผู้บริหำร 
 

 การประเมินความพึงพอใจในการใหบ้ริการประชาชนของเทศบาลเมืองอรญัญิก  อ าเภอ
เมือง  จงัหวดัพิษณุโลก  มีจดุมุง่หมายของการประเมิน  1) เพ่ือส ารวจ ประเมินระดบัความพงึพอใจ
ของประชาชนผูม้ารบับริการดา้นคุณภาพการใหบ้ริการของเทศบาลเมืองอรญัญิก  อ าเภอเมือง  
จงัหวดัพิษณุโลก  2) เพ่ือศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะของประชาชน  ท่ีมีต่อความพึงพอใจของ
ประชาชนผูม้าใชบ้ริการมีต่อการบริการของเทศบาลเมืองอรญัญิก  อ าเภอเมือง  จงัหวดัพิษณุโลก
  
 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากร  ประชากรท่ีใชใ้นการประเมินครัง้นี ้ คือ  ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีเทศบาล
เมืองอรญัญิก อ าเภอเมือง  จงัหวดัพิษณุโลก  ประกอบไปดว้ย  10  หมู่บา้น  คือ  หมูบ่า้นท่ี 1 บา้น
คลองคณู  หมู่บา้นท่ี 2  บา้นสนามบินใหม่  หมู่บา้นท่ี 3  บา้นโคกชา้ง  หมู่บา้นท่ี 4  บา้นอรญัญิก  
หมู่บา้นท่ี 5  บา้นคลองมหาดไทย  หมูบ่า้นท่ี 6  บา้นหนองปลาคา้ว  หมู่บา้นท่ี 7  บา้นสะพานสาม  
หมูบ่า้นท่ี 8  บา้นโคกมะตมู  หมูบ่า้นท่ี  9  บา้นโคกมะตมู (พงศผ์กา)  หมูบ่า้นท่ี 10  บา้นชาวแพ   

 

   กลุ่มตวัอย่างในการการส ารวจประเมินความพึงพอใจของผูร้บับริการตามตวัชีว้ดัท่ี  1  มิติท่ี  2  
มิติดา้นคุณภาพการให้บริการของของเทศบาลเมืองอรญัญิกครัง้นี ้ คือ  กลุ่มประชาชนท่ีอาศัย 
อยู่ในพืน้ท่ีเทศบาลเมืองอรญัญิก  ท่ีมารบับริการดา้นต่างๆ  คือ 1) งานดา้นบริการกฎหมาย –  
การให้บริการรอ้งเรียนหรือรอ้งทุกขผ์่านศูนยร์บัเรื่องราวรอ้งทุกข์  2) งานดา้นสาธารณูปโภค -  
การให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้ารายทาง/แสงสว่าง/ท่อระบายน า้   3) งานด้านรายได้หรือภาษี –  
การให้บริการและจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรา้ง   4) งานด้านสาธารณสุข - การบริการ
สาธารณสุขเก่ียวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  อีกทั้งความ 
พึงพอใจของบุคลากรต่อภาพรวมองคก์รของเทศบาลเมืองอรญัญิก คือ  1. การบริหารงานของ
นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิกและคณะผู้บริหาร  2.  ความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าท่ีของ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรญัญิก  ของเทศบาลเมืองอรญัญิก  อ าเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัด
พิษณโุลก  โดยใชก้ารค านวณตามสตูรของ  Taro  Yamane   
 
 
 



รบัรองผลการประเมิน 

 
 

(ดร.ปรญิญา  สรอ้ยทอง) 
หวัหนา้โครงการส ารวจ ประเมินความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 
ตามตวัชีว้ดัท่ี  1  มิตท่ีิ  2  มิตดิา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร 

ซึ่งตอ้งการใหมี้ความเช่ือมั่น  95%  คือ มีความคลาดเคล่ือน  5%  (0.05)  จะไดข้นาดกลุม่ตวัอย่าง
จากการค านวณ  395 คน  ทัง้นีเ้พ่ือป้องกันการคลาดเคล่ือนของขอ้มูลจึงท าการส ารวจและเก็บ
ข้อมูลเป็นจ านวน  400  คน  และท าการสุ่มจากประชาชนท่ีมารับบริการ  โดยวิธีการสุ่มแบบ
เฉพาะเจาะจง  (purposive sampling)  คือการเลือกตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของ
ประชากรท่ีตอ้งการศึกษาไว้ก่อน และเม่ือพบหน่วยประชากรใดท่ีลักษณะตามคุณลักษณะท่ี
ก าหนดไวก็้เลือกมาเป็นตวัอย่างไดท้นัทีจนครบตามจ านวนท่ีตอ้งการ  โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
ภายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  จากประชาชนท่ีรบับริการจากเทศบาลเมืองอรญัญิก  อ าเภอ
เมือง  จงัหวดัพิษณโุลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รบัรองผลการประเมิน 

 
 

(ดร.ปรญิญา  สรอ้ยทอง) 
หวัหนา้โครงการส ารวจ ประเมินความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 
ตามตวัชีว้ดัท่ี  1  มิตท่ีิ  2  มิตดิา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรประเมิน  กำรวิเครำะหข้์อมูลและเขียนรำยงำนสรุป 
สว่นท่ี 1 ขอ้มลูพืน้ฐานของประชาชน 
ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อเทศบาลเมืองอรัญญิก  อ าเภอเมือง   

จงัหวดัพิษณโุลก  ประกอบดว้ย  
  2.1 ความพึงพอใจดา้นกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ความพึงพอใจต่อ 
ชอ่งทางการใหบ้ริการ  ความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้รกิาร  และความพึงพอใจดา้นสิ่งอ านวย
ความสะดวก  ท่ีมีต่องานด้านบริการกฎหมาย – การให้บริการรอ้งเรียนหรือรอ้งทุกขผ์่านศูนย  ์
รบัเรื่องราวรอ้งทกุข ์
  2.2 ความพึงพอใจดา้นกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ความพึงพอใจต่อ 
ชอ่งทางการใหบ้ริการ  ความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้รกิาร  และความพึงพอใจดา้นสิ่งอ านวย
ความสะดวก  ท่ีมีต่องานดา้นสาธารณูปโภค - การให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้ารายทาง/แสงสว่าง/ 
ทอ่ระบายน า้ 
  2.3 ความพึงพอใจดา้นกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ความพึงพอใจต่อ 
ชอ่งทางการใหบ้ริการ  ความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้รกิาร  และความพึงพอใจดา้นสิ่งอ านวย
ความสะดวก  ท่ี มีต่องานด้านรายได้หรือภาษี – การให้บริการและจัดเก็บภาษี ท่ีดินและ 
สิ่งปลกูสรา้ง 
  2.4 ความพึงพอใจดา้นกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ความพึงพอใจต่อ 
ชอ่งทางการใหบ้ริการ  ความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้รกิาร  และความพึงพอใจดา้นสิ่งอ านวย
ความสะดวก  ท่ีมีต่องานด้านสาธารณสุข – การบริการสาธารณสุขเก่ียวกับการป้องกัน 
การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา  2019 
 
 สว่นท่ี 3  แสดงคา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และรอ้ยละ  ความพงึพอใจทัง้หมด 

เฉพำะด้ำนทีไ่ด้รับบริกำร   �̅� S.D. 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

คะแนน 
ทีไ่ด้รับ 

ควำมพงึพอใจในกำรรับบริกำรในภำพรวมท้ังหมด 4.47 0.56 89.42 8 
 
 
 
 
 



รบัรองผลการประเมิน 

 
 

(ดร.ปรญิญา  สรอ้ยทอง) 
หวัหนา้โครงการส ารวจ ประเมินความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 
ตามตวัชีว้ดัท่ี  1  มิตท่ีิ  2  มิตดิา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร 

 สรุปผลกำรประเมิน  การสรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชน
ผูร้บับรกิารของเทศบาลเมืองอรญัญิก  อ าเภอเมือง  จงัหวดัพิษณโุลก  ดงันี ้
 ลักษณะท่ัวไปของผู้รับบริกำรของเทศบำลเมืองอรัญญิก อ ำเภอเมือง  จังหวัด
พษิณุโลก  พบวา่    
 - สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง  คดิเป็นรอ้ยละ  65.75 

 
 - สว่นใหญ่มีอายรุะหวา่ง  41 - 60 ปี  คดิเป็นรอ้ยละ  53.00 

 
 - ระดบัการศกึษาสงูสดุสว่นใหญ่  คือ  ประถมศกึษา คดิเป็นรอ้ยละ  40.50 

 
 
 
 
 

ชำย

หญิง

ต ำ่กว่ำ 20 ปี

21 – 40 ปี

41 – 60 ปี

61 ปี ขึน้ไป

ประถมศึกษำ

มัธยมศึกษำตอนต้น/ตอน
ปลำย/เทียบเท่ำ

ปริญญำตรี

สูงกว่ำปริญญำตรี



รบัรองผลการประเมิน 

 
 

(ดร.ปรญิญา  สรอ้ยทอง) 
หวัหนา้โครงการส ารวจ ประเมินความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 
ตามตวัชีว้ดัท่ี  1  มิตท่ีิ  2  มิตดิา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร 

 - สว่นใหญ่ประกอบอาชีพรบัจา้ง  คดิเป็นรอ้ยละ  73.25 

 
 - สว่นใหญ่รายไดต้อ่เดือน (โดยประมาณ) 10,001 - 15,000  บาทคดิเป็น  รอ้ยละ  30.75 

 
 - กลุ่มตวัอย่างท่ีท าการส ารวจ  จ  านวน  400  คน  พบว่า  หมู่ท่ี 3  บา้นโคกชา้ง  คิดเป็น
รอ้ยละ  21.00  สว่นหมูบ่า้นอ่ืนๆ  มีการกระจายตวัในการตอบแบบสอบถามท่ีใกลเ้คียงกนั 

 
 
 
 
 
 

ข้ำรำชกำรเกษตรกร

ภำคธุรกิจ

รับจ้ำง

ไม่มีงำนประจ ำ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



รบัรองผลการประเมิน 

 
 

(ดร.ปรญิญา  สรอ้ยทอง) 
หวัหนา้โครงการส ารวจ ประเมินความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 
ตามตวัชีว้ดัท่ี  1  มิตท่ีิ  2  มิตดิา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร 

 - จ  านวนครัง้ต่อปีในการเขา้รบับริการหรือไดร้บับริการ  คือ  4  ครัง้ต่อปี  คิดเป็นรอ้ยละ  
36.00 

 
 - การเดินทางมาติดต่อหรือใชบ้ริการหรือรบับริการส่วนใหญ่  ดว้ยรถมอเตอรไ์ซดส์่วนตวั  
คดิเป็นรอ้ยละ  47.75 

 
 - สว่นใหญ่ไดร้บัขอ้มลูข่าวสารตา่งๆ  จากการหอกระจายขา่ว ทม.อรญัญิก  คดิเป็นรอ้ยละ  
22.25 

 
 
 
 
 

1 คร้ังต่อปี
2 คร้ังต่อปี

3 คร้ังต่อปี

4 คร้ังต่อปี

มำกกว่ำ 4 คร้ังต่อปี

รถยนตส่์วนตัว

รถมอเตอรไ์ซดส่์วนตัว

รถจักรยำน

อ่ืนๆ



กำรประเมินระดับควำมพึงพอใจของประชำชนผู้มำรับบริกำรด้ำนคุณภำพกำร
ให้บริกำรของเทศบำลเมืองอรัญญิก  อ ำเภอเมือง  จังหวัดพษิณุโลก   

 

1. งำนด้ำนบริกำรกฎหมำย – กำรให้บริกำรร้องเรียนหรือร้องทุกข์ผ่ำนศูนย ์
รับเร่ืองรำวร้องทุกข ์

 - ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  โดยภาพรวมมีความ 

พงึพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  ( x̄ ) = 4.45  S.D.= 0.57  คดิเป็นรอ้ยละ  89.03 
  - ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ 

อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  ( x̄ ) = 4.46  S.D. = 0.56  คดิเป็นรอ้ยละ  89.20 
  - ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ 

อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  ( x̄ ) = 4.47  S.D.= 0.59  คดิเป็นรอ้ยละ  89.40 
  - ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ 

อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  ( x̄ ) = 4.46  S.D.= 0.60  คดิเป็นรอ้ยละ  89.23 
 

 
 
 
 
 

ความพงึพอใจดา้นกระบวนการขัน้ตอนการ
ใหบ้ริการ

ความพงึพอใจต่อช่องทางการใหบ้ริการ

ความพงึพอใจดา้นเจา้หนา้ที่ผูใ้หบ้ริการ

ความพงึพอใจดา้นสิ่งอ  านวยความสะดวก

งำนด้ำนบริกำรกฎหมำย 
กำรให้บริกำรร้องเรียนหรือร้องทุกขผ่์ำนศูนยรั์บเร่ืองรำวร้องทุกข์

รบัรองผลการประเมิน 

 
 

(ดร.ปรญิญา  สรอ้ยทอง) 
หวัหนา้โครงการส ารวจ ประเมินความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 
ตามตวัชีว้ดัท่ี  1  มิตท่ีิ  2  มิตดิา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร 



รบัรองผลการประเมิน 

 
 

(ดร.ปรญิญา  สรอ้ยทอง) 
หวัหนา้โครงการส ารวจ ประเมินความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 
ตามตวัชีว้ดัท่ี  1  มิตท่ีิ  2  มิตดิา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร 

 2. งำนด้ำนสำธำรณูปโภค - กำรให้บริกำรซ่อมแซมไฟฟ้ำรำยทำง/แสงสว่ำง/ 
ท่อระบำยน ำ้ 

 - ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  โดยภาพรวมมีความ 

พงึพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  ( x̄ ) = 4.46  S.D.= 0.55  คดิเป็นรอ้ยละ  89.18 
  - ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ 

อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  ( x̄ ) = 4.46  S.D. = 0.57  คดิเป็นรอ้ยละ  89.27 
  - ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ 

อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  ( x̄ ) = 4.48  S.D.= 0.55  คดิเป็นรอ้ยละ  89.53 
  - ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ 

อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  ( x̄ ) = 4.44  S.D.= 0.57  คดิเป็นรอ้ยละ  88.83 
 

 
 
 
 
 
 
 

ความพงึพอใจดา้นกระบวนการขัน้ตอนการ
ใหบ้ริการ

ความพงึพอใจต่อช่องทางการใหบ้ริการ

ความพงึพอใจดา้นเจา้หนา้ที่ผูใ้หบ้ริการ

ความพงึพอใจดา้นสิ่งอ  านวยความสะดวก

งำนด้ำนสำธำรณูปโภค

กำรให้บริกำรซ่อมแซมไฟฟ้ำรำยทำง/แสงสว่ำง/ท่อระบำยน ้ำ



รบัรองผลการประเมิน 

 
 

(ดร.ปรญิญา  สรอ้ยทอง) 
หวัหนา้โครงการส ารวจ ประเมินความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 
ตามตวัชีว้ดัท่ี  1  มิตท่ีิ  2  มิตดิา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร 

 3. งำนด้ำนรำยได้หรือภำษี – กำรให้บริกำรและจัดเก็บภำษีทีด่นิและส่ิงปลูกสร้ำง 
  - ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  โดยภาพรวมมีความ 
พงึพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  ( x̄ ) = 4.44  S.D.= 0.55  คดิเป็นรอ้ยละ  88.83 
  - ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  ( x̄ ) = 4.45  S.D. = 0.57  คดิเป็นรอ้ยละ  88.93 
  - ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  ( x̄ ) = 4.46  S.D.= 0.55  คดิเป็นรอ้ยละ  89.15 
  - ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  ( x̄ ) = 4.44  S.D.= 0.57  คดิเป็นรอ้ยละ  88.82 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ความพงึพอใจดา้นกระบวนการขัน้ตอนการ
ใหบ้ริการ

ความพงึพอใจต่อช่องทางการใหบ้ริการ

ความพงึพอใจดา้นเจา้หนา้ที่ผูใ้หบ้ริการ

ความพงึพอใจดา้นสิ่งอ  านวยความสะดวก

งำนด้ำนรำยได้หรือภำษี

กำรให้บริกำรและจัดเก็บภำษีที่ดนิและสิ่งปลูกสร้ำง



รบัรองผลการประเมิน 

 
 

(ดร.ปรญิญา  สรอ้ยทอง) 
หวัหนา้โครงการส ารวจ ประเมินความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 
ตามตวัชีว้ดัท่ี  1  มิตท่ีิ  2  มิตดิา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร 

 4. งำนด้ ำนสำธำรณ สุข – กำรบ ริกำรสำธำรณ สุขเกี่ ยว กับกำรป้องกัน 
กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 
  - ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  โดยภาพรวมมีความ 

พงึพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  ( x̄ ) = 4.52  S.D.= 0.54  คดิเป็นรอ้ยละ  90.43 
  - ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ 

อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  ( x̄ ) = 4.50  S.D. = 0.56  คดิเป็นรอ้ยละ  90.05 
  - ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ 

อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  ( x̄ ) = 4.53  S.D.= 0.54  คดิเป็นรอ้ยละ  90.53 
  - ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ 

อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  ( x̄ ) = 4.52  S.D.= 0.56  คดิเป็นรอ้ยละ  90.30 
 

 
 
 
 
 
 

ความพงึพอใจดา้นกระบวนการขัน้ตอนการ
ใหบ้ริการ

ความพงึพอใจต่อช่องทางการใหบ้ริการ

ความพงึพอใจดา้นเจา้หนา้ที่ผูใ้หบ้ริการ

ความพงึพอใจดา้นสิ่งอ  านวยความสะดวก

งำนด้ำนสำธำรณสุข
กำรบริกำรสำธำรณสุขเกี่ยวกับกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019



รบัรองผลการประเมิน 

 
 

(ดร.ปรญิญา  สรอ้ยทอง) 
หวัหนา้โครงการส ารวจ ประเมินความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 
ตามตวัชีว้ดัท่ี  1  มิตท่ีิ  2  มิตดิา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร 

 ผลกำรประเมินโดยภำพรวมทุกด้ำน  พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนผูร้บับริการ
ท่ีมีตอ่คณุภาพการใหบ้รกิารการของเทศบาลเมืองอรญัญิก  อ าเภอเมือง  จงัหวดัพิษณโุลก  ดงันี ้  

 1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ความพึงพอใจต่อ  
ชอ่งทางการใหบ้ริการ  ความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้รกิาร  และความพึงพอใจดา้นสิ่งอ านวย
ความสะดวก  ท่ีมีต่องานด้านบริการกฎหมาย – การให้บริการรอ้งเรียนหรือรอ้งทุกขผ์่านศูนย  ์

รบัเรื่องราวรอ้งทกุข ์ ( x̄ ) = 4.46  S.D. = 0.58  รอ้ยละ  89.22 
 2. ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ความพึงพอใจต่อ  

ชอ่งทางการใหบ้ริการ  ความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้รกิาร  และความพึงพอใจดา้นสิ่งอ านวย
ความสะดวก  ท่ีมีตอ่งานดา้นสาธารณูปโภค - การใหบ้ริการซ่อมแซมไฟฟ้ารายทาง/แสงสว่าง/ท่อ

ระบายน า้  ( x̄ ) = 4.46  S.D. = 0.56  รอ้ยละ  89.20 
  3. ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ความพึงพอใจต่อ  
ชอ่งทางการใหบ้ริการ  ความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้รกิาร  และความพึงพอใจดา้นสิ่งอ านวย
ความสะดวก  ท่ีมีต่องานดา้นรายไดห้รือภาษี – การใหบ้ริการและจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูก

สรา้ง  ( x̄ ) = 4.45  S.D. = 0.56  รอ้ยละ  88.93 

  4. ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ความพึงพอใจต่อ  
ชอ่งทางการใหบ้ริการ  ความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้รกิาร  และความพึงพอใจดา้นสิ่งอ านวย
ความสะดวก  ท่ีมีต่องานดา้นสาธารณสุข - การบริการสาธารณสุขเก่ียวกับการป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  ( x̄ ) = 4.52  S.D. = 0.55  รอ้ยละ  90.33 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



รบัรองผลการประเมิน 

 
 

(ดร.ปรญิญา  สรอ้ยทอง) 
หวัหนา้โครงการส ารวจ ประเมินความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 
ตามตวัชีว้ดัท่ี  1  มิตท่ีิ  2  มิตดิา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร 

 ผลสรุปคะแนนรวมเป็นร้อยละ  89.42  เมื่อเปรียบเทียบเป็นระดับคะแนนมีค่ำ
เท่ำกับ  8  คะแนน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานดา้นบริการกฎหมาย – การใหบ้ริการ
รอ้งเรียนหรือรอ้งทกุขผ่์านศนูยร์บัเรื่องราวรอ้ง

ทกุข์

งานดา้นสาธารณูปโภค - การใหบ้ริการ
ซ่อมแซมไฟฟ้ารายทาง/แสงสว่าง/ท่อระบายน า้

งานดา้นรายไดห้รือภาษี – การใหบ้ริการและ
จดัเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสรา้ง

งานดา้นสาธารณสขุ - การบริการสาธารณสขุ
เกี่ยวกบัการปอ้งกนัการแพร่ระบาดของโรคติด

เชือ้ไวรสัโคโรนา 2019

เทศบำลเมืองอรัญญิก



รบัรองผลการประเมิน 

 
 

(ดร.ปรญิญา  สรอ้ยทอง) 
หวัหนา้โครงการส ารวจ ประเมินความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 
ตามตวัชีว้ดัท่ี  1  มิตท่ีิ  2  มิตดิา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร 

 5.3  สรุปควำมรวมควำมพึงพอใจของบุคลำกรในภำพรวมองค์กรต่อกำร
บริหำรงำนของนำยกเทศมนตรีเมืองอรัญญิกและคณะผู้บริหำร  เทศบำลเมืองอรัญญิก  
อ ำเภอเมืองพษิณุโลก  จังหวัดพษิณุโลก 

5.3.1. ความพึงพอใจลักษณะภาวะผู้น  า และการเป็นตัวอย่างท่ี ดี  (Role Model)   

โดยภาพรวมมีความพงึพอใจ อยูใ่นระดบัมาก  ( x̄ ) = 4.72  S.D.= 0.52  คดิเป็นรอ้ยละ  94.38 
5.3.2. ความพึงพอใจด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล  โดยภาพรวมมี 

ความพงึพอใจ อยูใ่นระดบัมาก ( x̄ ) = 4.72  S.D. = 0.46  คดิเป็นรอ้ยละ  94.38 
5.3.3. ความพึงพอใจดา้นการบริหารงานดา้นการเสริมสรา้งขวญัก าลงัใจ/การดแูลเอาใจ

ใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x̄ ) = 4.66  S.D.= 0.48  
คดิเป็นรอ้ยละ  93.13 

5.3.4. ความพึงพอใจด้านการพัฒนาองค์กร  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ อยู่ใน 
ระดบัมาก  ( x̄ ) = 4.69  S.D.= 0.48  คดิเป็นรอ้ยละ  93.75 

สรุปควำมรวมควำมพึงพอใจของบุคลำกรในภำพรวมองคก์รต่อกำรบริหำรงำน
ของนำยกเทศมนตรีเมืองอรัญญิกและคณะผู้บริหำร  เทศบำลเมืองอรัญญิก  อ ำเภอเมือง
พษิณุโลก  จังหวัดพษิณุโลก  ( x̄ ) = 4.70  S.D.= 0.49  คิดเป็นร้อยละ  93.91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความพงึพอใจดา้นลกัษณะภาวะผูน้  า และการเป็น

ตวัอย่างที่ดี (Role Model) 

ความพงึพอใจดา้นคณุธรรม จริยธรรม ตามหลกั
ธรรมาภิบาล

ความพงึพอใจดา้นการเสริมสรา้งขวญัก าลงัใจ/การ
ดแูลเอาใจใสผู่ใ้ตบ้งัคบับญัชา

ความพงึพอใจดา้นการพฒันาองคก์ร

กำรบริหำรงำนของนำยกเทศมนตรีเมืองอรัญญิกและคณะผู้บริหำร



5.4  สรุปควำมรวมควำมพึงพอใจของบุคลำกรในภำพรวมองค์กรต่อควำม
เหมำะสมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของสมำชิกสภำเทศบำลเมืองอรัญญิก  เทศบำลเมือง
อรัญญิก  อ ำเภอเมืองพษิณุโลก  จังหวัดพษิณุโลก 

5.4.1. ความพึงพอใจความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าท่ีดา้นลักษณะภาวะผู้น  า และ 

การเป็นตวัอย่างท่ีดี (Role Model) ร  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดบัมาก  ( x̄ ) = 4.44   
S.D.= 0.52  คดิเป็นรอ้ยละ  88.75 

5.4.2. ความพึงพอความเหมาะสมในการปฏิบตัิหนา้ท่ี ดา้นคณุธรรม จริยธรรม ตามหลกั
ธรรมาภิบาลโดยภาพรวมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดบัมาก ( x̄ ) = 4.31  S.D. = 0.80  คิดเป็น 
รอ้ยละ  86.25 

5.4.3. ความพึงพอใจความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าท่ี ภายในองคก์ร  โดยภาพรวม 

มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( x̄ ) = 4.31  S.D.= 0.71  คดิเป็นรอ้ยละ  86.25 
5.4.4. ความพึงพอใจความเหมาะสมในการปฏิบตัิหนา้ท่ี ดา้นการพิจารณาและใหค้วาม

เห็นชอบ  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดบัมาก  ( x̄ ) = 4.53  S.D.= 0.52  คิดเป็นรอ้ยละ  
90.63 

สรุปควำมรวมควำมพึงพอใจของบุคลำกรในภำพรวมองคก์รต่อควำมเหมำะสม 
ในกำรปฏิบัตหิน้ำทีข่องสมำชิกสภำเทศบำลเมืองอรัญญิก  เทศบำลเมืองอรัญญิก  อ ำเภอ
เมืองพษิณุโลก  จังหวัดพษิณุโลก  ( x̄ ) = 4.40  S.D.= 0.64  คิดเป็นร้อยละ  87.97 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รบัรองผลการประเมิน 

 
 

(ดร.ปรญิญา  สรอ้ยทอง) 
หวัหนา้โครงการส ารวจ ประเมินความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 
ตามตวัชีว้ดัท่ี  1  มิตท่ีิ  2  มิตดิา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร 

ความเหมาะสมดา้นลกัษณะภาวะผูน้  า และการ

เป็นตวัอย่างที่ดี (Role Model) 

ความเหมาะสมดา้นคณุธรรม จริยธรรม ตามหลกั
ธรรมาภิบาล

ความเหมาะสมในการปฏิบติัหนา้ที่ภายในองคก์ร

ความเหมาะสมในการปฏิบติัหนา้ที่ ดา้นการ
พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบ

ควำมเหมำะสมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของสมำชกิสภำเทศบำลเมืองอรัญญิก



รบัรองผลการประเมิน 

 
 

(ดร.ปรญิญา  สรอ้ยทอง) 
หวัหนา้โครงการส ารวจ ประเมินความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 
ตามตวัชีว้ดัท่ี  1  มิตท่ีิ  2  มิตดิา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร 

บทคัดย่อ 
 
ชื่อเร่ือง รายงานส ารวจประเมินความพงึพอใจของผูร้บับริการตามตวัชีว้ดั

ท่ี  1  มิติท่ี  2  มิตดิา้นคณุภาพการใหบ้รกิารของเทศบาลเมือง
อรญัญิก  อ าเภอเมือง  จงัหวดัพิษณโุลก   
ปีงบประมาณ  2563 

ผู้วิจัย มหาวิทยาลยันเรศวร 
หัวหน้ำโครงกำร ดร.ปรญิญา  สรอ้ยทอง 
  
  
  

บทคัดย่อ 
 
 การประเมินความพงึพอใจการใหบ้รกิารประชาชนของเทศบาลเมืองอรญัญิก  อ าเภอเมือง  
จงัหวดัพิษณุโลก  มีจุดมุ่งหมายของการศึกษา ดงันี ้1) เพ่ือส ารวจ ประเมินระดบัความพึงพอใจ
ของประชาชนผูม้ารบับริการดา้นคุณภาพการใหบ้ริการของเทศบาลเมืองอรญัญิก  อ าเภอเมือง  
จังหวัดพิษณุโลก  2)  เพ่ือส ำรวจ ประเมินระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรในภำพรวมองคก์ร 
ของเทศบำลเมืองอรญัญิก  อ ำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก  3) เพ่ือศึกษาปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะของประชาชน  ท่ีมีตอ่ความพึงพอใจของประชาชนผูม้าใชบ้ริการมีต่อการบริการของ
เทศบาลเมืองอรญัญิก  อ าเภอเมือง  จงัหวดัพิษณโุลก   
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการประเมินครัง้นี ้ คือ  ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในพืน้ท่ี
เทศบาลเมืองอรญัญิก  อ าเภอเมือง  จงัหวดัพิษณุโลก  ประกอบไปดว้ย  10  หมู่บา้น  คือ  หมูบ่า้น
ท่ี 1 บา้นคลองคณู  หมู่บา้นท่ี 2  บา้นสนามบินใหม่  หมู่บา้นท่ี 3  บา้นโคกชา้ง  หมู่บา้นท่ี 4  บา้น
อรญัญิก  หมู่บา้นท่ี 5  บา้นคลองมหาดไทย  หมู่บา้นท่ี 6  บา้นหนองปลาคา้ว  หมู่บา้นท่ี 7  บา้น
สะพานสาม  หมู่บา้นท่ี 8  บา้นโคกมะตมู  หมู่บา้นท่ี  9  บา้นโคกมะตมู (พงศผ์กา)  หมู่บา้นท่ี 10  
บา้นชาวแพ   
 
 
 



รบัรองผลการประเมิน 

 
 

(ดร.ปรญิญา  สรอ้ยทอง) 
หวัหนา้โครงการส ารวจ ประเมินความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 
ตามตวัชีว้ดัท่ี  1  มิตท่ีิ  2  มิตดิา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร 

ใชก้ารค านวณตามสตูรของ  Taro  Yamane  ซึ่งตอ้งการใหมี้ความเช่ือมั่น  95%  คือ มีความคลาด
เคล่ือน  5%  (0.05)  จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการค านวณ  395  คนทั้งนีเ้พ่ือป้องกันการ
คลาดเคล่ือนของขอ้มลูจึงท าการส ารวจและเก็บขอ้มลูเป็นจ านวน  400  คน  โดยการเก็บรวบรวม 
ภายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  จากประชาชนท่ีรบับริการจากเทศบาลเมืองอรญัญิก  อ าเภอ
เมือง  จงัหวดัพิษณโุลก 
 

 สรุปภำพรวมผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนผู้รับบริกำรจำกเทศบำล
เมืองอรัญญิก  อ ำเภอเมือง  จังหวัดพษิณุโลก คือ   

 1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ความพึงพอใจต่อ  
ชอ่งทางการใหบ้ริการ  ความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้รกิาร  และความพึงพอใจดา้นสิ่งอ านวย
ความสะดวก  ท่ีมีต่องำนด้ำนบริกำรกฎหมำย – กำรให้บริกำรร้องเรียนหรือร้องทุกข ์

ผ่ำนศูนยรั์บเร่ืองรำวร้องทุกข ์ ( x̄ ) = 4.46  S.D. = 0.58  รอ้ยละ  89.22 
 2. ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ความพึงพอใจต่อ  

ชอ่งทางการใหบ้ริการ  ความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้รกิาร  และความพึงพอใจดา้นสิ่งอ านวย
ความสะดวก  ท่ีมีต่องำนด้ำนสำธำรณูปโภค - กำรให้บริกำรซ่อมแซมไฟฟ้ำรำยทำง/ 

แสงสว่ำง/ท่อระบำยน ำ้  ( x̄ ) = 4.46  S.D. = 0.56  รอ้ยละ  89.20 
  3. ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ความพึงพอใจต่อ  
ชอ่งทางการใหบ้ริการ  ความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้รกิาร  และความพึงพอใจดา้นสิ่งอ านวย
ความสะดวก  ท่ีมีต่องำนด้ำนรำยได้หรือภำษี – กำรให้บริกำรและจัดเก็บภำษีที่ดิน 

และส่ิงปลูกสร้ำง  ( x̄ ) = 4.45  S.D. = 0.56  รอ้ยละ  88.93 

 4. ความพึ งพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ความพึ งพอใจต่อ  
ชอ่งทางการใหบ้ริการ  ความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้รกิาร  และความพึงพอใจดา้นสิ่งอ านวย
ความสะดวก  ท่ีมีต่องำนด้ำนสำธำรณสุข – กำรบริกำรสำธำรณสุขเกี่ยวกับกำรป้องกัน 

กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019  ( x̄ ) = 4.52  S.D. = 0.55  รอ้ยละ  90.33 
 

 มีผลสรุปคะแนนรวมเป็นร้อยละ  89.42  เมื่อเปรียบเทียบเป็นระดับคะแนนมีค่ำ
เท่ำกับ  8  คะแนน 
 
 
 



รบัรองผลการประเมิน 

 
 

(ดร.ปรญิญา  สรอ้ยทอง) 
หวัหนา้โครงการส ารวจ ประเมินความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 
ตามตวัชีว้ดัท่ี  1  มิตท่ีิ  2  มิตดิา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร 

 สรุปควำมรวมควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในภำพรวมองคก์รต่อกำรบริหำรงำน
ของนำยกเทศมนตรีเมืองอรัญญิกและคณะผู้บริหำร  เทศบำลเมืองอรัญญิก  อ ำเภอเมือง
พษิณุโลก  จังหวัดพษิณุโลก 

1. ค วามพึ งพ อใจลักษณ ะภาวะผู้น  า  และการเป็ นตัวอย่ า ง ท่ี ดี  (Role Model)   

โดยภาพรวมมีความพงึพอใจ อยูใ่นระดบัมาก  ( x̄ ) = 4.72  S.D.= 0.52  คดิเป็นรอ้ยละ  94.38 
2. ความพึงพอใจด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล   โดยภาพรวมมี 

ความพงึพอใจ อยูใ่นระดบัมาก ( x̄ ) = 4.72  S.D. = 0.46  คดิเป็นรอ้ยละ  94.38 
3. ความพึงพอใจดา้นการบริหารงานดา้นการเสริมสรา้งขวญัก าลังใจ/การดูแลเอาใจใส่

ผู้ใต้บังคับบัญชา  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x̄ ) = 4.66  S.D.= 0.48  
คดิเป็นรอ้ยละ  93.13 

4. ความพึงพอใจดา้นการพฒันาองคก์ร  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดบัมาก   
( x̄ ) = 4.69  S.D.= 0.48  คดิเป็นรอ้ยละ  93.75 

 
สรุปควำมรวมควำมพึงพอใจของบุคลำกรในภำพรวมองคก์รต่อกำรบริหำรงำน

ของนำยกเทศมนตรีเมืองอรัญญิกและคณะผู้บริหำร  เทศบำลเมืองอรัญญิก  อ ำเภอเมือง
พษิณุโลก  จังหวัดพษิณุโลก  ( x̄ ) = 4.70  S.D.= 0.49  คิดเป็นร้อยละ  93.91 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รบัรองผลการประเมิน 

 
 

(ดร.ปรญิญา  สรอ้ยทอง) 
หวัหนา้โครงการส ารวจ ประเมินความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 
ตามตวัชีว้ดัท่ี  1  มิตท่ีิ  2  มิตดิา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร 

สรุปควำมรวมควำมพงึพอใจของผู้รับบริกำรในภำพรวมองคก์รต่อควำมเหมำะสม
ในกำรปฏิบัตหิน้ำทีข่องสมำชิกสภำเทศบำลเมืองอรัญญิก  เทศบำลเมืองอรัญญิก  อ ำเภอ
เมืองพษิณุโลก  จังหวัดพษิณุโลก 

5.4.1. ความพึงพอใจความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าท่ีดา้นลักษณะภาวะผู้น  า และ 

การเป็นตวัอย่างท่ีดี (Role Model) ร  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดบัมาก  ( x̄ ) = 4.44   
S.D.= 0.52  คดิเป็นรอ้ยละ  88.75 

5.4.2. ความพึงพอความเหมาะสมในการปฏิบตัิหนา้ท่ี ดา้นคณุธรรม จริยธรรม ตามหลกั
ธรรมาภิบาลโดยภาพรวมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดบัมาก ( x̄ ) = 4.31  S.D. = 0.80  คิดเป็น 
รอ้ยละ  86.25 

5.4.3. ความพึงพอใจความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าท่ี ภายในองคก์ร  โดยภาพรวม 

มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( x̄ ) = 4.31  S.D.= 0.71  คดิเป็นรอ้ยละ  86.25 
5.4.4. ความพึงพอใจความเหมาะสมในการปฏิบตัิหนา้ท่ี ดา้นการพิจารณาและใหค้วาม

เห็นชอบ  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดบัมาก  ( x̄ ) = 4.53  S.D.= 0.52  คิดเป็นรอ้ยละ  
90.63 

สรุปควำมรวมควำมพึงพอใจของบุคลำกรในภำพรวมองคก์รต่อควำมเหมำะสม 
ในกำรปฏิบัตหิน้ำทีข่องสมำชิกสภำเทศบำลเมืองอรัญญิก  เทศบำลเมืองอรัญญิก  อ ำเภอ
เมืองพษิณุโลก  จังหวัดพษิณุโลก  ( x̄ ) = 4.40  S.D.= 0.64  คิดเป็นร้อยละ  87.97 
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