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บทสรุปผู้บริหาร 
   
 

การสํารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ครั้งน้ี  มีวัตถุประสงค์เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ตามกรอบการประเมิน ประกอบด้วย ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการ
ให้บริการ ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความ 
พึงพอใจต่อสิ่งอํานวยความสะดวก เพ่ือนําเสนอผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อคุณภาพ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงสํารวจเป็นกรอบในการ
ดําเนินงาน โดยกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนผู้รับบริการต่อโครงการต่างๆ  4 งาน
บริการ คือ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) 
และการจัดทําหน้ากากอนามัยตนเอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ,โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพแกนนําผู้สูงอายุจังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ,โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร
แบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีตผสมยางพาราทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. ๑-๐๐๑๓ บ้านใหม่รัตนโกสินทร์-
บ้านวังตม ช่วงบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ ๕ ตําบลนาสัก อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ,โครงการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพการเกษตร การศึกษาในครั้งน้ีได้ดําเนินงานครบถ้วนทุกขั้นตอนตามกรอบแนวคิดที่ได้
กําหนดไว้ และได้นําผลที่ได้จากการศึกษามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยได้ผลสรุปซึ่งสามารถอธิบายได้ดังน้ี 

งานบริการ ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ 
ระดบั
คะแนน 

ระดบั
ความ 

พงึพอใจ 
1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้
ในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
(Covid-๑๙) และการจัดทําหน้ากากอนามัย
ตนเอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

4.68 0.735 93.60 9 มากที่สุด 

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกน
นําผู้สูงอายุจังหวัดลําปาง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

4.53 0.704 90.60 9 มากที่สุด 

3. โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีตผสมยางพาราทางหลวง
ท้องถิ่น สาย ลป.ถ. ๑-๐๐๑๓ บ้านใหม่
รัตนโกสินทร์-บ้านวังตม ช่วงบ้านใหม่
รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ ๕ ตําบลนาสัก อําเภอ 
แม่เมาะ จังหวัดลําปาง 

4.01 0.789 80.20 7 มาก 
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4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร 4.66 0.658 93.20 9 มากที่สุด 

สรุปภาพรวม 4.47 0.721 89.40 8 มาก 

จากผลการประเมินพบว่าภาพรวมของความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการต่อ  
การให้บริการต่างๆ ภาพรวมมีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 89.40 ผล
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 8 คะแนน  การให้บริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการใน
อันดับที่ 1 คือ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
(Covid-๑๙) และการจัดทําหน้ากากอนามัยตนเอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รองลงมาคือ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ,  โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนําผู้สูงอายุ
จังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ , โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติกคอ
นกรีตผสมยางพาราทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. ๑-๐๐๑๓ บ้านใหม่รัตนโกสินทร์-บ้านวังตม  
ช่วงบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ ๕ ตําบลนาสัก อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ตามลําดับ ถ้าวิเคราะห์
ในรายละเอียดด้านการให้บริการงานทั้ง 4 งานบริการ พบว่า  

ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการ
ป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) และการจัดทําหน้ากากอนามัยตนเอง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในภาพรวมมีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 
93.60 ผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ  9 คะแนน  บริการที่ มีความพึงพอใจสูงที่ สุดคือ  
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก รองลงมาด้านการให้บริการ , ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
และ ด้านช่องทางการให้บริการ ตามลําดับ  

ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนํา
ผู้สูงอายุจังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในภาพรวมมีคะแนนความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.60 ผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 9 คะแนน การบริการที่มี
ความพึงพอใจสูงที่สุดคือ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก รองลงมาด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ,  
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ และด้านช่องทางการให้บริการ ตามลําดับ  

ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติกคอนก
รีตผสมยางพาราทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. ๑-๐๐๑๓ บ้านใหม่รัตนโกสินทร์-บ้านวังตม ช่วงบ้าน
ใหม่รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ ๕ ตําบลนาสัก อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ในภาพรวมมีความพึงพอใจ 
ในระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 80.20 ผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 7 คะแนน บริการที่พึงพอใจ
สูงที่สุดคือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ , 
ด้านช่องทางการให้บริการ และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ตามลําดับ  

ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  
ในภาพรวมมีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.20 ผลคะแนนความพึง
พอใจเท่ากับ 9 คะแนน การบริการที่มีความพึงพอใจสูงที่สุดคือด้านช่องทางการให้บริการของ



ค 

เจ้าหน้าที่ รองลงมาคือ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก , ด้านช่องทางการให้บริการ และด้าน
กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ตามลําดับ 

 
 
 
  
จากผลการประเมินพบว่าภาพรวมของความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ

ให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ทั้ง 4 งานบริการ อยู่ในระดับ มาก เมื่อนํามา
เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายท่ีกําหนด (ระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) สามารถบรรลุ
เป้าหมายที่กําหนดไว้ ซึ่งจากผลการวิจัยผู้ประเมินได้จัดทําข้อเสนอเพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา 
ประกอบด้วย 

1. เชิงนโยบายจะต้องมีกําหนดยุทธศาสตร์ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์       
การบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางที่มีหลากหลาย การปรับวิธีคิด กระบวนการ และ
วิธีการใหม่ในการกําหนดกรอบในการดําเนินงาน ให้มีความสอดคล้องกับความคาดหวังและ 
ความต้องการของผู้รับบริการ และคํานึงถึงความเหมาะสมกับพ้ืนที่ รวมถึงการจัดทําแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน การนําแผนไปสู่การปฏิบัติ จะต้องให้ทุกฝ่ายเข้าในใจบทบาทของตนเอง ได้รับความร่วมมือ
จากทุกส่วน เป็นแผนที่เกิดจากความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่อย่างแท้จริง รวมทั้งการจัดลําดับ
ความสําคัญของงานในแต่ละด้านในการดําเนินการงานทั้งเชิงรุก และเชิงรับ  
  ๒. ในการด้านการดําเนินงาน ควรมีการพัฒนางานบริการ โดยเฉพาะด้านสิ่งอํานวย
ความสะดวก ควรมีการลงพ้ืนที่เพ่ือพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็น การจัดกิจกรรมในพื้นที่ระดับ
ตําบล  การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัยในการให้บริการอย่างเหมาะสมและเพียงพอ             
ส่วนกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ควรมีการปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการของประชาชน 
ปรับกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้เป็นรูปธรรม และการเพ่ิมช่องการในการ
ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เข้าถึงประชาชนได้อย่างทันท่วงที รวมถึงการศึกษารูปแบบการพัฒนา
บุคลากรในด้านการให้บริการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางต่อไป 
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สารบัญ 
 
                                        

     หน้า 
 บทสรุปสาํหรบัผูบ้รหิาร       ก 
 สารบญั         ง
 สารบญัตาราง         ฉ 
 สารบญัภาพ         ญ 
 

บทที่  1  บทนํา  1 
   หลักการและเหตุผล        1 
   วัตถุประสงค์ของการศึกษา       3 
   เป้าหมาย         4 
ขอบเขตของการศึกษา        4 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ       5 
 

บทที่  2  แนวคิด ทฤษฎี   6 
แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับความคาดหวัง     6 
แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับความพึงพอใจ     8 
แนวคิดและทฤษฎีลําดับขั้นความต้องการ      9 
ระบบราชการ 4.0 ยึดหลักธรรมาภิบาลเพ่ือประโยชน์ของประชาชน  12 
การบริหารภาครัฐแบบมสี่วนร่วม      14 
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0    18 
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์       20 
บริบทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง     29 
กรอบแนวคิดในการสํารวจ       37 
 

บทที่  3  วิธดีาํเนนิการสํารวจ  38 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง       38 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล      39 
การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ     40 
การเก็บรวบรวมข้อมูล        40 
การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้สําหรับการวิเคราะห์    41 
ระยะเวลาขั้นตอนการดําเนินงาน      41 
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สารบัญ (ต่อ) 
 
 
                  หน้า 

บทที่   4  สรปุผลการสํารวจ        42 
ส่วนที่ 1 ผลการสํารวจความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

     ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) และ 
     การจัดทําหน้ากากอนามัยตนเอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 44 

ส่วนที่ 2 ผลการสํารวจความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
           แกนนําผู้สูงอายุจังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  51 
ส่วนที่ 3 ผลการสํารวจความพึงพอใจต่อโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบ 
           แอสฟัสท์ติกคอนกรีตผสมยางพาราทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.  
           ๑-๐๐๑๓ บ้านใหมร่ัตนโกสินทร์-บ้านวังตม ช่วงบ้านใหม่รัตนโกสินทร์  
           หมู่ที ่๕ ตําบลนาสกั อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง    59 

   ส่วนที่ 4 ผลสํารวจความพึงพอใจต่องานงานโครงการส่งเสริมและพัฒนา 
              อาชีพการเกษตร       67 

บทที่   5  สรปุและอภปิรายผล         7๖
    สรุปผลการสํารวจ        7๖ 

ข้อเสนอแนะ         8๑ 
ข้อเสนอแนะระดับปฏิบัติการ       8๒ 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป      8๔ 
 

เอกสารอ้างอิง  8๕ 
 
ภาคผนวก 
 แบบสอบถาม  
 
 
 
 
  



  

 
ฉ 

สารบัญตาราง 
           

 
ตาราง  หน้า 
4.1 แสดงความพึงพอใจต่องานด้านบริการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง  

ในภาพรวม 
 

43 
4.2 แสดงจํานวนและร้อยละของเพศผู้ตอบแบบสอบถาม  

(โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
(Covid-๑๙ ) และการจัดทํ าห น้ากากอนามัยตนเอง ประจํ าปี งบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓)                                                      

 
 
 

44 

4.3 แสดงจํานวนและร้อยละของอายุผู้ตอบแบบสอบถาม 
(โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
(Covid-๑๙ ) และการจัดทํ าห น้ากากอนามัยตนเอง ประจํ าปี งบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓) 

 
 
 

44 

4.4 แสดงจํานวนและร้อยละของวุฒิการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 
(โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
(Covid-๑๙ ) และการจัดทํ าห น้ากากอนามัยตนเอง ประจํ าปี งบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓) 

 
 
 

45 

4.5 แสดงจํานวนและร้อยละของอาชีพผู้ตอบแบบสอบถาม 
(โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
(Covid-๑๙ ) และการจัดทํ าห น้ากากอนามัยตนเอง ประจํ าปี งบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓) 

 
 
 

45 

4.6 แสดงจํานวนและร้อยละของผู้ได้รับประโยชน์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
(โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
(Covid-๑๙ ) และการจัดทํ าห น้ากากอนามัยตนเอง ประจํ าปี งบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓) 

 
 
 

46 

4.7 แสดงความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) และการจัดทําหน้ากากอนามัยตนเอง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในภาพรวม 

 
 

46 

4.8 แสดงความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) และการจัดทําหน้ากากอนามัยตนเอง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ)      

 
 

47 



  

 
ช 

สารบัญตาราง (ต่อ)

4.9 แสดงความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) และการจัดทําหน้ากากอนามัยตนเอง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ด้านช่องทางการให้บริการ)      

 
 

48 
 
 
 

ตาราง  หน้า 
4.10 แสดงความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) และการจัดทําหน้ากากอนามัยตนเอง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓(ด้านการให้บริการเจ้าหน้าที่)      

 
 

49 

4.11 แสดงความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) และการจัดทําหน้ากากอนามัยตนเอง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓(ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก)       

 
 

50 

4.12 แสดงจํานวนและร้อยละของเพศผู้ตอบแบบสอบถาม  
(โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนําผู้สูงอายุจังหวัดลําปาง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓) 

 
 

51 

4.13 แสดงจํานวนและร้อยละของอายุงานด้านการให้บริการชุมชน 
(โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนําผู้สูงอายุจังหวัดลําปาง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓) 

 
 

52 

4.14 แสดงจํานวนและร้อยละของวุฒิการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 
(โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนําผู้สูงอายุจังหวัดลําปาง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓) 

 
 

52 

4.15 แสดงจํานวนและร้อยละของอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
(โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนําผู้สูงอายุจังหวัดลําปาง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓) 

 
 

53 

4.16 แสดงจํานวนและร้อยละของผู้ได้รับประโยชน์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
(โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนําผู้สูงอายุจังหวัดลําปาง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓) 

 
 

5๓ 

4.17 แสดงความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนําผู้สูงอายุจังหวัด
ลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในภาพรวม 

 
54 

4.18 แสดงความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนําผู้สูงอายุจังหวัด
ลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ) 

 
55 



  

 
ซ 

สารบัญตาราง (ต่อ)

4.19 แสดงความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนําผู้สูงอายุจังหวัด
ลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓(ด้านช่องทางการให้บริการ) 

 
56 

4.20 แสดงความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนําผู้สูงอายุจังหวัด
ลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่) 

 
57 

4.21 แสดงความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนําผู้สูงอายุจังหวัด
ลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก) 
 
 
 

 
58 

 
 

   
ตาราง  หน้า 
4.22 แสดงจํานวนและร้อยละของเพศผู้ตอบแบบสอบถาม  

(โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีตผสมยางพาราทางหลวง
ท้องถิ่น สาย ลป.ถ. ๑-๐๐๑๓ บ้านใหม่รัตนโกสินทร์-บ้านวังตม ช่วงบ้านใหม่
รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ ๕ ตําบลนาสัก อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง) 

 
 
 

59 

4.23 แสดงจํานวนและร้อยละของอายุงานด้านการให้บริการชุมชน 
(โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีตผสมยางพาราทางหลวง
ท้องถิ่น สาย ลป.ถ. ๑-๐๐๑๓ บ้านใหม่รัตนโกสินทร์-บ้านวังตม ช่วงบ้านใหม่
รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ ๕ ตําบลนาสัก อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง) 

 
 
 

๕๙ 

4.24 แสดงจํานวนและร้อยละของวุฒิการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 
(โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีตผสมยางพาราทางหลวง
ท้องถิ่น สาย ลป.ถ. ๑-๐๐๑๓ บ้านใหม่รัตนโกสินทร์-บ้านวังตม ช่วงบ้านใหม่
รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ ๕ ตําบลนาสัก อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง) 

 
 
 

60 

4.25 แสดงจํานวนและร้อยละของอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
(โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีตผสมยางพาราทางหลวง
ท้องถิ่น สาย ลป.ถ. ๑-๐๐๑๓ บ้านใหม่รัตนโกสินทร์-บ้านวังตม ช่วงบ้านใหม่
รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ ๕ ตําบลนาสัก อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง) 

 
 
 

6๐ 

4.26 แสดงจํานวนและร้อยละของผู้ได้รับประโยชน์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
(โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีตผสมยางพาราทางหลวง
ท้องถิ่น สาย ลป.ถ. ๑-๐๐๑๓ บ้านใหม่รัตนโกสินทร์-บ้านวังตม ช่วงบ้านใหม่
รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ ๕ ตําบลนาสัก อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง) 

 
 
 

6๑ 

4.27 แสดงความพึงพอใจต่อโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีตผสม  



  

 
ฌ 

สารบัญตาราง (ต่อ)

ยางพาราทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. ๑-๐๐๑๓ บ้านใหม่รัตนโกสินทร์-บ้านวังตม 
ช่วงบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ ๕ ตําบลนาสัก อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ใน
ภาพรวม 

 
 

62 

4.28 แสดงความพึงพอใจต่อโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีตผสม
ยางพาราทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. ๑-๐๐๑๓ บ้านใหม่รัตนโกสินทร์-บ้านวังตม 
ช่วงบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ ๕ ตําบลนาสัก อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง(ด้าน
กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ) 

 
 
 

63 

4.29 แสดงความพึงพอใจต่อโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีตผสม
ยางพาราทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. ๑-๐๐๑๓ บ้านใหม่รัตนโกสินทร์-บ้านวังตม 
ช่วงบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ ๕ ตําบลนาสัก อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง (ด้าน
ช่องทางการให้บริการ) 
 
 
 

 
 
 

64 

   
ตาราง  หน้า 
4.30 แสดงความพึงพอใจต่อโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีตผสม

ยางพาราทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. ๑-๐๐๑๓ บ้านใหม่รัตนโกสินทร์-บ้านวังตม 
ช่วงบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ ๕ ตําบลนาสัก อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง(ด้าน
การให้บริการของเจ้าหน้าที่) 

 
 
 

65 

4.31 แสดงความพึงพอใจต่อโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีตผสม
ยางพาราทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. ๑-๐๐๑๓ บ้านใหม่รัตนโกสินทร์-บ้านวังตม 
ช่วงบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ ๕ ตําบลนาสัก อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง (ด้าน
สิ่งอํานวยความสะดวก) 

 
 
 

66 

4.32 แสดงจํานวนและร้อยละของเพศผู้ตอบแบบสอบถาม  
(โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร)  

 
67 

4.33 แสดงจํานวนและร้อยละของอายุผู้ตอบแบบสอบถาม  
(โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

 
6๗ 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญั ติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ .ศ .2540 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3  
พ.ศ. 2546) มาตรา พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 
๓ พ.ศ. ๒๕๔๖) มาตรา ๔๕/๑ การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คํานึงถึงการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดการจัดทํางบประมาณ     
การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งน้ี    
ให้ เป็น ไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อ บั งคับ ว่าด้วยการน้ัน  และหลัก เกณ ฑ์และวิ ธีการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๖ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ได้แก่การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังต่อไปน้ี 

1. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2. เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
4. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจําเป็น 
5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
6. ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
7. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสมํ่าเสมอ 

มาตรา  ๗  การบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  หมายถึง  การปฏิบัติราชการ
ที่มีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน  ความสงบและความปลอดภัย
ของสังคมส่วนรวม  ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑  
ได้กําหนดหลักการในการบริหารราชการแผ่นดินว่าต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน  โดยใช้
วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  และเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการให้เป็นไปตามมาตราดังกล่าว  
สํานักงาน ก.พ.ร. จึงเสนอให้มีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติ
ราชการและการส่ังการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติ  ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกับ       
ร่างพระราชกฤษฎีกา ตามท่ี ก.พ.ร. เสนอ  และได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ ๒๔ เมษายน 
๒๕๕๕  และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  (ก.พ.ร.) จึงได้กําหนดวิสัยทัศน์ของการพัฒนาระบบ
ราชการ ในช่วงระยะปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑  ไว้คือ ระบบราชการไทยมุ่งเน้นพัฒนาการทํางาน       
เพ่ือประชาชน และรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ ภายใต้หลักธรรมาธิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ยกระดับขีดสมรรถนะไปสู่ความเป็นเสิศบูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพงานของภาครัฐ 
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ประสานการทํางานกับทุกภาคส่วน สร้างความโปร่งใสต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้เป็นที่     
น่าเช่ือมั่นศรัทธาของประชาชน สามารถแยกออกได้เป็น ๓ หัวข้อ รวม ๗ ประเด็น ดังน้ี 

ยกระดับองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมี

ความเป็นมืออาชีพ   
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
 พัฒนาอย่างย่ังยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกัน 

ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาใน         

การบริหารราชการแผ่นดิน 
 ก้าวสู่สากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อเข้าสู่การเป็น

ประชาคมอาเซียน 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในฐานะ ผู้ดูแลเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการ 

และผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติเพ่ือบรรลุตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้  จึงให้ส่วนราชการทั้งส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างต่อเน่ือง  
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ และ ก.พ.ร. ได้กําหนดกรอบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ เป็น ๔ มิติ คือ มิติด้านประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพการให้บริการ      
มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และ มิติด้านการพัฒนาองค์การ ซึ่งการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานตามกรอบการประเมินผลทั้ง ๔ มิติน้ีจะมีความสัมพันธ์ส่งผลให้เกิดผลสําเร็จ ทั้งต่อ 
ความคาดหวังของประชาชนผู้รับบริการต่อรัฐบาลผู้กําหนดนโยบาย รวมท้ังความมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพของการบริหารจัดการภายในส่วนราชการ ที่มีความย่ังยืนด้วย โดยเฉพาะมิติที่ ๒ ด้านคุณภาพ
การให้บริการที่มีความสําคัญที่ใช้ในการประเมินในการบรรลุเป้าประสงค์ในประเด็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการไทย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ คือ การสร้างความเป็นเลิศใน การให้บริการ
ประชาชน เพ่ือตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของประชาชนท่ีมีความสลับซับซ้อน 
หลากหลายและเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เป้าหมายคือ ประชาชน ความพึงพอใจในระบบราชการ 
โดยกําหนดตัวช้ีวัด ๒ ตัวช้ีวัดคือ ตัวช้ีวัดที่ ๑ ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อ  การให้บริการ
และการดําเนินงานของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  ตัวช้ีวัดที่ ๒ ระดับความสําเร็จของส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐในการให้บริการประชาชนในรูปแบบ e-Service  
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จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามกรอบแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล เขตของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้แก่ เขตจังหวัด  ซึ่งมีภารกิจในการให้การบริการตามอํานาจหน้าที่        
จึงจําเป็นต้องมีการสํารวจความพึงพอใจ  ที่ใช้เป็นกลไกในการเข้าถึงความต้องการของผู้รับบริการ    
คือ ประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ที่มารับบริการจากองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลําปาง  ทั้งน้ีเพ่ือนําผลมาปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ  เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนงาน  
โครงการงบประมาณ   โดยคํานึงถึงความคุ้มค่า  ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม  มุ่ งเน้นถึง 
ความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นหลัก  และในการให้บริการที่ดี  มีคุณภาพ   
ย่อมส่งผลให้ผู้รับบริการเกิดความเช่ือศรัทธา  เกิดความประทับใจ  และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
ในการบริหารงาน  ดังน้ันเพ่ือเป็นการยกระดับการให้บริการและการปฏิบัติงาน เพ่ือตอบสนองความ
คาดหวังและความต้องการของประชาชน ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุด จึงได้มอบหมายให้
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ ต้ังลําปาง ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่ในพ้ืนที่             
มีประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ และศักยภาพ  ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นและประเมินผล 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง  เพ่ือ
นําข้อมูลมาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางให้ดีขึ้น     
ตรงตามความคาดหวังและความต้องการของประชาชน  
 

๑.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
๑. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางใน     

การให้บริการ ๔ ด้าน ได้แก่  ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ด้านช่องทางการให้บริการ            
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก  ในงานบริการทั้ง ๔ งาน ได้แก่  

๑.๑ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  
      (Covid-๑๙) และการจัดทําหน้ากากอนามัยตนเอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
๑.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนําผู้สูงอายุจังหวัดลําปาง  
      ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
1.3  โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีตผสมยางพาราทางหลวงท้องถิ่น 

สาย ลป.ถ. ๑-๐๐๑๓ บ้านใหม่รัตนโกสินทร์-บ้านวังตม ช่วงบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ 
๕ ตําบลนาสัก อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง 

1.4  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
 
๒. เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดลําปาง 
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1.3 เป้าหมาย           
 การสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลําปาง ตามแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการเพ่ือกําหนดประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ มิติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวช้ีวัด : ร้อยละของระดับ 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป้าหมาย :  ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ  ๘๐  
ขึ้นไป 
1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร  (Population)  หมายถึง หน่วยตัวอย่างทั้งหมดที่สนใจต้องการศึกษาหรือหา

ข้อมูล ดังน้ันประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ที่มาใช้บริการ 
ทั้ง ๔ งานบริการ  

กลุ่มตัวอย่าง (Sample) หมายถึง หน่วยของข้อมูลที่ผู้ทําการวิจัยเลือกมาเพ่ือเป็นตัวแทน
ของประชากรในการศึกษา ผลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างน้ันสามารถนําไปประยุกต์ใช้ หรืออ้างอิงกับกลุ่ม
ประชากรได้ ดังน้ัน ในการศึกษาคร้ังน้ีจะคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane ระดับ
ความเชื่อมั่น ๙๕% สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ ๐.๐๕  โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น ๔ กลุ่ม 
ดังน้ี คือ 

- กลุ่มผู้ใช้บริการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
(Covid-๑๙)และการจัดทําหน้ากากอนามัยตนเอง 
จังหวัดลําปาง ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน  108 ตัวอย่าง 

- กลุ่มผู้รับบริการการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนําผู้สูงอายุจังหวัดลําปาง   
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563   จํานวน  100 ตัวอย่าง 

- กลุ่มผู้รับบริการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีตผสมยางพาราทางหลวงท้องถิ่น  
                สาย ลป.ถ. ๑-๐๐๑๓ บ้านใหม่รัตนโกสินทร์-บ้านวังตม ช่วงบ้านใหม่รัตนโกสินทร์  

          หมู่ที่ ๕ ตําบลนาสัก อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง จํานวน  216 ตัวอย่าง 
- กลุ่มผู้รับบริการงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จํานวน  105 ตัวอย่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

n   = ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
N   = ขนาดประชากร  
e   = ค่าความคลาดเคล่ือน (๐.๐๕) 
        (ที่ระดับความเช่ือมั่น ๙๕%)     



 

 
๕ 

 
 
ขอบเขตเนื้อหา 
การประเมินในครั้งน้ีได้แบ่งเน้ือหาการประเมิน  ออกเป็น ๓ ส่วน คือ 
 ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ ๒  ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

ส่วนที่ ๓  สรุปข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค ในการพัฒนา 
 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผลจากการศึกษาทําให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง  ในด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่       
ผู้ให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ (การประชาสัมพันธ์)  และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ในงาน
บริการทั้ง 4 งานบริการ 

2. ผลจากการศึกษาทําให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่ เก่ียวข้องได้ทราบถึงปัญหาและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ และนําผลการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาการให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้เกิดแก่ผู้มาใช้บริการต่อไป 
 



  

 
๖ 

  

บทที่  2 
แนวคิด และทฤษฎี  

 
 การสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลําปาง  ผู้สํารวจได้รวบรวมแนวคิด  ทฤษฎีและเอกสารที่เก่ียวข้องเพ่ือเป็นแนวทางใน           
การกําหนดกรอบแนวคิดเพ่ืออธิบายความคาดหวัง  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งต้องบูรณาการ
แนวคิด ทฤษฎีในหลายสาขาเข้าด้วยกัน  จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีการศึกษาค้นคว้าแนวคิด
ทฤษฎี และเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องอย่างครบถ้วน  ซึ่งผู้สํารวจได้ศึกษาค้นคว้าในแนวคิด ทฤษฎี
ต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

1. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับความคาดหวัง 
2. แนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวกับความพึงพอใจ 
3. แนวคิดและทฤษฎีลําดับขั้นความต้องการ 
4. ระบบราชการ 4.0 ยึดหลักธรรมาภิบาลเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
5. การบริหารภาครัฐแบบมีส่วนร่วม 
6. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 
7. กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
8. บริบทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง 
9. กรอบแนวคิดในการสํารวจ 

 
1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความคาดหวัง 

แนวคิดในการอธิบายความคาดหวังของ Rotter (อ้างถึงใน สุรีย์ กาญจนวงศ์, 2542 : 58) 
แบ่งเป็น 2 ประการ คือ ความคาดหวังเฉพาะกับความคาดหวังทั่วไป ซึ่งบอกความคาดหวังเฉพาะ 
(Specific  Expectancies)  สะท้อนให้เห็นประสบการณ์ที่ได้รับจากสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง
ในอดีตกับความคาดหวังทั่วไป (Generalized  Expectancies) ซึ่งเป็นผลรวมของประสบการณ์ใน
สถานการณ์ต่างๆ ที่คล้ายคลึงกันหรือเก่ียวข้องกัน  ในขณะที่  สันติชัย  คําสมาน  (อ้างถึงใน  
สุภัคญาณี  สุขสําราญ, 2544 : 16) ได้อธิบายความคาดหวังในลักษณะของการเป็นทฤษฎีช่วย
ตัดสินใจในการกระทําว่ามีข้อพิจารณาเก่ียวกับความคาดหวัง  2  ประการคือ  พิจารณาเป้าหมายท่ี
จะไปสู่สิ่งที่มีคุณค่ามากน้อยเพียงไร  (Valance)  และพิจารณาว่าสิ่งที่กระทําสามารถคาดหวังให้ไป
ถึงจุดหมายได้เพียงไร  (Expectancy)  โดยทั้ง  2  ประการน้ีมีความสัมพันธ์กัน  และความคาดหวัง
ในการทํางานสู่เป้าหมายน้ีได้มีแนวคิดสําคัญตามทฤษฎีการต้ังเป้าหมาย  (Goal – Setting  Theory) 
เสนอโดย  Edwin  Locke  (อ้างถึงใน  สุภัคญาณี  สุขสําราญ, 2544 : 16)  ที่เห็นว่าจิตใจของ
มนุษย์เราน้ัน โดยธรรมชาติจะถูกกระตุ้นโดยเป้าหมาย (Goal) ให้ต้องแสดงพฤติกรรมตามเป้าหมาย        
และความต้ังใจของตน  เพ่ือนําสู่การบรรลุเป้าหมาย 



  

 
๗ 

 เมื่อศึกษารายละเอียดด้านองค์ประกอบความคาดหวัง  แนคเลอร์ และ ลอว์เลอร์  (อ้างถึงใน 
สังเวียน  อ่อนแก้ว, 2536 : 65) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของความคาดหวังไว้  3  ประการ  คือ 
  1.  การคาดหวังเก่ียวกับผลที่เกิดขึ้น บุคคลจะมีพฤติกรรมอย่างไร จะขึ้นอยู่กับในใจ
เขา มีการคาดหวังอย่างไรเกี่ยวกับผลที่ติดตามมา เช่น คนที่คาดหวังว่าถ้าเขามีการผลิตเพ่ิมขึ้น เขาจะ
ได้รับการยกย่อง เขาก็จะตัดสินใจทํางานหนักขึ้น แต่ถ้าเขาคาดหวังว่าแม้มีการผลิตเพ่ิมขึ้น เขาก็จะ
ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพ่ิมขึ้นเลย เขาก็จะไม่ทุ่มเทให้กับงานเป็นพิเศษแต่อย่างใด 
  2.  ความพอใจหรือคุณค่าของผลที่ เกิดขึ้น ผลที่ เขาคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นน้ัน             
ได้ก่อให้เกิดความพอใจหรือมีคุณค่าแก่เขาเพียงใด เช่น คนที่คาดหวังว่าถ้าเขาทํางานหนักขึ้นเขาจะได้
ค่าจ้างเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะสร้างความพอใจแก่เขามาก แต่ถ้าการทํางานหนักขึ้นทําให้เขาได้คํายกย่องชมเชย
ซึ่งไม่ใช่เงิน ก็จะทําให้เขามีความพอใจน้อย 
  3.  ความคาดหวังเก่ียวกับกําลังความพยายามกับผลการปฏิบัติงาน  ความคาดหวัง
ของบุคคลเก่ียวกับความยุ่งยากในการปฏิบัติงานให้ประสบความสําเร็จจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ของบุคคลน้ันว่าจะปฏิบัติงานดังกล่าวน้ันหรือไม่ 
 รักชนก  โสภาพิศ, (2542 : 68 – 69)  กล่าวว่าทฤษฎีความคาดหวังมีอยู่หลายฉบับที่        
นักทฤษฎีแต่ละคนนําเสนอโดยมีสาระท่ีต่างกันเล็กน้อยแต่ฉบับที่รู้จักยอมรับกันมากเป็นของ วรูม  
(Vroom)  และฉบับของ  พอร์เตอร์  (Porter)  กับ  ลอว์เลอร์  (Lawler)  ที่เห็นพ้องกันว่าแรงจูงใจ
เป็นผลที่เกิดมาจากความเช่ือ  3  ประการของมนุษย์  ได้แก่ 
 Vroom (1970 : 91–103) กล่าวถึงความคาดหวังในทฤษฏี  Valance, Instrumentality  
and  Expectancy  (V.I.E)  ซึ่งมีองค์ประกอบที่สําคัญ  3  ประการคือ 

1. V  มาจากคําว่า  Valance  หมายถึง ความพึงพอใจของมนุษย์ที่มีต่อผลลัพธ์  
(Outcomes)  ของการกระทํา  ซึ่งเป็นลักษณะที่สําคัญที่สุดของความพึงพอใจของมนุษย์ ระดับของ
ความพึงพอใจ  ที่มนุษย์คาดหวังว่าจะได้จากผลลัพธ์น้ันๆ  ไม่ใช่เกิดจากการเห็นคุณค่าที่แท้จริงของ
ผลลัพธ์น้ันเสมอไป  เช่น มนุษย์เลือกทํางานด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหน่ึงเพราะต้องการเลื่อนตําแหน่ง
ให้สูงขึ้น  ต้องการเป็นที่ยอมรับของสังคม หรือต้องการค่าจ้างที่สูงไม่ใช่เลือกทํางานเพราะว่างานน้ันมี
คุณค่าตามอุดมคติ อาจกล่าวได้ว่าความพยายามในการทํางานเน้นจากผลลัพธ์หลายอย่างทั้งทางตรง
และทางอ้อม 
 2. I มาจากคําว่า Instrumentality หมายถึง ความเช่ือถือวิธีการในการเช่ือมโยง
ผลลัพธ์อย่างหนึ่งไปสู่ผลลัพธ์อีกหลายอย่าง  เช่น  นักเรียนเชื่อว่าการเรียนจะเป็นวิธีการไปสู่การสอบ
ได้ การสอบได้เป็นวิธีการที่นําไปสู่การได้รับประกาศนียบัตร  ประกาศนียบัตรจะนําไปสู่การบรรจุเข้า
ทํางาน 
 3. E มาจากคําว่า  Expectancy  หมายถึง การคาดการณ์จากความเช่ือว่าผลลัพธ์ 
จะเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด เช่น ถ้ามนุษย์มีความเช่ือมั่นว่าจะทํางานให้บรรลุผลสําเร็จตามที่ต้ังไว้  
ย่อมทําให้เกิดแรงจูงใจในการทํางาน ซึ่งเป็นความรู้สึกทางด้านจิตใจที่จะตัดสินใจเลือกทําอะไร และ
ทําอย่างไรจึงจะประสบความสําเร็จตามที่คาดหวังไว้ 
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2. แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ 
การศึกษาถึงความพึงพอใจมักนิยมศึกษากันใน 2 มิติ คือ มิติในด้านความพึงพอใจของ

ผู้ปฏิบัติงาน (Job  satisfaction) หรือผู้ให้บริการ  (Service  provider)  และมิติในด้านความ      
พึงพอใจในการรับบริการ  (Service  satisfaction)  หรือผู้รับบริการ  (Customer)  ในการศึกษา
ครั้งน้ีได้ทําการศึกษาถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง  ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการถึงความพึงพอใจ     
ของประชาชน  หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในฐานะที่เป็นลูกค้า  หรือผู้รับบริการ  โดยมีผู้ให้
ความหมายของความพึงพอใจไว้  ดังน้ี 
 Oskamps  (1984 อ้างใน อรวรรณ   เมฆทัศน์ , 2543 : 3) ได้ให้ความหมายของ          
ความพึงพอใจไว้ 3 นัย  คือ 
 1. ความพึงพอใจ หมายถึง  สถานการณ์ที่เป็นผลจากการปฏิบัติการจริง ได้เป็นไปตามที่
บุคคลคาดหวังไว้ 
 2. ความพึงพอใจ  หมายถึง  ระดับของความสําเร็จที่เป็นไปตามความต้องการ 
 3. ความพึงพอใจ  หมายถึง  การที่งานได้เป็นไปตามหรือสนองต่อคุณค่าของบุคคล 

ปริญญา จเรรัชต์ (2546) กล่าวว่า  ความพึงพอใจหมายถึง ท่าทีความรู้สึกหรือทัศนคติ
ในทางที่ดีของบุคคลท่ีมีต่องานที่ปฏิบัติ ร่วมปฏิบัติหรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ โดยผลตอบแทนท่ี
ได้รับ รวมทั้งสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจต่องานที่ทํา 

Millet, 1954 (อ้างถึงใน มนกานต์ มีบุญลือ, 2547:30) ได้อธิบายความพึงพอใจใน          
การบริการหรือความสามารถในการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ ให้พิจารณาจาก
องค์ประกอบ 5 ด้านคือ 
 1. ความสามารถในการบริการอย่างเสมอภาค (equitable service) หมายถึง ความยุติธรรม
ในการบริการงานที่มีฐานคติที่ว่าทุกคนเท่าเทียมกัน 
 2. ความสามารถในการบริการตรงเวลา (timely service) หมายถึง การให้บริการจะต้อง
ตรงเวลา รวดเร็ว และทันต่อเวลา 
 3. ความสามารถในการให้บริการอย่างเพียงพอ (ample service) หมายถึง การให้บริการ
ต้องมีลักษณะที่เหมาะสม (the right geographical location) Millet  เห็นว่าความเสมอภาคหรือ
การตรงต่อเวลาจะไม่มีความหมาย ถ้าไม่มีการให้บริการที่เพียงพอ 
 4. ความสามารถในการให้ บริการอ ย่างต่อ เน่ื อง (continuous service) หมายถึ ง              
การให้บริการที่เป็นไปอย่างสมํ่าเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลัก 
 5. ความสามารถในการให้บริการอ ย่างก้าวห น้า  (progressive service) หมายถึ ง            
การให้บริการที่มีการปรับปรุงคุณภาพและปรับปรุงผลการปฏิบัติงานโดยทรัพยากรเท่าเดิมและ
พัฒนาการให้บริการท้ังในด้านการบริการและในด้านคุณภาพให้มีความเจริญก้าวหน้าตามลักษณะของ
การบริการน้ันๆ 
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Kotler,  2540 : 48-49 (อ้างอิงถึง พวงทอง ปานสายลม , 2547:8) ความพึงพอใจ          
คือระดับความรู้สึกของบุคคลที่เป็นผลมาจากการเปรียบเทียบการทํางานของผลิตภัณฑ์ตามที่เห็นหรือ
เข้ า ใจ  (Product’s Perceived Performance) กั บ ความคาดห วังขอ งบุ คคล  ดั ง น้ั น ระ ดับ            
ความพึงพอใจจึงเป็นฟังก์ช่ันของความแตกต่างระหว่างการทํางาน (ผล) ที่มองเห็นหรือเข้าใจ 
(Perceived Performance) และความคาดหวัง (Expectation) ระดับความพึงพอใจสามารถแบ่งได้
อย่างกว้าง ๆ เป็น 3 ระดับ และ ลูกค้ารายหน่ึงอาจมีประสบการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงใน 3 ระดับน้ี 
กล่าวคือ หากการทํางานของข้อเสนอ (หรือผลิตภัณฑ์) ไม่ตรงความคาดหวัง ลูกค้าย่อมเกิดความไม่
พอใจ หากการทํางานของข้อเสนอ (หรือผลิตภัณฑ์) ตรงกับความคาดหวัง ลูกค้าย่อมเกิดความพอใจ 
แต่ถ้าเกินกว่าความคาดหวังลูกค้าก็ย่ิงพอใจมากขึ้นไปอีก 

ไชยรัตน์ รุจิพงศ์, 2550 (อ้างถึงใน อลิษา ศรีสุขใส, 2551 :27) ได้ศึกษาถึงการบริการ 
(Service) ที่มีคุณภาพซึ่งประกอบไปด้วย 

S – SATISFACTION  คือความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้วยความรู้สึกที่ดีต่อผู้ให้บริการ 
E – EXPECTATION คือผู้รับบริการมักจะคาดหวังการบริการที่รวดเร็วทันใจ มีประสิทธิภาพ

และมีอัธยาศัยไมตรีดีงาม 
R – READINESS ความพร้อมในการให้บริการ มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา พร้อมให้บริการ

อย่างฉับพลันและทันใจ ผู้รับบริการจะชอบใจและรู้สึกประทับใจ 
V – VALUE คือความมีคุณค่าของการบริการที่ตรงไปตรงมา ไม่เอาเปรียบลูกค้า ทําให้

ผู้รับบริการถูกใจ ชอบ และประทับใจ 
I – INTEREST คือความสนใจต่อการบริการ ให้ความสนใจ จริงใจ ต่อลูกค้าทุกระดับและทุก

คนอย่างยุติธรรม เท่าเทียมกัน การปฏิบัติต่อลูกค้าจะต้องอ่อนโยน ให้เกียรติลูกค้าเสมอ 
C – COURTESY  คือ ความมีไมตรีจิตในการบริการ ด้วยใบหน้าย้ิมแย้มแจ่มใส ท่าทางท่ี

สุภาพอ่อนโยน มีอัธยาศัยของความเป็นมิตร สร้างความอบอุ่นและเป็นกันเอง 
E – EFFICIENCY คือความมีประสิทธิภาพของการดําเนินงานบริการ ขึ้นอยู่กับการบริการ

อย่างเป็นระบบท่ีมีขั้นตอนชัดเจน โดยมีปรัชญาการบริการ มีแผนในการให้บริการมียุทธศาสตร์การ
บริการที่มีคุณภาพ ตลอดจนการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรของผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่บริการให้มีคุณภาพ 
 
3. แนวคิดและทฤษฎีลําดับขั้นความต้องการ 

Abraham S. Maslow (Quoted in Robbins, 2001, p.157)  ได้แบ่งความต้องการของ
มนุษย์  (Hierarchy of  needs theory)  ต้ังแต่ระดับตํ่าสุดถึงระดับสูงสุดเป็น 5 ขั้น  โดย มาสโลว์
ได้จําแนกความต้องการทั้ง 5 ขั้นของมนุษย์เป็น 2 ระดับใหญ่ๆ คือระดับตํ่า (Lower – order)  
ได้แก่ ความต้องการทางกายภาพ และความต้องการความมั่นคง สําหรับความต้องการในระดับสูง  
(Higher – order  Needs) ได้แก่  ความต้องการทางสังคม ความต้องการได้รับการยกย่อง และความ
ต้องการความสําเร็จในชีวิต  ซึ่งความแตกต่างของความต้องการท้ัง  2  ระดับคือ  ความต้องการ ใน
ระดับสูงเป็นความพึงพอใจที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล ขณะที่ความต้องการในระดับตํ่า  เป็นความ    
พึงพอใจที่เกิดจากภายนอก 
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  1.  ความต้องการระดับกายภาพ (Physiological Needs) เป็นความต้องการทาง
ร่างกายข้ันพ้ืนฐานของมนุษย์และเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดสําหรับการดํารงชีวิต ความต้องการเหล่าน้ี  
ได้แก่ อากาศ นํ้า เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย ความต้องการทางเพศ เป็นต้น มนุษย์จะมี
ความต้องการในลําดับถัดไป เมื่อความต้องการระดับกายภาพได้รับการตอบสนองแล้ว ดังน้ัน ในขั้น
แรกองค์กรจะต้องตอบสนองความต้องการของพนักงานโดยการจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทนเพ่ือให้
พนักงานสามารถนําเงินไปใช้จ่ายเพ่ือแสวงหาสิ่งจําเป็นพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตของแต่ละคน 
  2.  ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety or Security Needs) เมื่อความ    
ต้องการด้านร่างกายได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการความมั่นคงปลอดภัยก็จะเข้ามามีบทบาท
ในพฤติกรรมของมนุษย์ ความปลอดภัยดังกล่าวมี 2 รูปแบบ คือ ความต้องการความปลอดภัย
ทางด้านร่างกาย และความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งความต้องการความปลอดภัยทางด้านร่างกาย 
ได้แก่ การมีความปลอดภัยในชีวิต การมีสุขภาพดี เป็นต้น ส่วนความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การมี
อาชีพการงานมั่นคง การทํ างานท่ีมีหลักประกันอย่างเพียงพอจะมีผลต่อการตัดสินใจใน              
การทํางานต่อไปอันจะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจลาออกจากงานหรือการพิจารณาเลือกงานใหม่     
แต่ตราบใดที่ความต้องการด้านร่างกายยังไม่ได้รับการตอบสนอง  ความต้องการที่จะได้รับความม่ันคง
ปลอดภัยก็ค่อนข้างน้อย 
  3.  ความต้องการทางสังคม (Social Needs) เมื่อความต้องการทั้ง 2 ประการ 
ได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการในระดับที่สูงกว่า จะเข้ามามีบทบาทต่อพฤติกรรมของมนุษย์         
ความต้องการทางสังคม ได้แก่ ความต้องการการยอมรับในผลงาน ความเอ้ืออาทร ความเป็นมิตรที่ดี  
ความมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ ดี และความรักจากผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน องค์การสามารถ
ตอบสนองความต้องการของพนักงานได้โดยการให้ลูกจ้างมีส่วนในการแสดงความคิดเห็น ให้ลูกจ้าง
ทํางานเป็นกระบวนกลุ่ม (Group Process) และมีลักษณะเป็นการร่วมมือร่วมใจ (Collaboration) 
ในการทํางานมากกว่าที่จะมุ่งการแข่งขัน (Competition) ตลอดจนองค์กรต้องมองเห็นคุณค่าของ
บุคลากร ยอมรับความคิดเห็นของเขาเหล่าน้ันด้วยการยกย่องชมเชยเมื่อมีโอกาสอันควร 
  4.  ความต้องการได้รับการยกย่องสรรเสริญในสังคม (Esteem Needs) หมาย
รวมถึง  ความเช่ือมั่นในตนเอง ความสําเร็จ ความรู้ ความสามารถ การนับถือตนเอง ความเป็นอิสระ
และเสรีภาพในการทํางาน ตลอดจนต้องการมีฐานะเด่นและเป็นที่ยอมรับนับถือของคนทั้งหลาย     
การมีตําแหน่งสูงในองค์การ หรือการที่สามารถใกล้ชิดบุคคลสําคัญ ๆ ล้วนเป็นการส่งเสริมให้ฐานะ
ของบุคคลเด่นขึ้นทั้งสิ้น 
  5.  ความต้องการความสําเร็จในชีวิต  (Self–actualization Needs) เมื่อมนุษย์
ได้รับการตอบสนองทั้ง 4 ระดับแล้ว มนุษย์จะทํางานเพ่ืองานคือ อยากรู้ว่าตนมีศักยภาพแค่ไหนและ
พยายามพัฒนาศักยภาพของตนไปสู่จุดสูงสุด การทํางานเกิดจากสนใจและรักในงานที่ทําและทํา
เพราะได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนให้ถึงจุดสูงสุด 
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Maslow’s  Hierarchy  of  Needs 
(Original  five – stage model) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่  2-1 
ทฤษฎีความต้องการตามลําดับขั้นของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs) 

ท่ีมา alan chapman 2001-4, based on Maslow’s Hierarchy of Needs Not to be sold or 
published.  More free online training resources are at www.businessballs.com Alan 

Chapman accepts no liability. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biological  and  Physiological  needs
Basic life needs – air, food, drink, shelter, warmth, sex, sleep, etc. 

Safety needs
Protection, security, order, law, limits, stability, etc. 

Belongingness and Love needs
Family, affection, relationships, work group, etc 

Esteem needs
Achievements, status, responsibility, reputation 

Self – actualization
Personal growth and fulfillment 
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4. ระบบราชการ 4.0 ยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

 เพ่ือรองรับต่อยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ภาครัฐหรือระบบราชการจะต้องทํางานโดยยึด
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน (Better 
Governance, Happier Citizens หมายความว่า ระบบราชการไทยต้องปรับปเปลี่ยนแนวคิดและ
วิธีการทํางานใหม่เพ่ือพลิกโฉม (Transform) ให้สามารถเป็นที่ เช่ือถือไว้วางใจและเป็นพ่ึงของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง  (Credible and Trusted Government) กล่าวคือ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2-2 
ยึดหลกัธรรมาภบิาลเพื่อประโยชน์สขุของประชาชน 

(Better Govemance, Happier Citizens) 
ที่มา (สํานักงานเลขานกุาร สํานกังาน ก.พ.ร ) 

 
1. เปิดกว้างและเช่ือมโยงกัน  (Open & Connected Government) ต้องมีความ

เปิดเผยโปร่งใส ในการทางาน โดยบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมี
การแบ่งปันข้อมูลซึ่งกัน และกัน และสามารถเข้ามาตรวจสอบการทํางานได้ ตลอดจนเปิดกว้างให้
กลไกหรือภาคส่วนอ่ืน ๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วม และโอนถ่ายภารกิจที่
ภาครัฐไม่ควรดําเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอ่ืน ๆ เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการแทน โดยการจัด
ระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการทํางาน ในแนวระนาบ ในลักษณะของ
เครือข่าย มากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวด่ิง ขณะเดียวกันก็ยังต้อง เช่ือมโยงการทํางาน
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ภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหาร ส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 

2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) ต้องทํางานในเชิงรุก
และมองไปข้างหน้า โดยต้ังคําถามกับตนเองเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความ
ต้องการและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับ
บริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากทางราชการ (Proactive Public Services) รวมทั้งใช้ประโยชน์
จากข้อมูลของทางราชการ (Big Government Data) และระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการ
สาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชน (Personalized หรือ Tailored Services) พร้อมทั้ง
อํานวยความสะดวกโดยมีการเช่ือมโยงกันเองของทางราชการเพื่อให้บริการต่าง ๆ สามารถเสร็จสิ้นใน
จุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการของทางราชการได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและ
ผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ไม่ว่าจะติดต่อมาด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ 
โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคช่ันทางโทรศัพท์มือถือ  

3. มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) ต้อง
ทํางานอย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและ
ประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่า มีความยืดหยุ่นและความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างทันเวลา ตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นสํานักงาน
สมัยใหม่ รวมทั้งทําให้ข้าราชการมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
เหมาะสมกับบทบาทของตน  

ฉะน้ัน ความสําเร็จของการพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 ดังกล่าวต้องอาศัยปัจจัยสําคัญๆ 
อย่างน้อยสามประการ ได้แก่  

1.การสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอ่ืน ๆ ในสังคม (Collaboration) อันเป็นการ
ยกระดับการทํางานให้สูงขึ้นไปกว่าการประสานงานกัน (coordination) หรือทํางานด้วยกัน 
(cooperation) ไปสู่การร่วมมือกัน (collaboration) อย่างแท้จริง โดยจัดระบบให้มีการวางแผน
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน มีการระดมและนําเอาทรัพยากรทุกชนิดเข้า
มาแบ่งปันและใช้ประโยชน์ร่วมกัน มีการยอมรับความเสี่ยงและรับผิดชอบต่อผลสําเร็จที่เกิดขึ้น
ร่วมกัน เพ่ือพัฒนาประเทศหรือแก้ปัญหาความต้องการของประชาชนที่มีความสลับ ซับซ้อนมากข้ึน 
จนไม่มีภาคส่วนใดในสังคมจะสามารถดําเนินการได้ลุล่วงด้วยตนเองโดยลําพังอีกต่อไป หรือเป็นการ
บริหารกิจการบ้านเมืองในรูปแบบ “ประชารัฐ ”  

2.การสร้างนวัตกรรม (Innovation) อันเป็นการคิดค้นและแสวงหาวิธีการหรือ solutions 
ใหม่ ๆ อันจะเกิด big impact เพ่ือปรับปรุงและออกแบบการให้บริการสาธารณะและนโยบาย
สาธารณะให้สามารถตอบโจทย์ความท้าทายของประเทศหรือตอบสนองปัญหาความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ อันแปรผันไปตามสภาพพลวัตของการเปลี่ยนแปลง โดยอาศัยรูปแบบ
ห้องปฏิบัติการ (GovLab/ Public Sector Innovation Lab) และใช้กระบวนการความคิดเชิง
ออกแบบ (Design Thinking) ในลักษณะที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความเข้าใจและ
เข้าถึงความรู้สึกนึกคิด (Empathize) ก่อนจะสร้างจินตนาการ (Ideate) พัฒนาต้นแบบ (Prototype) 
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ทําการทดสอบปฏิบัติจริงและขยายผลต่อไป หรือเป็นการนาเอาศาสตร์พระราชาว่าด้วย “ เข้าใจ 
เข้าถึง และพัฒนา ” เข้ามาประยุกต์ใช้  

3.การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิตอล (Digitization/Digitalization) อันเป็นการผสมผสานกัน
ของการจัดเก็บและประมวลข้อมูลผ่าน cloud computing อุปกรณ์ประเภท smart phone และ 
collaboration tool ทําให้สามารถติดต่อกันได้อย่าง real time ไม่ว่าจะอยู่ที่ ใด และสามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลอันสลับซับซ้อนต่างๆ ได้ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชน เกิดผลกระทบอย่างสูง
และมีความคาดหวังต่อการให้บริการของทางราชการท่ีจะต้องดําเนินการในทุกเวลา ทุกสถานท่ี ทุก
อุปกรณ์และช่องทาง ได้อย่างมั่นคงปลอดภัยและประหยัด  

ในส่วนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทาง
ความคิด (mindset) ให้ตนเองมีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ (Public Entrepreneurship) 
เพ่ิมทักษะให้มีสมรรถนะที่จําเป็น และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตน อันจะช่วยทําให้สามารถแสดง
บทบาทของการเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง (change leader) เพ่ือสร้างคุณค่า (public value) และ
ประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน 

 
๕. การบรหิารภาครัฐแบบมีส่วนร่วม 

บริบทและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปัจจุบันเป็นตัวกระตุ้นให้เกิด 
การปรับตัวของนานาประเทศทั่วโลก  และประเทศไทยก็ได้รับ อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ัน  
ทั้งเศรษฐกิจ สังคม  และการเมืองการปกครอง  โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ที่ล้ําหน้าอย่างก้าวกระโดด ทําให้ประเทศถูกผลักให้เร่งพัฒนาและสร้างความเจริญเพ่ือไปสู่การเป็น
ประเทศไทย 4.0  (Thailand 4.0) ด้วย และความเจริญที่ มาอย่างรวดเร็ว ได้ส่ งผลให้ เกิด  
การเปล่ียนแปลงที่นําไปสู่ปัญหาของสังคมที่มีความซับซ้อน หรือปริมาณมากขึ้นตามไปด้วย  ซึ่ง
ภาครัฐจําเป็นต้องปรับตัวและเตรียมการรองรับให้ทันต่อสถานการณ์ ความเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น 
โดยเช่ือมโยงการพัฒนาในทุกมิติ เพ่ือส่งมอบบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพให้กับ
ประชาชน และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง การพัฒนาประเทศไทย 4.0 
โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยใช้พลัง “ประชารัฐ” ซึ่งมีทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมประกอบด้วย 
ภาคเอกชน ภาคการเงิน การธนาคาร มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยต่างๆ โดยเน้นตามความถนัด 
และจุดเด่นของแต่ละองค์กร รวมท้ังความร่วมมือจากภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคม ซึ่งภาครัฐ
เป็นผู้สนับสนุน ให้การขับเคลื่อนเกิดผลท่ีเป็นรูปธรรม  นอกจากน้ี ระบอบการเมืองการปกครอง 
“ประชาธิปไตยประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy)” ได้ให้ความสําคัญกับ
ประชาชนในการเข้ามี ส่วนร่วมโดยตรงทั้งทางการเมืองและการบริหารราชการ ดังปรากฎอย่าง
ชัดเจนในเนื้อหาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และต่อเน่ืองใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่ให้สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทยในหลายๆ 
มาตรา  ซึ่งส่งผลให้เกิดกระแส การต่ืนตัวของประชาชนในเรื่องสิทธิมนุษยชน มีการเรียกร้องสิทธิใน
การรับรู้และสิทธิในการเข้ามามีส่วนร่วม โดยประชาชนเรียกร้องความเป็นธรรมในสังคมมากข้ึน มีการ
รวมตัวเป็นกลุ่มประชาสังคมและเริ่มเรียกร้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจและบริหารงาน



  

 
๑๕ 

ภาครัฐที่โปร่งใสเป็นธรรม รวมทั้ง การเปิดพ้ืนที่ให้ประชาชน เข้ามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ
โดยตรง ส่งผลให้ภาครัฐจําเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง โดยต้องเปิดระบบ
ราชการเข้าสู่กระบวนการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participative 
Democracy) ที่ยอมรับและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการมากข้ึน  

จะสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างไรให้มีคุณภาพ 
ก าร พั ฒ น าระบ บ ราช ก ารที่ ผ่ า น ม า  สํ า นั ก งาน คณ ะก รรม ก ารพั ฒ น าระบ บ

ราชการ (สํานักงาน  ก.พ.ร.) ได้ให้ความสําคัญกับการเปิดระบบราชการให้ประชาชน หรือภาคส่วนที่
เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการมาอย่างต่อเน่ือง และโดยที่กระแสการปฏิรูปภาครัฐ 
(Public Sector Reform) ที่มุ่งแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการสร้างระบบบริหารงานภาครัฐให้มี
ความทันสมัย มีความคล่องตัว มีความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ในการใช้ทรัพยากรเพ่ือจัดบริการ
สาธารณะและสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน ผู้รับบริการหรือตอบสนองความ ต้องการ
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง  ดังน้ัน จึงเป็นความจําเป็นอย่างย่ิงที่หน่วยงานภาครัฐต้องหันมาให้
ความสําคัญกับสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคมให้เข้ามามีบทบาทหรือมีส่วนร่วม ในการ
บริหารราชการแผ่นดิน อย่างเป็นรูปธรรมมากย่ิงขึ้น เพ่ือนําพาประเทศไทยพัฒนาไปสู่ประเทศ
ไทย 4.0   

แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ  
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance)  เป็นหลักการในการ

บริหารราชการแผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งจะนําไปสู่ระบบราชการที่มี
ความสุจริตโปร่งใส เปิดเผยข้อมูล เที่ยงธรรม และมีการบริหารงานที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
รวมท้ังมุ่งประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสําคัญโดยที่หน่วยงานภาครัฐจะมีกลไกการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วมที่ต่อเน่ืองและสร้างสรรค์เป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาชนหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถเข้าถึงได้ (Accessibility) มีการติดต่อสื่อสารสองทางกับประชาชน (Dialogue) ทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ และนําข้อคิดเห็นของประชาชนมาประกอบ การตัดสินใจขององค์กร 
พร้อมทั้งอธิบายเหตุผล รวมไปถึงการจัดกระบวนการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่าง
ทันท่วงที ถูกต้อง โปร่งใส และจริงใจ  สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ให้ความหมายไว้ว่า  “การบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม”  หมายถึง การบริหารราชการที่นําผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน การตัดสินใจ การดําเนินงาน และการประเมินผล โดยมีการจัด
ระบบงาน หรือวิธีการทํางาน การจัดโครงสร้าง และการสร้างวัฒนธรรมการทํางานของเจ้าหน้าที่รัฐที่
เอ้ือต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการ ทิศทาง การพัฒนาที่ผ่านมา สํานักงาน ก.พ.ร.ได้ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารราชการไปสู่การบริหารราชการ บ้านเมืองแบบร่วมมือกัน (Collaborative Governance) ที่
เน้นการทํางานร่วมกันของทุกภาคส่วน  ทั้ งในแนวระนาบ  คือ สร้างความร่วมมือจากภาค
ประชาชน ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ/ภาคเอกชน นักวิชาการ สื่อสารมวลชน ฯลฯ และแนวด่ิง คือ 
บูรณาการการทํางานกับหน่วยงานภาครัฐ  ที่เก่ียวข้องเพ่ือเช่ือมโยงการทํางาน และสร้างเอกภาพของ
การบริหารราชการแผ่นดิน  
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ภาพที่ 2-3 
การบรหิารราชการบ้านเมืองแบบมีส่วนรว่ม 

 
ในการขับเคลื่อนการเปิดระบบราชการ สํานักงาน ก .พ .ร. ใช้กลยุทธ์ การพัฒนาใน  

2 ส่วน พร้อมๆ กัน คือ การพัฒนาจากภายในภาคราชการ (Inside-out Approach)  โดยการ
ส่งเสริมให้ส่วนราชการปรับปรุงระบบหรือวิธีบริหารงานให้เอ้ือต่อ การมีส่วนร่วม  สร้างความรู้ความ
เข้าใจและทักษะ ของการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมให้กับข้าราชการในระดับต่างๆ และส่งเสริม
การพัฒนานวัตกรรม การทํางานแบบมีส่วนร่วม รวมทั้ง ส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดี เพ่ือให้เป็นหน่วยงาน
ตัวอย่างและเผยแพร่แนวทางปฏิบัติที่ดีแก่ส่วนราชการอ่ืนๆ นําไปประยุกต์ใช้ต่อไป และการพัฒนา
จากภายนอกภาคราชการ (Outside-in Approach) โดยสนับสนุนการสร้างศักยภาพและโอกาส 
(Empowerment and Enabling) ให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ด้วย
การส่งเสริมให้มีการจัดเวที/การประชุม เพ่ือสร้างความเข้าใจ ประสานงาน และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันของเครือข่ายภาคประชาชน รวมทั้ง การพัฒนาความรู้ความเข้าใจ เพ่ิมขีดความสามารถ และ
เพ่ิมโอกาสของภาคประชาสังคมและชุมชนในการเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือเป็นภาคีเครือข่าย และมี
บทบาทร่วมทํางานกับภาครัฐในลักษณะหุ้นส่วน ความร่วมมือ ได้อย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตาม ใน
การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการบริหารราชการ จําเป็นต้องกําหนดรูปแบบการ
มีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนและเง่ือนไขการมีส่วนร่วม และให้
ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมต้ังแต่เริ่มต้นกระบวนการ รวมท้ังการมีส่วนร่วมเป็นไปอย่างกว้างขวาง 
(Inclusive) โดยผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายไม่ว่า
โดยตรงหรือโดยอ้อม และที่สําคัญความจริงใจ เปิดเผย ซื่อสัตย์ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน  ดังน้ัน เราจึง
ควรทําความเข้าใจกับ ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation Spectrum) และ
เง่ือนไขของการมีส่วนร่วมต่อไปน้ี ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน  ในที่น้ีใช้ตัวแบบ ของสมาคม
การมีส่วนร่วมสากล (International Association for Public Participation - IAP2) ที่ เรียกว่า 
Public Participation Spectrum ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ระดับ คือ ระดับ
การให้ข้อมูลข่าวสาร (To Inform)  ระดับการปรึกษาหารือ  (To Consult)  ระดับการเข้ามา
เก่ียวข้อง (To Involve) ระดับความร่วมมือ (To Collaborate) และระดับเสริมอํานาจประชาชน 
(Empower) ซึ่งเป็นระดับที่บทบาทของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมอยู่ในระดับสูงสุด 
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ภาพที่ 2-4 
การมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ระดบั 

 
               

 
ภาพที่ 2-5 

ความสาํเร็จของการบรหิารราชการแบบมีส่วนร่วม 
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ความสําเร็จของการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นการทํางานร่วมกับภาคประชาชน
และภาคส่วนอ่ืนที่เก่ียวข้องแบบหุ้นส่วนความร่วมมือ นําไปสู่การยอมรับ ซึ่งกันและกันในผลของ  
การพัฒนาที่เกิดขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน  
ภาคประชาสังคม/ภาคประชาชน อันเป็นการสร้างพลังความร่วมมือในการขับเคล่ือนการพัฒนาระบบ
ราชการไปสู่เป้าหมาย คือ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน และตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง รวมทั้ง ผลของการพัฒนาที่เกิดประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของคน 
ในชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน 
 
๖. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 
  จากแนวคิดของระบบราชการ 4.0 ดังกล่าว สํานักงาน ก.พ.ร. ได้นํามาพัฒนาเครื่องมือ 
เพ่ือส่งเสริมให้ส่วนราชการนําไปใช้ในการวางแผนพัฒนาองค์การเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาสู่ระบบ
ราชการ 4.0 โดยเช่ือมโยงกับเกณฑ์คุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ (PMQA) ซึ่งได้ส่งเสริมให้ 
ส่วนราชการนํามาใช้ในการวิเคราะห์และปรับปรุงองค์กรต้ังแต่ปี พ.ศ.2549 เกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มีข้อกําหนดที่พัฒนาบนแนวคิดของการบริหารจัดการเชิงบูรณาการที่
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ สามารถนํามาวิเคราะห์เช่ืองโยงกับคุณลักษณะทั้ง 3 มิติของระบบราชการ 4.0 ได้
ดังน้ี 
  มิ ติ ที่  1  ภ าค รั ฐ ที่ เปิ ด ก ว้ า งแ ล ะ เช่ื อ ม โย งกั น  (Open and Connectedness 
Covernment) มีความสัมพันธ์กับ PMQA ในหมวดที่สําคัญ ได้แก่ 

หมวดที่ ๑ การนําองค์การ ผู้บริหารของส่วนราชการจะต้องมีวิสัยทัศน์ในเชิ’
ยุทธศาสตร์ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูล มีความโปร่งใส มุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชน 

หมวดที่ ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ส่วนราชการต้องมีแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Thinking) โดยกําหนดเป้าประสงค์ ที่ไม่เพียงตอบโจทย์ภาระหน้าที่และบริบทของส่วน
ราชการเท่าน้ัน แต่ยังต้องบูรณาการกับยุทธศาสตร์ของประเทศ มีการแก้ปัญหาในเชิงรุก ที่นําไปสู่
ผลลัพธ์ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 

หมวดที่ ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เป็นเรื่องของการรวบรวม
ข้อมูล สารสนเทศ การแบ่งปันข้อมูลระหว่างส่วนราชการ เอ้ือให้สาธารณะเข้าถึงข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์โดยอยู่บนพ้ืนฐานของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ตอบสนองในเชิงรุก และสอดรับกับความ
ต้องการของประชาชน (Proactive and Customize) 

หมวดที่ ๖ การมุ่งเน้นระบบปฎิบัติการ คือการทําให้ทุกกระบวนงานมีความ
เช่ือมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการออกแบบการทํางานจากต้นนํ้าถึงปลายนํ้าเพ่ือให้เกิดความมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ลดต้นทุน มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มาทดแทนการทํางานในรูปแบบเก่า โดย
คํานึงถึงประสิทธิผล ของกระบวนการทํางานทั้งภายในและภายนอกที่เก่ียวข้องกัน 

มิติที่ 2 การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen Centric) มีความสําพันธ์กับ PMQA 
ในหมวดที่สําคัญ ได้แก่ 



  

 
๑๙ 

หมวด ๓ การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนราชการต้อง
เข้าใจการเปลี่ยนแปลงความต้องการของประชาชน (Demand Driven) ที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว มี
ความหลากหลายตามพ้ืนที่ ตามยุคสมัยและสภาพแวดล้อมเฉพาะถิ่น และให้บริการบางเรื่องต้องคิด
ก่อนล่วงหน้า (Proactive) อาจเป็นการคิดร่วมกันระหว่างประชาชนและภาครัฐในการแก้ไขปัญหา 
ตลอดจนสร้างนวัตกรรม การให้บริการ (Service Innoveation) โดยใช้รูปแบบห้องปฎิบัติการ
นวัตกรรมภาครัฐ (Goveernment Lnnovation Lab) และใช้กระบวนการความคิดเชิงออกแบบ 
(Design Thinking) ในลักษณะที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร ส่วนราชการจะต้องปรับเปล่ียนวัฒนธรรมการทํางาน
ของบุคลากรเป็นเชิงรุกที่ตอบสนองความต้องการและเข้าใจความคาดหวังของประชาชน (Proactive 
to Customer Needs) เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรในการแก้ไขปัญหาที่กําลังจะเกิดขึ้นเฉพาะ
หน้าได้อย่างถูกต้อง ทันท่วงที และเกิดประสิทธิภาพ ด้วยจิตสํานึกที่มีในการปรับปรุง ใส่ใจคุณภาพ
และการให้บริการในแง่มุมของการเป็นผู้ประกอบการภาครัฐ (Public Entrepreneurship) ทํางาน
ร่วมกับประชาชนเพ่ือนําสู่สัมฤทธิผลของความยั่งยืนและความสุขทั้งผู้ปฎิบัติงานและประชาชน 
(Happy Worker and Happy Citizen) 

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฎิบัติการ ส่วนราชการต้องออกแบบระบบการให้บริการ
ที่ทําให้ประชาชน เข้าถึงได้อย่างสะดวก (Citizen-centric Design Concept) กระบวนการทํางาน
ต้องคํานึงถึงการให้บริการท่ีบูรณาการและมีความเช่ือมโยงกันของหลายๆ หน่วยงาน (Integrated 
Service , Horizental Approach) หรือมุ่งเน้นความต้องการของผู้รับบริการเป็นที่ต้ัง การนําระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Digitalzed Service Process) โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เกิด
แก่ประชาชนและภาคสังคม ด้วยต้นทุนที่ลดลงและคุ้มค่า 

มิติที่ 3 มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart and Performance) เกี่ยวข้องกับ 
PMQA ในหมวดที่สําคัญ ได้แก่ 

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ส่วนราชการจะต้องมีมุมมองในการปรับ
รูปแบบการทํางาน และการนําเทคโนโลยีมาใช้เช่ือมโยงให้เกิดนวัตกรรมโดยเป็นองค์ประกอบสําคัญ
ในการกําหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (Strategic 
Collaboration) และการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและภาคท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม ผ่านการ
ขับเคลื่อนเชิงนโยบาย (Actionable Policy Solution) 

หมวด 4  การวัด การวิเคราะห์ การจัดการความรู้ระบบสนับสนุนด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลต้องมีความเหมาะสม ทันสมัย ใช้งานได้ทั้ งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ (Digitalization & 
Administration) ในรูปแบบที่เหมาะสม สามารถรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data 
Analysis) เพ่ื อ นําไปสู่ การเรียนรู้และการแก้ ไขปัญหาขององค์การได้อ ย่างมีประสิท ธิผล 
(Organizational Learning) 
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หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร การวางแผนพัฒนาบุคลากรต้องสอดรับกับทิศทางการ
ปรับเปลี่ยนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย มีการรวมกลุ่มบุคลากรที่มีความรู้ที่
หลากหลายสาขาเข้ามาร่วมทํางานเพ่ือแก้ปัญหาและโจทย์ที่มีความซับซ้อนร่วมกัน (Trans-
disciplinary) มีแผนพัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้ ใช้ข้อมูลเป็น เปิดสู่การเรียนรู้ (Knowledge 
worker) ทั้ งน้ีอ ยู่บนพ้ืนฐานของความพร้อมเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมที่ พัฒนาไปควบคู่ กัน 
(Educability & Ethic Ability) 

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฎิบัติการ กระบวนการทํางานต้องคํานึงถึงการแบ่งปัน
ทรัพยากร เพ่ือให้ลดต้นทุนลง ขณะเดียวกันต้องคํานึงถึงผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาค
ส่วนมีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยให้ทุกกระบวนการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Virtualization and 
service) มีการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมในทุกกระบวนงานเพ่ือให้องค์การมุ่งสู่ระบบการทํางานที่มี
ขีดสมรรถนะสูงและมีความเป็นเลิศในระบบปฎิบัติงาน (Operational Excellence) 

การที่จะทําให้การทํางานบรรลุผลดังกล่าวต้องอาศัย หมวด 1 การนําองค์การ คือ 
ผู้นําต้องเช่ือมโยงและสร้างบรรยากาศที่เอ้ือให้เกิดนวัตกรรม การปรับปรุง (Align and Empower) 
และบูรณาการไปสู่ผลลัพธ์ขององค์การในทุกด้านในหมวด 7 และเกิดผลกระทบที่นําไปสู่การบรรลุ
ยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข  

 
๗. กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ ์

การจัดการเชิงกลยุทธ์ หมายถึง กระบวนการทางการจัดการที่เก่ียวข้องกับการกําหนด
วิสัยทัศน์ (Vision) ภารกิจ (Mission) เป้าหมาย (Goals) วัตถุประสงค์ (Objective) และกลยุทธ์  
(Strategy) โดยพิจารณาควบคู่กับความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ
ขององค์การ เพ่ือนํามาเป็นแนวทางสําหรับการตัดสินใจ การดําเนินงาน การควบคุมและประเมินผล
อย่างเป็นระบบ ภายใต้ปัญหาต่างๆ ที่องค์กรต้องเผชิญหน้า อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อองค์การ 

การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ เป็นเครื่องมือสําคัญ ในการบริหารงานแนวใหม่ การที่ 
จะบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น เราต้องให้ความสําคัญกับการวางยุทธศาสตร์
ซึ่งก็คือ  “การคิดต้ังเป้าหมายไว้ล่วงหน้าอย่างมีเหตุผล และบริหารหน่วยหรือองค์กรไปสู่เป้าหมายน้ัน  
ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่และภายในระยะเวลาท่ีกําหนด” เมื่อได้ทําการวางแผนยุทธศาสตร์ไว้แล้ว 
จําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องทําการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เหล่าน้ันสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิอย่าง
มีประสิทธิภาพย่ิงไปกว่าน้ัน การบริหารจัดการจะไม่บรรลุผลสําเร็จอย่างสมบูรณ์ได้หากไม่ทําการ
ติดตามประเมินผล ดังน้ัน กระบวนการประเมินผลจึงเป็นปัจจัยจําเป็นที่จะต้องดําเนินการ เพ่ือให้
กระบวนการในการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ เป็นปัจจัยหน่ึงในการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์เป็น
ปัจจัยหน่ึงในการขับเคล่ือนองค์กร และเป็นการยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทํางาน
ขององค์กรให้สูงขึ้น ดังน้ันการเข้าใจถึงกระบวนการจัดการ เชิงยุทธศาสตร์จึงเป็นสิ่งจําเป็น 



  

 
๒๑ 

 
ภาพที่ 2-6 

กระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ ์
1)  กระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ์กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์สามารถศึกษา

กรอบแนวทาง และการประยุทธ์ใช้ได้อย่างดีจากกระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ์ซึ่งประกอบด้วย
ขั้นตอนพ้ืนฐาน 5 ขั้นตอน ดังน้ี       

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ขององค์กร  เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรในด้านต่างๆ ซึ่ งประกอบไปด้วย
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร และ สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ซึ่งสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร
จะทําให้ทราบ โอกาส-อุปสรรค ขององค์กร ส่วนการสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ทําให้ทราบถึง จุด
แข็ง - จุดอ่อน ภายในองค์กร ซึ่งสภาพแวดล้อมดังกล่าว เป็นปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการบรรลุ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ทั้งที่ผ่านมาและอนาคต ซึ่งจะต้องวิเคราะห์รายละเอียดดังน้ี 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรโดยทั่ วไป  เป็นการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั่วไปที่มีผลกระทบต่อองค์กรในระยะยาวได้แก่ สภาพเศรษฐกิจเช่นอัตราเงินเฟ้อ 
อัตราดอกเบ้ียอัตราภาษี อัตราการว่างงาน  และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเชิงปฏิบัติการ  
สภาพแวดล้อมเชิงปฏิบัติการ   เป็นปัจจัยภายนอกท่ีมีอิทธิพลโดยตรงต่อการปฏิบัติการขององค์กร 
ซึ่งในภาครัฐและเอกชนมีการพิจารณาจากองค์ประกอบที่แตกต่างกัน 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
เพ่ือระบุโอกาสและอุปสรรคในการแข่งขันน้ันไม่เพียงพอในการแสวงหาข้อได้เปรียบทางการแข่นขัน
ทางธุรกิจ องค์กรจะต้องทําการวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กรเองด้วยว่าปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือ
จุดอ่อนที่องค์กรสามารถแสวงหาโอกาสและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ การวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในอาจเรียกว่าการวิเคราะห์องค์กร  เพ่ือให้เข้าใจทรัพยากรท่ีมีอยู่ในองค์กรซึ่งมีแนวทางวิเคราะห์
อยู่หลายแนวทางได้แก่ 
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ขั้นตอนที่ 2 แนวทางการจัดวางทิศทางขององค์กร การจัดวางทิศทางขององค์กร  
เป็นการระบุหรือกําหนดจุดมุ่งหมายปลายทางที่องค์กรต้องการก้าวไปให้ถึง การจัดวางทิศทางของ
องค์กรมีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับองค์กรภาครัฐและเอกชนที่ต้องดําเนินงานภายใต้สภาวะการ
แข่งขันที่รุนแรง หากองค์กรไม่สามารถกําหนดทิศทางที่ชัดเจนได้แล้ว กลยุทธ์ขององค์กรที่จะจัดทํา
ขึ้นก็จะไม่สามารถผลักดันให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันที่เพียงพอจะทําให้ธุรกิจอยู่รอดได้
หรือมีความแตกต่างเมื่อเทียบกับคู่แข่งในสายตาของลูกค้า 
 อย่างไรก็ตามมิใช่ว่าเมื่อองค์กรมีการจัดวางทิศทางขององค์กรที่ชัดเจนแล้วจะไม่
สามารถเปล่ียนแปลงได้ เน่ืองจากในปัจจุบันสภาวะแวดล้อมในการดําเนินธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ดังน้ันองค์กรธุรกิจจึงต้องมีความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการที่จะปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงทิศทางขององค์กรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจเช่นเดียวกัน        
 สําหรับธุรกิจเอกชนที่จะเริ่มต้นจัดวางทิศทางขององค์กรด้วยการกําหนดวิสัยทัศน์
ขององค์กร  (Organizational  Vision) เพ่ือให้ทราบถึงจุดหมายปลายทางในการดําเนินธุรกิจว่าใน
ที่สุดแล้วองค์กรต้องการจะเป็นอะไร อยู่ในตําแหน่งใดของอุตสาหกรรม หรือต้องการจะได้รับอะไรใน
ลักษณะกว้าง  ซึ่งเป็นภาพความต้องการในอนาคต เมื่อทราบจุดหมายปลายทางแล้วจึงจะนํามา
กําหนดเป็นภารกิจขององค์กร  (Organizational  Mission) ว่าองค์กรของเราจะต้องมีภาระผูกพัน
อะไรบ้าง  หรือต้องทํากิจกรรมหลักอะไรบ้างจึงจะสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่ต้ังเอาไว้ได้ รวมทั้งต้องไม่
ลืมที่จะสนองตอบต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ จากนั้นจึงนํากิจกรรมหลักที่กําหนดขึ้นมาระบุถึงผลลัพธ์ที่องค์กรคาดหวังอยากให้เกิดขึ้น
จากการทํากิจกรรมน้ันๆ ซึ่งเราเรียกว่าเป็นวัตถุประสงค์ขององค์กร (Organizational  Objective) 
หรือที่ในส่วนของภาครัฐมักจะเรียกว่าเป็นเป้าประสงค์น่ันเอง   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2-7 
การจัดวางทศิทางขององคก์ร 

ที่มา  (วัฒนา วงค์เกียรตริตัน์ และคณะ ,2546,หน้า 70) 
 

ภาพท่ี ๒-๗ การจัดวางทศิทางขององค์กร 

1 

วัตถุประสงค ์

KPIs ระดับองค์กร

กลยุทธ์ (STRATEGY) 

KPIs ระดับหน่วยงานและแผน 

วิสัยทัศน์
ภารกิจ 



  

 
๒๓ 

- วิสัยทัศน์  (Organizational Vision) สําหรับ วิสัยทัศน์ ในแง่ของการบริหาร 
เชิงกลยุทธ์แล้วจะหมายถึง ภาพในอนาคตท่ีองค์กรอยากจะเป็น หลังจากที่องค์กรทําการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมในการดําเนินธุรกิจทั้งภายในและภายนอกองค์กรแล้ว องค์กรจะต้องนําผลการ
วิเคราะห์มากําหนดตําแหน่งในการแข่งขันว่า องค์กรของเราต้องการที่จะอยู่ในตําแหน่งใดใน
อุตสาหกรรมที่เราอยู่   

- ภารกิจ (Organizational Mission) ภารกิจขององค์กรจะบ่งบอกถึงกิจกรรมที่
องค์กรจะต้องทําเพ่ือสนับสนุนให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ ซึ่งจะช่วยสร้างคุณค่าและความแตกต่างของ
องค์กรจากองค์กรอ่ืนในอุตสาหกรรม นอกจากน้ีภารกิจขององค์กรยังบอกให้ทราบขอบเขตในการ
ดําเนินธุรกิจ เอกลักษณ์ คุณลักษณะ ตลอดจนเส้นทางเพื่อการพัฒนาองค์กร ซึ่งจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
ที่ทําให้พนักงานในองค์กรทุกคนทราบร่วมกันถึงแนวคิดหรือหลักการในการทํางานที่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

- วัตถุประสงค์ (Organizational  Objective) วัตถุประสงค์ คือ การกําหนดภารกิจ
ของธุรกิจให้อยู่ในรูปของผลลัพธ์สําคัญที่ต้องการหรือเป็นการกําหนดสิ่งที่ต้องการในอนาคตซึ่งองค์กร
จะต้องพยายามทําให้เกิดขึ้น หลังจากการกําหนดวัตถุประสงค์แล้วจะช่วยทําให้ผู้บริหารทราบถึงผลท่ี
ธุรกิจต้องการจะบรรลุ ถ้าภารกิจขององค์กรไม่ได้มีการแปลงให้อยู่ในรูปของวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์
แล้วก็เสมือนว่าการจัดวางทิศทางองค์กรก็เป็นเพียงการกระทําตามแฟช่ันเท่าน้ันมิได้มีการหวังผลของ
การกระทําโดยทั่วไปวัตถุประสงค์ที่ดีต้องสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
กลุ่ม  ดังน้ันจึงมีการจัดแบ่งวัตถุประสงค์ออกเป็น  4  ด้าน 

- เป้าหมาย (Organizational Goal) เพ่ือให้วัตถุประสงค์มีความหมายและเป็น
ประโยชน์กับองค์กร  จึงมีการระบุวัตถุประสงค์ให้มีความชัดเจน  เฉพาะเจาะจง  สามารถวัดได้   
ซึ่งเราจะเรียกวัตถุประสงค์ที่มีลักษณะดังกล่าวว่าเป้าหมาย (Goal) เป้าหมายจะมีลักษณะที่สามารถ
วัดได้หรือเขียนไว้ในรูปแบบที่ระบุปริมาณไว้อย่างชัดเจน มีการกําหนดระยะเวลาท่ีแน่นอนในการ
บรรลุถึงสิ่งที่ต้องการ  การกําหนดเป้าหมายให้ชัดเจนจะช่วยลดความสับสนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  
และช่ วยในการส ร้างบรรทั ดฐาน  สํ าหรับการกําหนดดัชนี ช้ี วัดความสํ าเร็จขององค์กร 
(Organizational Key  Performance Indicators; KPIs) ซึ่ งจะนํามาใช้ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานขององค์กรได้อย่างชัดเจนและครอบคลุมและเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ขององค์กร ดังน้ันเป้าหมายจึงมักจะมีการแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ตามวัตถุประสงค์เช่นเดียวกัน 

ด้วยเหตุผลที่ว่าวัตถุประสงค์ขององค์กรจะต้องมีความครอบคลุมกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่ม ดังน้ันส่วนใหญ่จะมีการจัดแบ่งวัตถุประสงค์ออกเป็น 4 ด้านที่สําคัญคือ ด้านการเงิน  
(Financial Perspective) ด้านลูกค้า (Customer Perspective) ด้านกระบวนการธุรกิจภายใน  
(Internal Process Perspective) และด้ าน อ งค์ ก รและการ เรี ยน รู้  (Learning and Growth  
Perspective) (วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ และคณะ, 2546: 70-71) 

ณ จุดน้ีเอง หลังจากที่องค์กรสามารถระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนขององค์กรแล้ว              
องค์กรสามารถนําวัตถุประสงค์มาเป็นแนวทางในการกําหนดดัชนีช้ีวัดความสําเร็จขององค์กร  
(Organizational Key Performance Indicator; KPIs) เพ่ือใช้เป็นมาตรวัดระดับความสําเร็จของ
องค์กร และเป็นเข็มทิศช้ีนําการกําหนดกลยุทธ์ขององค์กร (Organizational  Strategy) ว่าองค์กร



  

 
๒๔ 

เลือกที่จะใช้กลยุทธ์หลักอะไรในการดําเนินธุรกิจ ดังน้ันกลยุทธ์ที่ กําหนดขึ้นจะเป็นแนวทาง 
ในการกําหนดแผนงานระยะยาว (Long – term  Plan) ที่มีความชัดเจนและมุ่งเน้นไปในทิศทาง
เดียวกัน  ก่อนที่จะนําแผนงานระยะยาวมาแปลงเป็นแผนงานประจําปี (Annual  Plan) หรือ
แผนปฏิบัติการ  (Action Plan) ขององค์กรเพื่อให้ทราบว่าแต่ละฝ่ายงานขององค์กรมีบทบาทหน้าที่
อะไรบ้างในการช่วยผลักดันและส่งเสริมให้ภารกิจขององค์กรที่กําหนดขึ้นบรรลุผลสําเร็จ อันจะนํามา
ซึ่งการบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรในที่สุดกลยุทธ์ที่สวยหรูจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดกับองค์กรเลย
หากองค์กรไม่สามารถที่จะนําพาสิ่งที่กําหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติได้ 

ขั้นตอนที่ 3 การกําหนดกลยุทธ์ขององค์กร การกําหนดขององค์กร โดยเร่ิมต้น
ด้วยวิเคราะห์  SWOT โดยพิจารณาความสัม พัน ธ์ระห ว่างผลการประเมินสถานภาพของ
สภาพแวดล้อมภายใน ระหว่างจุดแข็งและจุดอ่อนและผลการประเมินสถานภาพของสภาพแวดล้อม
ภายนอกระหว่างโอกาสและอุปสรรคเพื่อออกแบบกลยุทธ์ประเภทต่างๆ ต่อจากน้ันจึงเลือกกลยุทธ์ที่
เหมาะสมและทําการวิเคราะห์ทางเลือกด้วยเทคนิคต่างๆ ที่สามารถนําไปปฏิบัติได้จริงซึ่งการกําหนด
กลยุทธ์ในระดับขององค์กรมี 3 ระดับ ประกอบด้วย 

 

 
 

ภาพที่ 2-8 
การกาํหนดกลยทุธข์ององคก์ร 

 
 

  -  กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate  Strategy) หมายถึง กลยุทธ์ที่ตอบสนอง
วัตถุประสงค์หลักในภาพรวมขององค์กร หรือเป็นกลยุทธ์ระดับนโยบาย (Policy  Level  Strategy)   
ที่ตอบสนองแผนงานขององค์กร  ซึ่งกลยุทธ์ระดับองค์กรเป็นกลยุทธ์ที่องค์กรต้องพิจารณาปัจจัย
สําคัญ  คือ 

          -  กลยุท ธ์ระดับ ธุรกิจ  (Business Strategy) หมายถึ ง กลยุท ธ์ที่ ตอบสนอง
วัตถุประสงค์หลักของกิจการในแต่ละประเภทของผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือเป็นกลยุทธ์ระดับ
โครงการ (Project Level Strategy) ที่ตอบสนองวัตถุประสงค์หลักของโครงการ 
 -  กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional  Strategy) หมายถึง กลยุทธ์ที่ตอบสนอง
วัตถุประสงค์หลักของหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในกระบวนการทํางานในแต่ละกิจการ หรือเป็นกลยุทธ์ระดับ



  

 
๒๕ 

กิจกรรม (Activity) ที่ตอบสนองผลผลิตหลักซึ่งเกิดจากกระบวนการทํางานกลยุทธ์ระดับหน้าที่
ประกอบไปด้วย 5 ด้านที่สําคัญ ได้แก่กลยุทธ์ด้านวิจัยและพัฒนา (Research and  Development  
Strategy) กลยุทธ์ด้านปฏิบัติการ (Operations Strategy) กลยุทธ์ด้านการเงิน (Financial Strategy) 
กลยุทธ์ด้านการตลาด (Marketing Strategy) กลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์  (Human Resource  
Strategy)   
 ขั้นตอนที่ 4 การปฏิบัติตามกลยุทธ์องค์กร การจะตัดสินใจว่ากลยุทธ์มีประสิทธิผล
หรือไม่  ต้องพิจารณาจากผลลัพธ์ที่เกิดจากการดําเนินกลยุทธ์ ว่าตรงตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้
หรือไม่  ดังน้ันขั้นตอนการปฏิบัติตามกลยุทธ์จึงเป็นขั้นตอนท่ีสําคัญ เพราะเป็นขั้นตอนที่ ต้อง
เก่ียวข้องกับบุคลากรทุกระดับภายในองค์กร การที่จะให้การปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ให้ไปอย่างราบรื่น
เพ่ือนําไปสู่ความสําเร็จองค์กรควรมีการพิจารณาประเด็นต่างๆ ดังน้ี 

- ระดับของการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ รูปแบบโครงสร้างขององค์กร กลไกของ
วัฒนธรรมองค์กร และภาวะความเป็นผู้นําในการปฏิบัติงาน ทักษะในการควบคุมการปฏิบัติงาน  
และการจัดการกับการเปลี่ยนแปลง 
 -  หลักการวิเคราะห์ระบบกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการ 
เครื่องมือในการแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ รวมท้ังปัญหาในการนํากลยุทธ์ไป
ปฏิบัติ 
  ถือเป็นขั้นของการนํากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ซึ่งปัจจุบันได้ใช้เครื่องมือ Balanced  
Scorecard  มาประยุกต์ใช้ 
  Balanced  Scorecard  ถือเป็นระบบการจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานแบบ
สมดุลรูปแบบหนึ่ง  ประกอบด้วยมุมมองด้านต่างๆ 4 ด้าน Balanced  Scorecard ยังมีรูปแบบและ
วิธีการ  ที่ช่วยให้การถ่ายทอดทิศทางขององค์กร กลยุทธ์ และเป้าหมาย ลงสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีในการสื่อสารทั้งกลยุทธ์ และผลงานสู่พนักงาน ทุก
ระดับในองค์กร อันนําไปสู่การพัฒนาผลงานอย่างต่อเน่ือง 
  Balanced Scorecard มีจุด เริ่ม ต้นจากบุคคล  2  คน  คือ  Professor Robert 
Kaplan อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัย Harvard และ Dr.David Norton ที่ปรึกษาทางด้านการจัดการ 
โดยทั้งสองคนได้มีการศึกษาและสํารวจถึงสาเหตุของการที่ตลาดหุ้นของอเมริกาประสบปัญหาในปี 
1987 และพบว่าองค์กรส่วนใหญ่ในอเมริกานิยมใช้แต่ตัวช้ีวัดทางด้านการเงินเป็นหลัก  ทั้งสองจึงได้
เสนอแนวคิดในเรื่องของการประเมินผลองค์กร  โดยแทนที่จะพิจารณาเฉพาะตัวช้ีวัดทางด้านการเงิน 
(Financial  Indicators)  ทั้งสองเสนอว่าองค์กรควรจะพิจารณาตัวช้ีวัดในส่ีมุมมอง (Perspectives)  
ได้แก่ 

(๑) มุมมองด้านการเงิน  (Financial  Perspectives) 
(๒) มุมมองด้านลูกค้า  (Customer  Perspectives) 
(๓) มุมมองด้านกระบวนการภายใน  (Inter  Process  Perspectives) 
(๔) มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and  Growth Perspectives) 
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Balanced  Scorecard 
ทั้งสองได้ตีพิมพ์ผลงานของตนเองครั้งแรกในวารสาร Harvard  Business  Review  

ในปี 1992 จากจุดน้ันเป็นต้นมา ทําให้แนวคิดทางด้าน  Balanced  Scorecard  เป็นที่นิยมและใช้
กันอย่างแพร่หลายในองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก 
  นับต้ังแต่ปี 1992 แนวคิดด้าน  Balanced  Scorecard  ได้มีการพัฒนามาอย่าง
ต่อเน่ืองจนได้พัฒนาจากเครื่องมือในการประเมินผลเพียงอย่างเดียวมาเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการนํา 
กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งในปัจจุบันพบว่าจุดอ่อนที่สําคัญของผู้บริหารส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ที่การวางแผน
หรือการจัดทํากลยุทธ์ แต่อยู่ที่ความสามารถในการนํากลยุทธ์ที่ได้กําหนดขึ้นไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  สําหรับภาครัฐได้นําแนวคิด Balanced Scorecard มาปรับใช้ในการประเมินผล
และการแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานโดยดูจากมิติที่สําคัญ 4 ด้าน คือ มิติที่ 1 
ประสิทธิผลตามแผนยุทธศาสตร์ มิติที่ 2 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มิติที่ 3 คุณภาพการ
ให้บริการ มิติที่ 4 การพัฒนาองค์กร ซึ่งองค์กรไม่ว่าจะภาครัฐหรือเอกชนจะสําเร็จแต่ละมุมมองได้น้ัน
องค์กรจะต้องเลือกใช้เครื่องมือทางการจัดการอ่ืน ๆ มาสนับสนุนที่เหมาะสม 
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การควบคุมเชงิกลยุทธ ์
  ขั้นตอนที่  5  การควบคุมเชิงกลยุทธ์   
  การควบคุมเชิงกลยุทธ์  (Strategic  Control) เป็นการตรวจสอบถึงความก้าวหน้า
ขององค์กรในการดําเนินกลยุทธ์ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ตามแผนงานที่วางไว้ ตลอดจนเป็นการ
กระตุ้นและจูงใจบุคลากรให้ปฏิบัติงานตามกลยุทธ์เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 
  สําหรับการศึกษาแนวคิดทฤษฎี เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการภาครัฐน้ัน
ประชาชนนอกจากจะนําเครื่องมือทางด้านการจัดการที่กล่าวมาแล้วข้างต้นมาสนับสนุนแล้ว   
ยังมีความจําเป็นที่จะต้องนําเคร่ืองมือการบริหารจัดการทางศาสตร์แขนงต่าง ๆ มาปรับใช้ เน่ืองจาก
องค์กรภาครัฐน้ันต้องมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในนโยบายสาธารณะ  และขณะเดียวกันก็ต้อง
เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน  ดังน้ันจําเป็นที่จะต้องนําเครื่องมือการบริหารจัดการทางด้าน
รัฐศาสตร์และการจัดการ การพัฒนามาปรับใช้ด้วย เช่น กระบวนการการจัดการพัฒนาอย่างรูปแบบ
การจัดการองค์กรทั่ วไปของ Luther Gulick เรียกว่า POSDCoRB ประกอบด้วย  Planning, 
Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting แบบหรือหลักคิดที่สําคัญ
ของ Joseph La Palombara  เรียกว่า  NEROP  ซึ่งประกอบด้วย 
  1.  NE  =  ความต้องการ (Needs)  ในการบริหารการพัฒนาประเทศของประเทศ
ต่างๆ สิ่งที่ต้องคํานึงถึงในอันดับแรกคือความต้องการของประชาชน ซึ่งประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆ  
ที่ La  Palombara  เรียกช่ือย่อว่า  PADLIIP  คือ 
      PA   =  Participation  ความต้องการการเข้ามีส่วนร่วมของประชาชน 
      D  = Distribution   ความต้องการในด้านการจัดสรรทรัพยากรของตนเอง 
      L     = Legitimacy  ความต้องการด้านความชอบธรรมและการบังคับใช้กฎหมาย 
      I      =  Identity  ความต้องการในการแสวงหาเอกลักษณ์ของตนเอง 
      I      =  Integration  ความต้องการในการบูรณาการด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสม 
      P     =  Penetration  ความต้องการให้รัฐเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึง 
  2.  R  =  ทรัพยากร (Resource) ในการพัฒนาประเทศต่างๆ จะต้องประเมิน
ทรัพยากรท่ีจะต้องนําไปใช้ในการพัฒนาประเทศที่มีอยู่  และจัดสรรทรัพยากรนั้นให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 
  3.  O  =  อุปสรรคในการพัฒนา (Obstacles) ในการพัฒนาประเทศจะต้อง
พิจารณาอุปสรรคในการเพ่ิมสมรรถภาพในการบริหารตามที่ต้องการด้วย 
  4.  P  =  ศักยภาพท่ีจะนํามาใช้ในการพัฒนา (Potentialities) ในการกําหนด
กรอบเค้าโครงของประเทศเพ่ือการพัฒนา จะต้องประเมินศักยภาพของประเทศในทุกๆ ด้าน 
  นอกจากน้ันในการบริหารจัดการภาครัฐต้องคํานึงถึงปัจจัยที่สําคัญอ่ืนๆ ที่มี 
ความจําเป็นต่อการจัดการที่กล่าวมาแล้วข้างต้นแล้ว การบริหารจัดการภาครัฐจะต้องมีหลักการ
บริหารจัดการที่เอ้ือต่อความแตกต่างในแต่ละบริบทของชุมชน ท้องถิ่นหรือประเทศ อย่างครอบคลุม
มากที่สุดในทุกด้าน ทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศักยภาพ ความพร้อม ธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม  ทรัพยากร  โครงสร้างทางสังคม การศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง ประเพณี วัฒนธรรม วิถี
ชีวิต แนวคิดและปรัชญาการจัดการพัฒนาจึงควรต้ังอยู่บนพ้ืนฐานการผสมผสานระหว่างแนวคิด
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ทฤษฎีการพัฒนาและการจัดการพัฒนาของตะวันตก  ตะวันออก  และการเช่ือมโยงกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชนอย่างมีนัยและสัดส่วน  ที่สําคัญอย่างลงตัว เพ่ือก่อให้เกิด
แนวคิดและหลักการจัดการการพัฒนาที่เหมาะสม  สอดคล้อง  เฉพาะท้องถิ่นและชุมชนน้ันๆ ซึ่งจะ
เห็นความเช่ือมโยมของการนําทฤษฎีและเครื่องมือในการจัดการต่างๆ มาปรับใช้กับการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
  นอกจากนั้ น ในการบริหารจัดการภาครัฐต้องคํานึงถึ งปัจจัยที่ สํ าคัญ อ่ืนๆ  
ที่มีความจําเป็นต่อการจัดการที่กล่าวมาแล้วข้างต้นแล้ว การบริหารจัดการภาครัฐจะต้องมีหลักการ
บริหารจัดการที่เอ้ือต่อความแตกต่างในแต่ละบริบทของชุมชน ท้องถิ่นหรือประเทศ อย่างครอบคลุม
มากที่สุดในทุกด้าน ทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศักยภาพ ความพร้อม ธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม  ทรัพยากร โครงสร้างทางสังคม การศึกษา  เศรษฐกิจ การเมือง ประเพณี วัฒนธรรม  
วิถีชีวิต แนวคิดและปรัชญาการจัดการพัฒนาจึงควรต้ังอยู่บนพ้ืนฐานการผสมผสานระหว่างแนวคิด
ทฤษฎีการพัฒนาและการจัดการการพัฒนาของตะวันตก ตะวันออก และการเช่ือมโยงกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชนอย่างมีนัยและสัดส่วน ที่สําคัญอย่างลงตัวเพ่ือก่อให้เกิดแนวคิด
และหลักการจัดการการพัฒนาที่เหมาะสม สอดคล้อง เฉพาะท้องถิ่นและชุมชนน้ันๆ ซึ่งจะเห็นความ
เช่ือมโยงของการนําทฤษฎีและเคร่ืองมือในการจัดการต่างๆ  มาปรับใช้กับการบริหารจัดการภาครัฐ  
ดังภาพ 
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การประยุกตท์ฤษฎีสูก่ารปฏบิตัขิององค์กรภาครัฐ 
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5. บริบทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง 

ข้อมูลทั่วไป 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2476 เรียกว่า “สภาจังหวัด” มีหน้าที่

ให้คําปรึกษาแก่คณะกรรมการจังหวัด คือผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ
ฝ่ายพลเรือน ในปี พ.ศ.2495 ได้มีการกําหนดให้สภาจังหวัดมีฐานะเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัด 
และได้ปรับปรุงเปล่ียนแปลงพัฒนา จนกลายมาเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2498 ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดมีฐานะเป็นนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ปลัดจังหวัดเป็นปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายอําเภอเป็นหัวหน้าประจําอําเภอ 
โดยมีสภาจังหวัดเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ มีสมาชิกสภาจังหวัดซึ่งมาจากการเลือกต้ังของประชาชน ทํา
หน้าที่ ให้ความเห็นชอบข้อบัญญั ติจั งห วัด  จนกระทั่ งปี  พ .ศ .2537 รัฐบาลได้ประกาศใช้
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 2 มีนาคม 2538 
เป็นต้นไป จึงทําให้มีการปรับปรุงและประกาศใช้พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.
2540 โดยได้บัญญัติให้เขตของจังหวัด เป็นเขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 ได้กําหนดให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มาจากการเลือกต้ังของประชาชนในจังหวัด
โดยตรง ผลจาก พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2546  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางมี นางสุนี  สมมี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลําปางคนแรกท่ีมาจากการเลือกต้ังของประชาชนจังหวัดลําปาง และดํารงตําแหน่ง และดํารงตําแหน่ง 
3 สมัย ติดต่อกัน (สมัยที่ 1 พ.ศ.2547-2551 , สมัยที่ 2 พ.ศ.2551-255๕ , สมัยที่ 3 พ.ศ.
2555 – ปัจจุบัน)    

อาณาเขตและที่ตั้ง  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง จังหวัดลําปางต้ังอยู่ภาคเหนือ
ตอนบนของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ ตามทางหลวงแผ่นดินสายพหลโยธิน ประมาณ 602 
กิโลเมตร ตามทางรถไฟประมาณ 625 กิโลเมตร มีเน้ือที่ประมาณ 12,533,961 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 7,833,726 ไร่ มีพ้ืนที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของภาคเหนือ รองจากจังหวัดเชียงใหม่ 
จังหวัดตาก จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดเพชรบูรณ์ อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังน้ี  

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย  
ทิศใต ้  ติดต่อกับ จังหวัดตาก  
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ จังหวัดแพร่ จังหวัดสุโขทัย 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ จังหวัดลําพูน 
 
 
 
 
 
 



  

 
๓๐ 

 
 ระยะทางระหว่างจังหวัดลําปางกับจังหวัดที่มีเขตติดต่อ 
 

  จังหวัดลําปาง - จังหวัดลําพูน  ระยะทาง 71   กิโลเมตร 
  จังหวัดลําปาง – จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 92   กิโลเมตร 
  จังหวัดลําปาง - จังหวัดพะเยา  ระยะทาง 131 กิโลเมตร 
  จังหวัดลําปาง - จังหวัดเชียงราย  ระยะทาง 225 กิโลเมตร 
  จังหวัดลําปาง - จังหวัดตาก  ระยะทาง 182 กิโลเมตร 
  จังหวัดลําปาง – จังหวัดแพร่ ระยะทาง 109 กิโลเมตร 
  จังหวัดลําปาง - จังหวัดสุโขทัย  ระยะทาง 207 กิโลเมตร 

ลักษณะภูมิประเทศ  จังหวัดลําปางอยู่สูงจากระดับนํ้าทะเล 268.80 เมตร พ้ืนที่ของ
จังหวัดลําปางเป็นรูปยาวรี ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีภูเขาสูงทอดตัวยาวตามแนว
ทิศเหนือไปทางทิศใต้ของจังหวัด และมีที่ราบลุ่มฝั่งแม่นํ้าเป็นบางส่วนในบริเวณตอนกลางของจังหวัด 

ลักษณะทางกายภาพ  ทางด้านธรณีสัณฐานวิทยาจังหวัดลําปางมีพ้ืนที่เป็นที่ราบล้อมด้วย
ภูเขา มีลักษณะเป็นแอ่งแผ่นดิน หรือเรียกว่า “อ่างลําปาง” เป็นอ่างที่ยาวและกว้างที่สุดในภาคเหนือ 
แบ่งลักษณะภูมิประเทศออกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ  

บริเวณตอนบน  ของจังหวัด มีลักษณะเป็นที่ราบสูง ภูเขา และเป็นป่าค่อนข้างทึบ           
อุดมสมบูรณ์ด้วยไม้มีค่า  

บริเวณตอนกลาง  ของจังหวัดมีลักษณะเป็นที่ราบ และที่ราบลุ่มแม่นํ้า ส่วนใหญ่เป็นแหล่ง
เกษตรกรรมที่สําคัญของจังหวัด  

บริเวณตอนใต ้  ของจังหวัดมีลักษณะเป็นป่าไม้รัง บางส่วนมีลักษณะเกือบเป็นทุ่งหญ้า 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบหน่ึง          

มีฐานะเป็นนิติบุคคลท่ีมีความรับผิดชอบทั่วทั้งเขตจังหวัด โดยหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2540 และกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) 
และฉบับที่ 2 (พ.ศ.2541) ดังน้ี 
  1.ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย 

2.จัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและประสานการจัดทําแผนพัฒนาส่วนจังหวัด 
ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

3.สนับสนุนสภาตําบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
4.ประสานให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตําบล และราชการส่วนท้องถิ่น 
5.จัดสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้สภาตําบลและราชการส่วนท้องถิ่น 
6.อํานาจหน้าที่ของจังหวัดตาม พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 เฉพาะในเขต

สภาตําบล 
7.คุ้มครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บํารุงรักษาศิลปะ จารีต

ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542) 



  

 
๓๑ 

8.จัดทํากิจการใด ๆ อันเป็นอํานาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่น ที่อยู่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และกิจการน้ันเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันดําเนินการหรือให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทํา คือ 

-  จัดให้มีนํ้าเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตร 
-  กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
-  บําบัดนํ้าเสีย 
-  บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-  วางผังเมือง 
-  จัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ซึ่งอย่างน้อยต้องเป็นทางหลวงชนบทตาม  กฎหมาย  
   ว่าด้วยทางหลวง 
-  จัดให้มีและบํารุงรักษาทางนํ้า 
-  จัดให้มีท่าเทียบเรือ ท่าข้ามที่จอดรถ และตลาด 
-  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-  รักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
-  จัดการศึกษา ทํานุบํารุงศาสนาและบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   หรือวัฒนธรรมท้องถิ่น 
-  จัดให้มีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ และ 
   สวนสัตว์ ตลอดจนสถานที่อบรมสําหรับราษฎร 
-  จัดให้มีการสังคมสงเคราะห์ และการสาธารณูปการ 
-  ป้องกันและการบําบัดรักษาโรค 
-  จัดต้ังและการบํารุงรักษาสถานพยาบาล 
-  ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
-  ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ 
-  กิจการที่ได้มีการกําหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
9. จัดทํากิจการอ่ืนใดตามท่ีได้กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให้เป็น

อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นอกจากน้ียังมีอํานาจรวมถึงหน้าที่เป็นของราชการ
ส่วนกลางหรืออํานาจท่ีส่วน ภูมิภาคมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติได้ ทั้งน้ีตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

อน่ึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด จะกระทํากิจการใดๆ ตามข้อ 8 อันเป็นอํานาจหน้าที่ของ
ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืนที่อยู่นอกเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 
เมื่อ ๑. การนั้นจะต้องกระทําและเป็นการที่เก่ียวเน่ืองกับกิจการที่ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๒.ได้รับ
ความยินยอมจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ ๓.ได้รับความยินยอมจากสภาแห่งราชการส่วน
ท้องถิ่น หรือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืนที่เก่ียวข้องแล้วแต่กรณี 

อํานาจหน้าที่ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 , ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 ดังนี้ 



  

 
๓๒ 

ข้อ 1 ลักษณะของการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการให้บริการสาธารณะ
ในเขตจังหวัด 

(๑) เป็นการดําเนินงานท่ีปรากฏถึงกิจกรรมที่เป็นภาพรวมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัด ที่มุ่งต่อประโยชน์ของท้องถิ่นหรือประชาชนเป็นส่วนรวม และ
ไม่เข้าไปดําเนินงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในเขตจังหวัดสามารถ
ดําเนินการเองได้ 

(๒) เข้าไปดําเนินการตามแผนงานโครงการในลักษณะที่มีความคาบเก่ียวต่อเน่ือง
หรือมีผู้ที่ได้รับประโยชน์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า 1 แห่ง 

ข้อ 2 ในการดําเนินการตามอํานาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ 1  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรจะดําเนินการเพ่ือให้เป็นไปในลักษณะดังน้ี  คือ 

(1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและประสานการจัดทําแผนจังหวัด โดย
สร้างและพัฒนาระบบการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดเพ่ือนําไปสู่การใช้จ่ายงบประมาณ
ในการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสมดุลและคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 

(2) การก่อสร้างและบํารุงรักษาโครงการท่ีเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่หรือมี      
การเก่ียวเนื่องกันหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือในลักษณะที่เป็นเครือข่ายหลักในการเชื่อมโยง
กับแผนงานโครงการที่ดําเนินที่ดําเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด 

(3) การจัดการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ
ประชาชน ในระดับจังหวัด และไม่เป็นการซ้ําซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือขยายศักยภาพและมุ่งต่อผลสัมฤทธ์ิในการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข       
การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในเขต
จังหวัด 

(4) การส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การส่งเสริมการลงทุนและ     
พาณิชยกรรมของจังหวัด 

(5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดโดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงการทําหน้าที่เป็นองค์กรหลักในการกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลรวม การดูแลระบบบําบัดนํ้าเสีย
รวมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด 

(6) ให้บริการด้านเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกล บุคลากร แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

(7) ดําเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจตามที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างย่ิง
กิจกรรมถ่ายโอนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด “มีหน้าที่ต้องทํา” 

ข้อ 3 การให้การสนับสนุนแก่ประชาคม องค์กรประชาชน ควรเป็นไปในลักษณะของ         
การส่งเสริมความสามารถดําเนินการ โดยใช้ศักยภาพของตนเองในการบริหารจัดการในลักษณะของ    
การร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับผลประโยชน์ โดยไม่ให้การสนับสนุนในลักษณะของการให้สิ่งของหรือ       
การเข้าไปดําเนินการแทน 



  

 
๓๓ 

ข้อ 4 หากมีปัญหา ขัดข้อง ในการดําเนินการตามอํานาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 1 และข้อ 2  ให้ผู้ ว่าราชการจังหวัดทําหน้าที่ในการวินิจฉัยและ
ดําเนินการ 

แนวคดิการบริหารจัดการ 
การประชุมเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ที่ประชุมมีมติให้ใช้วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไปจนกว่าจะมี
การเปลี่ยนแปลง หากมีการแก้ไขรายละเอียดปลีกย่อยในการดําเนินการ เช่น ตัวช้ีวัด หรือ
รายละเอียดอ่ืนที่อาจมีการเปล่ียนแปลง/แก้ไข จะได้จัดทํารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงให้ทราบเป็น
ครั้ง ๆ ไปที่ประชุมจึงได้มีมติร่วมกัน ดังน้ี 

 
วิสัยทัศน์  (VISION) ขององค์การบรหิารสว่นจังหวัดลาํปาง 
 “องค์กรแห่งการพัฒนาและ บริการสาธารณะแบบบูรณาการ” 
 

องค์กรแห่งการพัฒนา หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ 
บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ/มีระเบียบวินัย/มีความรับผิดชอบ/มีขวัญและกําลังใจใน            
การปฏิ บั ติงาน/มีความเช่ือมั่น/มีความจงรักภักดีและความภาคภูมิ ใจในองค์กร ยอมรับ 
การเปลี่ยนแปลง มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานอยู่เสมอ การทํางานและการบริหารงบประมาณมี
ประสทิธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

 
บริการสาธารณะแบบบูรณาการ หมายความว่า การให้บริการสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหา/

ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนจังหวัดลําปาง/มีการเช่ือมโยงแผนงานโครงการ การ
ประสานข้อมูล ประสานงบประมาณ และประสานการทํางานด้านอ่ืน ๆ กับหน่วยงานและองค์กรต่าง 
ๆ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนจังหวัดลําปาง 
 
พนัธกิจ (MISSION) ขององค์การบรหิารสว่นจังหวัดลาํปาง 

1. ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพาน และบํารุงรักษาสายทางอ่ืนให้ประชาชนสามารถเดินทาง
ไปมาได้สะดวก สามารถเช่ือมโยงเส้นทางการจราจรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดลําปาง 

2. ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือประกอบอาชีพ และนํ้าเพ่ือใช้ใน
ชีวิตประจําวันของประชาชนจังหวัดลําปาง 

3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง โดยประสานการทํางานกับส่วนราชการ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันในการจัดระบบผังเมืองให้ถูกต้องตาม
ข้อระเบียบ/กฎหมาย 

4. อนุรักษ์/บํารุง/รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือคงไว้ซึ่งความสมดุลของ
ระบบนิเวศน์ที่มีผลกระทบต่อการดํารงชีพของประชาชนจังหวัดลําปาง 
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5. พัฒนาระบบการจัดการมลพิษ และการจัดการปัญหาขยะ ให้เกิดผลชัดเจนอย่างเป็น
รูปธรรม โดยเน้นการบูรณาการ เช่ือมโยงการดําเนินการร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคประชาชน 

6. ส่งเสริม/สนับสนุน และให้การสังคมสงเคราะห์เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ เด็ก สตรี 
คนชรา ผู้ พิการ และผู้ ด้อยโอกาสให้ได้รับการบริหารสาธารณะที่ เหมาะสม โดย           
การประสานการทํางานร่วมกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และองค์กรภาคประชาชน 

7. ส่งเสริม/สนับสนุนและสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการบริการสาธารณสุขมูลฐาน 
เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้/ความเข้าใจและความตระหนักในเรื่องการดูแลสุขภาพอย่างถูก
วิธี โดยดําเนินการร่วมกับส่วนราชการ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 

8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเล่นกีฬา การออกกําลังกาย หรือกิจกรรมอ่ืน เพ่ือให้
ประชาชนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด 

9. ส่งเสริมให้ประชาชนสืบทอด สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตามบริบท ที่หลากหลาย และอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่กับจังหวัดลําปาง
ตลอดไป 

10. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้เกิดสัมฤทธิผลตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ รวมถึงการพัฒนา
และการให้บริการการศึกษาตามอัธยาศัยของประชาชน โดยดําเนินการร่วมรับส่วน
ราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

11. เสริมสร้างการป้องกัน/บรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนจังหวัดลําปางให้รวดเร็ว ทั่วถึง 
และทันเวลา ตลอดจนสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือป้องกันชีวิตและ
ทรัพย์สินให้กับประชาชนจังหวัดลําปาง 

12. มุ่ งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้ เข็มแข็ ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม  
การส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย การตระหนักรู้ถึงหน้าที่/สิทธิ และจิตสํานักของการเป็น
พลเมืองที่ดี โดยดําเนินการร่วมกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

13. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนวิถีแห่งเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสร้างสรรค์และ
ส่งเสริม ให้ประชาชนมีรายได้จุนเจือครอบครัว โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคนิค
วิธีการร่วมสมัย ในการสร้างอาชีพให้กับประชาชนจังหวัดลําปาง ตลอดจนถึงการเพิ่มช่อง
ทางการจําหน่ายสินค้าให้กับประชาชนจังหวัดลําปาง 

14. ส่งเสริมและสนับสนุนการพาณิชย์การลงทุน เพ่ือผลิตและจําหน่ายสินค้าบนพ้ืนฐานองค์
ความรู้เชิงสร้างสรรค์ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอก 

15. ช่วยเหลือ/สนับสนุนส่วนราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์การบริหารส่วน
จังหวัดลําปาง เป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการเพ่ือประสานแผนการทํางาน ประสาน
งบประมาณ และประสานงานด้านอ่ืน ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนางานในระดับพ้ืนที่ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจํานวน 5 ยุทธศาสตร์ 

ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 15 แนวทางการพัฒนา ดังน้ี 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 3 แนวทางการพัฒนา 

1.1 การก่องสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน และการบํารุงรักษา สายทางอ่ืน 
1.2 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการและแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร 
1.3 การวางแผงผังเมือง 

2.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 2 แนวทางการพัฒนา 
2.1 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.2 การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกันรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย ประกอบด้วย 5 แนวทาง         
การพัฒนา 

3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
3.2 การศึกษา 
3.3 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.4 การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
3.5 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 3  แนวทางการพัฒนา 
4.1  การส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
4.2  การส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น 
4.3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาการบริหารและพัฒนาองค์กร ประกอบด้วย 2 แนวทางการ
พัฒนา 

5.1 การพัฒนาบุคลากร 
5.2 การปรับปรุง การพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 

 
จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา 
          การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาที่ ได้กล่าวข้างต้น                
มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเพ่ือให้ประชาชนจังหวัดลําปางอยู่ในสังคมที่มีคุณภาพ สังคมแห่งการเรียนรู้ 
สังคมแห่งภูมิปัญญา สังคมแห่งการเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ ดังน้ี 

1. ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง 
2. ประชาชนมีแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภคและบริโภค 
3. ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่

ดี ปราศจากมลพิษ 
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4. ประชาชน (เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส) ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5. ประชาชนได้รับการส่งเสริมการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามศักยภาพ 

 
6. ประชาชนร่วมอนุรักษ์ รักษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง 
8. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง 
9. ประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคมได้รับการช่วยเหลือ 
10. ประชาชนมีอาชีพและรายได้ 
11. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางมีส่วนพัฒนา/อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว 
12. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ 

 ในการดําเนินงานโครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลําปาง ทางคณะผู้ศึกษาได้ดําเนินการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง เพ่ือสํารวจศึกษาและ    
กําหนดเคร่ืองมือตามกระบวนการวิจัย โดยแนวคิดทฤษฎีที่มีความสัมพันธ์กันในการกําหนดเครื่องมือ
เพ่ืออ่านค่าหรือประเมินผล ได้แก่ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับความคาดหวัง ความพึงพอใจ และการลําดับ
ขั้นของความต้องการ โดยระบุความสัมพันธ์ในเชิงทฤษฎีและแยกระดับประเภทของ “ความคาดหวัง” 
ที่ มี ต่ อ  “ความ ต้อ งการ” อั น ก่อ ให้ เกิ ด  “ความ พึ งพอใจ” ต่ อป ระ เด็นความ เสมอภาค                   
ความสะดวก ความต่อเน่ืองและทั่วถึงเพียงพอในการดําเนินการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง 
ในด้านต่างๆ ที่เก่ียวเนื่องกับกิจการที่ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 นอกจากน้ี ในการศึกษาสํารวจความพึงพอใจ ยังต้องคํานึงถึงหลักความสอดคล้องหลักการ
บริหารภาครัฐแบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance) ซึ่งเป็นหลักการในการบริหารราชการ
แผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) อันจะนําไปสู่ระบบราชการที่มีความสุจริต
โปร่งใส เปิดเผยข้อมูล เที่ยงธรรม และมีการบริหารงานที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง รวมท้ังมุ่ง
ประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสําคัญโดยที่หน่วยงานภาครัฐจะมีกลไกการบริหารราชการแบบมีส่วน
ร่วมที่ต่อเน่ืองและสร้างสรรค์เป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาชนหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึง
ได้ (Accessibility) มีการติดต่อสื่อสารสองทางกับประชาชน (Dialogue) ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ และนําข้อคิดเห็นของประชาชนมาประกอบ การตัดสินใจขององค์กร พร้อมทั้งอธิบายเหตุผล 
รวมไปถึงการจัดกระบวนการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทันท่วงที ถูกต้อง โปร่งใส 
และจริงใจ  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ซึ่งจะมีผลต่อการประเมินในระดับความคาดหวัง 
ความต้องการ และความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
 
 
 



 

   ๓๗

6. กรอบแนวคิดในการสํารวจ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บริบทขององค์การบริหารสว่นจังหวัด
ลําปาง 
- สภาพทั่วไปของ อบจ. 
- วิสัยทัศน์ พนัธกิจ ยุทธศาสตร์ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง 
- แนวทางการบริหารจัดการของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง 

- แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความคาดหวัง/แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ/ทฤษฎีลําดับขั้นความต้องการ 
- การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่/การปฏิรูประบบราชการ/การพัฒนาระบบราชการไทยกับแนวคดิระบบราชการไทยในบริบทไทยแลนด์ 4.0 

- การพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ/กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ ์

ความพึงพอใจ 
ของ

ผู้รับบริการ 
ข้อเสนอแนะ 
และแนวทาง 
การพัฒนา โครงสร้างการบริหารจัดการ 

- งานบริการด้านต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลําปาง 

- บุคลากร งบประมาณ เทคโนโลยี 
วิธีการดําเนนิงาน 

 

� โครงการฝึกอบรมในการ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นาและการจัดทําหน้ากาก
อนามัย 

� งานซ่อมสร้างผิวจราจรแอส
ฟัสท์คอนกรีตผสมยางพารา  

� โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพแกนนําผู้สูงอายุ 

� โครงการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร 

การประเมินความพึงพอใจใน 
4 องค์ประกอบ 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ

ด้านช่องทางการให้บริการ

ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 

ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก

ภาพที่ 2-12 
กรอบแนวคดิในการประเมิน 
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บทที่  3 
วิธีดําเนนิการสํารวจ 

   
 
การสํารวจคร้ังน้ี  เป็นการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง โดยทางคณะผู้สํารวจได้กําหนดแนวทางการศึกษา การเก็บ
รวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ตามข้ันตอนดังน้ี 

- ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
- เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
- การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
- การเก็บรวบรวมข้อมูล 
- การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้สําหรับการวิเคราะห์ 
- ระยะเวลาขั้นตอนการดําเนินงาน 

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร  (Population)  หมายถึง หน่วยตัวอย่างทั้งหมดที่สนใจต้องการศึกษาหรือหา

ข้อมูล ดังน้ันประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ที่มาใช้บริการ
หน่วยงานทั้ง ๔ งานบริการ  

กลุ่มตัวอย่าง (Sample) หมายถึง หน่วยของข้อมูลที่ผู้ทําการวิจัยเลือกมาเพ่ือเป็นตัวแทนของ
ประชากรในการศึกษา ผลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างน้ันสามารถนําไปประยุกต์ใช้ หรืออ้างอิงกับกลุ่ม
ประชากรได้ ดังน้ัน ในการศึกษาครั้งน้ีจะคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane ระดับ
ความเช่ือมั่น ๙๕% สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ ๐.๐๕  โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น ๔ กลุ่ม 
ดังน้ี คือ 

- กลุ่มผู้ใช้บริการงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
(Covid-๑๙)และการจัดทําหน้ากากอนามัยตนเอง 
จังหวัดลําปาง ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน  108 ตัวอย่าง 

- กลุ่มผู้รับบริการการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนําผู้สูงอายุจังหวัดลําปาง   
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563   จํานวน  100 ตัวอย่าง 

- กลุ่มผู้รับบริการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีตผสมยางพาราทางหลวงท้องถิ่น  
                สาย ลป.ถ. ๑-๐๐๑๓ บ้านใหม่รัตนโกสินทร์-บ้านวังตม ช่วงบ้านใหม่รัตนโกสินทร์  

          หมู่ที่ ๕ ตําบลนาสัก อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง จํานวน  216 ตัวอย่าง 
- กลุ่มผู้รับบริการงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จํานวน  105 ตัวอย่าง 
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- อําเภอ  
 
 
 
 
 
3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การประเมินในครั้งน้ีใช้เครื่องมือ คือแบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากประชาชนผู้รับบริการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง  ซึ่งเป็นแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ โดยใช้เกณฑ์วัดแบบ 
Linker Scale แบ่งความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ และนําข้อมูลดังกล่าวมาประมวลผลโดยใช้
โปรแกรมประยุกต์ทางสถิติ SPSS (Statistic Package for Social Science)  และใช้การวิเคราะห์
โดยใช้ค่าเฉลี่ย  (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  และแปลข้อมูลตาม
เกณฑ์การประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีนําเสนอในรูปแบบของตารางและคําบรรยาย 
โดยใช้เกณฑ์ในการให้คะแนน และการวิเคราะห์ดังน้ี 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 มากที่สุด แทน 5  คะแนน 
 มาก  แทน 4   คะแนน 
 ปานกลาง แทน 3   คะแนน 
 น้อย  แทน 2   คะแนน 
          น้อยที่สุด แทน 1   คะแนน 

 

การแปลความหมาย 
ถ้าคะแนนเฉล่ียอยู่ระหว่าง    4.50-5.00 แปลความว่า  อยู่ในระดับมากที่สุด 
ถ้าคะแนนเฉล่ียอยู่ระหว่าง    3.50-4.49 แปลความว่า  อยู่ในระดับมาก   
ถ้าคะแนนเฉล่ียอยู่ระหว่าง    2.50-3.49 แปลความว่า  อยู่ในระดับปานกลาง  
ถ้าคะแนนเฉล่ียอยู่ระหว่าง    1.50-2.49 แปลความว่า  อยู่ในระดับน้อย  
ถ้าคะแนนเฉล่ียอยู่ระหว่าง    1.00-1.49 แปลความว่า  อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

และวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจและระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางโดยใช้เกณฑ์คะแนน  ดังนี้ 

ระดบัคะแนน ระดบัความพงึพอใจ ร้อยละ 

   N 
 n      =        

       ๑ + N (e) 2 

 n   =  ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
  N   =  ขนาดประชากร 
  e   =  ค่าความคลาดเคล่ือน (0.05) 
          (ที่ระดับความเช่ือมั่น 95%) 
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4.50 – 5.00 
3.50 – 4.49 
2.50 – 3.49 
1.50 – 2.49 
1.00 – 1.49 

มากที่สุด 
มาก 

ปานกลาง 
น้อย 

น้อยที่สุด 

90-100 
70-89 
50-69 
30-49 
0.-29 

 

การประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 ระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ  95  ขึ้นไป  ระดับคะแนน    10 
 ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ  95   ระดับคะแนน 9 
 ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ  90   ระดับคะแนน 8 

ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ  85   ระดับคะแนน 7 
ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ  80   ระดับคะแนน 6 
ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ  75   ระดับคะแนน 5 
ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ  70   ระดับคะแนน 4 
ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ  65   ระดับคะแนน 3 
ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ  60   ระดับคะแนน 2 
ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ  55   ระดับคะแนน 1 
ระดับความพึงพอใจน้อยกว่าร้อยละ  50   ระดับคะแนน 0 

  และในการวิเคราะห์ข้อมูลน้ันจะวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ
นําเสนอองค์ความรู้ที่ได้จาการประเมินในข้อเท็จจริง และแนวทางในการพัฒนาในอนาคต และ
นําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ออกเป็น 4 ด้านคือ 

� ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ 
� ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 
� ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
� ความพึงพอใจต่อสิ่งอํานวยความสะดวก 

 

3.3 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
  เครื่องมือที่สร้างขึ้น จะนําไปตรวจสอบหาความเที่ยงตรงเชิงพินิจ โดยผู้เช่ียวชาญ
แล้วคํานวณดัชนีความสอดคล้องภายในโดย IOC (Index Objective Congruency) โดยเลือกค่า 
IOC ที่มากกว่า 0.5 และปรับแก้ไขให้เหมาะสมและถูกต้องตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญ 
 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  โดยใช้แผนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
เป็นประชาชนทั่วไป หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง โดยทํา
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 2 ประเภท ดังน้ี 
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  1. จากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source) ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่ได้โดยการแจก
แบบสอบถามไปยังประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยตรง และทําการเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืน 
เพ่ือนํามาบันทึกลงในแบบลงรหัส (Coding Form) และนําไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป 
  2. จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) โดยการรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสารต่างๆ ทั้งที่เป็นทฤษฎี แนวคิด และผลงานที่เก่ียวกับความคาดหวัง ความพึงพอใจ และ 
ความต้องการของบุคคล รวมถึงเอกสารเพ่ือเป็นการสร้างพ้ืนฐานในการศึกษาภาคสนามให้เป็นไป
อย่างมีระบบมากขึ้น 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้สําหรับการวิเคราะห์ 
  การประเมินในครั้งน้ีใช้เครื่องมือ คือแบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากประชาชน
ผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ซึ่งเป็นแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ โดยใช้เกณฑ์
วัดแบบ Linker  Scale แบ่งความพึงพอใจออกเป็น  ๕  ระดับ และนําข้อมูลดังกล่าวมาประมวลผล
โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ทางสถิ ติ   SPSS (Statistic Package for Social Science)  และใช้         
การวิเคราะห์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย  (Mean)  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation)   
และแปลข้อมูลตามเกณฑ์การประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีนําเสนอในรูปแบบของตาราง
และคําบรรยาย 
 

3.6 ระยะเวลาขั้นตอนการดําเนินงาน 
  ระหว่างวันที่ 17 กันยายน 25๖3 –  16 พฤศจิกายน 2๕๖3 

ลําดับที ่ งาน/กิจกรรม ก.ย.๖3 พ.ย .๖3 

๑ ประชุมคณะทํางาน เพ่ือเตรียมจัดทําแผนการดําเนินงาน  
๒ ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
๓ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
๔ สร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  
๕ ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  
๖ บันทึกข้อมูลและประมวลผลข้อมูล  
๗ สรุปผลการวิเคราะห์  
๘ จัดทํารูปเล่มรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์   

๙ ส่งมอบงานวิจัยฉบับสมบูรณ์   

 



 

 

๔๒ 

บทที่  4 
สรุปผลการสํารวจ 

 
 

การสํารวจความพึงพอใจครั้งน้ี ได้นําข้อมูลตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ใน
การป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) และการจัดทําหน้ากากอนามัยตนเอง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จํานวน 108 ชุด, โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนําผู้สูงอายุ
จังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จํานวน 100 ชุด, โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบ
แอสฟัสท์ติกคอนกรีตผสมยางพาราทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. ๑-๐๐๑๓ บ้านใหม่รัตนโกสินทร์-
บ้านวังตม ช่วงบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ ๕ ตําบลนาสัก อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง จํานวน 
216 ชุด และโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จํานวน 105 ชุด มาประมวลผลโดยใช้
โปรแกรมประยุกต์ทางสถิติ SPSS  (Statistic Package for Social Science) เพ่ือวิเคราะห์หา
ค่าเฉลี่ย (mean, X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, SD) ดังสรุปตามตาราง
คณะผู้สํารวจได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปของตารางและแปลผลด้วยการบรรยายตามลําดับ  
โดยเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา  แบ่งเป็น  4  ส่วนคือ 

ส่วนที่ 1 ผลการสํารวจความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการ
ป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) และการจัดทําหน้ากากอนามัยตนเอง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

ส่วนที่ 2 ผลสํารวจความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนําผู้สูงอายุ
จังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

ส่วนที่ 3 ผลสํารวจความพึงพอใจต่อโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต
ผสมยางพาราทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. ๑-๐๐๑๓ บ้านใหม่รัตนโกสินทร์-บ้านวังตม ช่วงบ้านใหม่
รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ ๕ ตําบลนาสัก อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง 

ส่วนที่ 4 ผลสํารวจความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๔๓ 

ตารางที่ 4.1 : แสดงความพึงพอใจต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลําปาง ในภาพรวม 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลีย่ 
 

S.D. ร้อยละ 
ระดับ
คะแนน 

ระดับ
ความ   

พึงพอใจ 
1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้
ในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
(Covid-๑๙) และการจัดทําหน้ากากอนามัย
ตนเอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

4.68 0.735 93.60 9 มากที่สุด 

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกน
นําผู้สูงอายุจังหวัดลําปาง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

4.53 0.704 90.60 9 มากที่สุด 

3. โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีตผสมยางพาราทางหลวง
ท้องถิ่น สาย ลป.ถ. ๑-๐๐๑๓ บ้านใหม่
รัตนโกสินทร์-บ้านวังตม ช่วงบ้านใหม่
รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ ๕ ตําบลนาสัก อําเภอแม่
เมาะ จังหวัดลําปาง 

4.01 0.789 80.20 7 มาก 

4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร 

4.66 0.658 93.20 9 มากที่สุด 

สรุปภาพรวม 4.47 0.721 89.40 8 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.1  ผลการสํารวจความพึงพอใจต่องานให้บริการทั้ง 4 งานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลําปาง ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ( X =4.47, SD=0.721)  
คิดเป็นร้อยละ  89.40  ผลระดับคะแนนเท่ากับ 8 คะแนน  โดยสรุปความพึงพอใจได้ดังน้ี 

ลําดบัความพงึพอใจในแตล่ะดา้นสูงสดุ  2  อันดบัแรกได้แก่  
       อันดับที่  1  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัส 

     โคโรนา (Covid-๑๙) และการจัดทําหน้ากากอนามัยตนเอง      
             ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากทีส่ดุ  ( X = 4.68 , SD = 0.735)   

     คิดเป็นร้อยละ  93.60  ผลระดับคะแนนเท่ากับ  9  คะแนน   
อันดับที่  2  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร            
               ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากทีส่ดุ  ( X  = 4.66 , SD = 0.658)  

     คิดเป็นร้อยละ  93.20  ผลระดับคะแนนเท่ากับ  9  คะแนน  
 
  



 

 

๔๔ 

 และความพึงพอใจต่องานให้บริการทั้ง 4 งานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง 
ในภาพรวมที่มีระดับความพึงพอใจอยู่ในอันดับสุดท้ายคือ โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติ
กคอนกรีตผสมยางพาราทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. ๑-๐๐๑๓ บ้านใหม่รัตนโกสินทร์-บ้านวังตม  
ช่วงบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ ๕ ตําบลนาสัก อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง  มีความพึงพอใจอยู่ ใน
ระดับ มาก ( X  = 4.01 , SD = 0.789) คิดเป็นร้อยละ 80.20 ผลระดับคะแนนเท่ากับ 7 คะแนน 
  
ส่วนที่  1  ผลการสํารวจความพึงพอใจต่องานเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพแกนนําผู้สูงอายุ 
จังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 

ตารางที่ 4.2 :  แสดงจํานวนและร้อยละของเพศผู้ตอบแบบสอบถาม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) และการจัดทําหน้ากากอนามัยตนเอง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

 จากตารางที่  4.2  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดจํานวน 108 คน เป็นเพศหญิง จํานวน 
102 คน คิดเป็นร้อยละ 94.44 และเป็นเพศชาย จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 5.56 
 
ตารางที่ 4.3 : แสดงจํานวนและร้อยละของอายุผู้ตอบแบบสอบถาม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) และการจัดทําหน้ากากอนามัยตนเอง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

 
 

เพศของผูต้อบ จํานวนผูต้อบ(คน) ร้อยละ 

ชาย 6 5.56 

หญิง 102 94.44 

รวม 108 100.00 

อายุของผูต้อบ จํานวนผูต้อบ(คน) ร้อยละ 

2๐ – 2๙ ปี 12 11.11 

3๐ – 3๙ ปี 16 14.81 

4๐ – 4๙ ปี 47 43.52 

50 – 59 ปี 27 25.00 

๖๐ ปีขึ้นไป 6 5.56 

รวม 108 100.00 



 

 

๔๕ 

จากตารางที่  4.3  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 4๐ – 4๙ ปี จํานวน 
47 คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.52  รองลงมาอายุ 5๐ – 55 ปี จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 
อายุ 30 – 39 ปี จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔ .81 อายุ ๒๐ – ๒๙ ปีจํานวน ๑2 คน  
คิดเป็นร้อยละ 11.11 และอายุ 60 ปีขึ้นไป จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 5.56 

 

ตารางที่ 4.4 : แสดงจํานวนและร้อยละวุฒิการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) และการจัดทําหน้ากากอนามัย
ตนเอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

การศกึษาของผูต้อบ จํานวนผูต้อบ(คน) ร้อยละ 

ประถมศึกษา 6 5.56 

มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 27 25.00 

อนุปริญญา/เทยีบเท่า 6 5.56 

ปริญญาตร ี 34 31.48 

สูงกว่าปริญญาตรี 35 32.41 

รวม 108 100.00 
 

จากตารางที่  4.4  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับสูงกว่าปริญญา
ตรี จํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 32.41 ระดับปริญญาตรี จํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 31.48 
ระดับมัธยมศึกษา/เที่ยบเท่า จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 2๕.00 และระดับประถมศึกษา และ
ระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า จํานวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ 5.56    

 
ตารางที่ 4.5 : แสดงจํานวนและร้อยละของอาชีพผู้ตอบแบบสอบถาม โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) และการจัดทําหน้ากากอนามัย
ตนเอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

อาชพีของผูต้อบ จํานวนผูต้อบ(คน) ร้อยละ 

เกษตรกรรม/ประมง 28 25.93 

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 22 20.37 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 40 37.04 

ลูกจ้างส่วนราชการ 18 16.67 

รวม 108 100.00 



 

 

๔๖ 

จากตารางที่ 4.5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
จํานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 37.04 รองลงมาอาชีพเกษตรกรรม จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.93 อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 20.37 และอาชีพลูกจ้างส่วน
ราชการ จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67  

 

ตารางที่ 4.6 : แสดงจํานวนและร้อยละของประโยชน์ที่ได้รับของผู้ตอบแบบสอบถาม โครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) และการจัดทํา
หน้ากากอนามัยตนเอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

ประโยชน ์ จํานวนผูต้อบ(คน) ร้อยละ 

เพ่ิมพูนความรู้และส่งเสริมทกัษะ 74 68.52 

สร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน 18 16.67 

สามารถนําไปประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพได้ 80 74.07 

เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน 58 53.70 

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 59 54.63 
 

จากตารางที่ 4.6 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ประกอบ
อาชีพได้ จํานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 74.07 รองลงมาเพ่ิมพูนความรู้และส่งเสริมทักษะจํานวน 
74 คน คิดเป็นร้อยละ 68.52 ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จํานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 54.63 
เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน จํานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 53.70 และสร้างรายได้ให้กับ
ตนเอง ครอบครัว และชุมชน จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67  

 

ตารางที่ 4.7 : แสดงความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) และการจัดทําหน้ากากอนามัยตนเอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

ในภาพรวม 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
 

S.D. ร้อยละ 
ระดบั
คะแนน 

ระดบั
ความ   

พงึพอใจ 

1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 4.62 0.708 92.40 9 มากที่สุด 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.50 0.736 90.00 9 มาก 

3. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 4.78 0.864 95.60 10 มากที่สุด 

4. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.81 0.633 96.20 10 มากที่สุด 

สรปุภาพรวม 4.68 0.735 93.60 9 มากที่สดุ 



 

 

๔๗ 

จากตารางที่ 4.7 ผลการสํารวจความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้
ในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) และการจัดทําหน้ากากอนามัยตนเอง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด ( X = 4.68, SD =  
0.735) คิดเป็นร้อยละ 93.60 ผลระดับคะแนนเท่ากับ 9 คะแนน โดยสรุปความพึงพอใจได้ดังน้ี 

 

ลําดบัความพงึพอใจในแตล่ะดา้นสูงสดุ  2  อันดบัแรกได้แก่  
           อันดับที่  1  ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากทีส่ดุ ( X =4.81 ,SD=0.๖33) 
คิดเป็นร้อยละ  96.๒0 ผลระดับคะแนนเท่ากับ 10 คะแนน  

          อันดับที่  2  ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากทีส่ดุ ( X =4.78, SD=0.864) 
คิดเป็นร้อยละ 95.60 ผลระดับคะแนนเท่ากับ 10 คะแนน  

 และโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-
๑๙) และการจัดทําหน้ากากอนามัยตนเอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ได้รับความพึงพอใจอยู่
ในอันดับสุดท้ายคือ ด้านช่องทางการให้บริการ ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ( X =4.5๐, SD= 
0.736) คิดเป็นร้อยละ 90.00 ผลผลระดับคะแนนเท่ากับ 9 คะแนน  

 

ตารางที่ 4.8 : แสดงความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) และการจัดทําหน้ากากอนามัยตนเอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

(ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ) 
 

การใหบ้ริการ  
 

ค่าเฉลี่ย 
 

S.D. ร้อยละ 
ระดบั
คะแนน 

ระดบั
ความ   

พงึพอใจ 

1. กระบวนการฝึกอบรม ชัดเจน เข้าใจง่าย 4.56 0.728 91.20 9 มากที่สุด 

2. ระยะเวลาในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม 4.62 0.755 92.40 9 มากที่สุด 

3. การประสานงานกับชุมชนในพ้ืนที่ 4.67 0.702 93.40 9 มากที่สุด 

4. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมอย่างทั่วถึง 4.72 0.557 94.40 9 มากที่สุด 

5. มีการประเมินผลหลังเสร็จสิน้การฝึกอบรม 4.55 0.796 91.00 9 มากที่สุด 

สรปุภาพรวม 4.62 0.708 92.40 9 มากที่สุด 
 

 
 
 



 

 

๔๘ 

จากตารางที่ 4.8  ผลการสํารวจความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้
ในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) และการจัดทําหน้ากากอนามัยตนเอง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก
ที่สุด ( X =4.62, SD=0.708) คิดเป็นร้อยละ 9๒.40 ผลระดับคะแนนเท่ากับ 9 คะแนน โดยสรุป
ความพึงพอใจได้ดังน้ี 

ลําดบัความพงึพอใจในแตล่ะดา้นสูงสดุ  2  อันดบัแรกได้แก่  
     อันดับที่  1  การประชาสัมพันธ์กิจกรรมอย่างทั่วถึง 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับ  มากทีส่ดุ ( X =4.72, SD=0.557)  
คิดเป็นร้อยละ 9๔.40 ผลระดับคะแนนเท่ากับ 9 คะแนน  

     อันดับที่  2  การประสานงานกับชุมชนในพ้ืนที ่
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ    มากทีส่ดุ ( X =๔.๖7, SD=๐.702)  
คิดเป็นร้อยละ  ๙3.๔๐ ผลระดับคะแนนเท่ากับ 9 คะแนน  

 และโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-
๑๙) และการจัดทําหน้ากากอนามัยตนเอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ด้านกระบวนการ 
ขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในอันดับสุดท้ายคือ มีการประเมินผลหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ได้มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด ( X =4.55, SD=0.796) คิดเป็นร้อยละ 91.00  ผลระดับคะแนน
เท่ากับ 9 คะแนน  

 

ตารางที่ 4.9 : แสดงความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) และการจัดทําหน้ากากอนามัยตนเอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

(ด้านช่องทางการให้บริการ) 
 

การใหบ้ริการ 
 

ค่าเฉลี่ย 
 

S.D. ร้อยละ 
ระดบั
คะแนน 

ระดบั
ความ   

พงึพอใจ 

1. สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 4.61 0.672 92.20 9 มากที่สุด 

2. มีหลากหลายช่องทาง 4.55 0.640 91.00 9 มากที่สุด 

3. ตอบสนองความต้องการได้ทันท่วงที 4.35 0.796 87.00 8 มาก 

4. ระยะเวลามีความเหมาะสม 4.50 0.836 90.00 9 มาก 

สรปุภาพรวม 4.50 0.736 90.00 9 มาก 
 

 
 



 

 

๔๙ 

จากตารางที่ 4.9  ผลการสํารวจความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้
ในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) และการจัดทําหน้ากากอนามัยตนเอง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  
มากที่สุด ( X =4.50, SD=0.736) คิดเป็นร้อยละ 90.00 ผลระดับคะแนนเท่ากับ 9 คะแนน โดย
สรุปความพึงพอใจได้ดังน้ี 

ลําดบัความพงึพอใจในแตล่ะดา้นสูงสดุ  2  อันดบัแรกได้แก่  
     อันดับที่  1  สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากทีส่ดุ ( X =4.61, SD=0.๖๗2)  
คิดเป็นร้อยละ  92.๒๐ ผลระดับคะแนนเท่ากับ 9 คะแนน  

     อันดับที่  2  มหีลากหลายช่องทาง 
          ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากทีส่ดุ ( X =4.๕๕, SD=0.๖40)  

คิดเป็นร้อยละ  9๑.๐0 ผลระดับคะแนนเท่ากับ 9 คะแนน  
 และโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-
๑๙) และการจัดทําหน้ากากอนามัยตนเอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ด้านกระบวนการและ
ขั้นตอน การให้บริการ อยู่ในอันดับสุดท้ายคือ ตอบสนองความต้องการได้ทันท่วงที อยู่ในระดับ มาก 
( X =4.35, SD=0.796)  คิดเป็นร้อยละ 87.00 ผลระดับคะแนนเท่ากับ 8 คะแนน  

 
ตารางที่ 4.10 : แสดงความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) และการจัดทําหน้ากากอนามัยตนเอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ (ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่) 
 

การใหบ้ริการ 
 

ค่าเฉลี่ย 
 

S.D. ร้อยละ 
ระดบั
คะแนน 

ระดบั
ความ   

พงึพอใจ 

1. การแต่งกายสุภาพเหมาะสม  4.82 0.744 96.40 10 มากที่สุด 

2. บริการด้วยรอยย้ิม เป็นมติร และอัธยาศัยดี 4.76 0.665 95.20 10 มากที่สุด 

3. พูดจาสุภาพ และใช้ภาษาที่เหมาะสม 4.83 0.666 96.60 10 มากที่สุด 

4. ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้นเต็มใจให้บริการ 4.77 0.653 95.40 10 มากที่สุด 

5. การให้คําแนะนํา คําปรึกษา ตอบข้อ
ซักถามได้  

4.71 0.728 94.20 9 มากที่สุด 

สรปุภาพรวม 4.78 0.864 95.60 10 มากที่สุด 
 
 



 

 

๕๐ 

จากตารางท่ี 4.10  ผลการสํารวจความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) และการจัดทําหน้ากากอนามัยตนเอง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓   ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  
มากที่สุด ( X =4.78, SD=0.864) คิดเป็นร้อยละ  95.60 ผลระดับคะแนนเท่ากับ 10 คะแนน 
โดยสรุปความพึงพอใจได้ดังน้ี 

ลําดบัความพงึพอใจในแตล่ะดา้นสูงสดุ  2  อันดบัแรกได้แก่  
     อันดับที่  1  พูดจาสุภาพ และใช้ภาษาที่เหมาะสม 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากทีส่ดุ ( X =4.83, SD=0.๖๖6)  
คิดเป็นร้อยละ 96.๖0 ผลระดับคะแนนเท่ากับ 10 คะแนน  

     อันดับที่  2  การแต่งกายสุภาพเหมาะสม 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากทีส่ดุ ( X =4.82, SD=0.744)  
คิดเป็นร้อยละ 96.40 ผลระดับคะแนนเท่ากับ 10 คะแนน  

 และโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-
๑๙) และการจัดทําหน้ากากอนามัยตนเอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ด้านการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่  อยู่ในอันดับสุดท้ายคือ การให้คําแนะนํา คําปรึกษา ตอบข้อซักถามได้ มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับ มากที่สุด ( X =4.๗1, SD=0.728) คิดเป็นร้อยละ 94.20 ผลระดับคะแนนเท่ากับ  
10 คะแนน  

 

ตารางที่ 4.11 : แสดงความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) และการจัดทําหน้ากากอนามัยตนเอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ (ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก) 
 

การใหบ้ริการ 
 

ค่าเฉลี่ย 
 

S.D. ร้อยละ 
ระดบั
คะแนน 

 

ระดบั
ความ   

พงึพอใจ 

1. สถานที่ในการจัดกิจกรรมมความพร้อม 4.92 0.603 98.40 10 มากที่สุด 

2. การบริการอาหารกลางวันและอาหารว่าง 4.98 0.502 99.60 10 มากที่สุด 

3. การอํานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ 4.82 0.678 96.40 10 มากที่สุด 

4. ความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการ
ฝึกอบรม 

4.77 0.653 95.40 10 มากที่สุด 

5. เอกสาร แผ่นพับ สื่อที่ใช้ในการฝึกอบรม 4.54 0.730 90.80 9 มากที่สุด 

สรปุภาพรวม 4.81 0.633 96.20 10 มากที่สุด 
 



 

 

๕๑ 

จากตารางที่ 4.11  ผลการสํารวจความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) และการจัดทําหน้ากากอนามัยตนเอง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด   
( X =4.81, SD=0.633) คิดเป็นร้อยละ 96.20 ผลระดับคะแนนเท่ากับ 10 คะแนน โดยสรุปความ
พึงพอใจได้ดังน้ี 

ลําดบัผลระดบัคะแนนอปท.ในแต่ละด้านสูงสดุ  2  อันดบัแรกไดแ้ก ่
     อันดับที่  1  การบริการอาหารกลางวันและอาหารว่าง 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากทีส่ดุ ( X =4.98, SD=0.502)  
คิดเป็นร้อยละ 99.60 ผลระดับคะแนนเท่ากับ 10 คะแนน  

     อันดับที่  2  สถานที่ในการจัดกิจกรรมมความพร้อม 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากทีส่ดุ ( X =4.92, SD=0.603)  
คิดเป็นร้อยละ 98.๔0 ผลระดับคะแนนเท่ากับ 10 คะแนน   

 และโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-
๑๙) และการจัดทําหน้ากากอนามัยตนเอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ด้านสิ่งอํานวยความ
สะดวก อยู่ในอันดับสุดท้ายคือ เอกสาร แผ่นพับ สื่อที่ใช้ในการฝึกอบรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
มากที่สุด  ( X =4.54, SD=0.7๓0) คิดเป็นร้อยละ 90.80 ผลระดับคะแนนเท่ากับ 9 คะแนน  

 
ส่วนที่  2  ผลการสํารวจความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนําผู้สูงอายุ
จังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
  
ตารางที่ 4.12 : แสดงจํานวนและร้อยละของเพศผู้ตอบแบบสอบถาม โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพแกนนําผู้สูงอายุจังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

  

จากตารางที่  4.12  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน  100 คน เป็นเพศชาย 
จํานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 66.00 และเป็นเพศหญิง จํานวน  34 คน คิดเป็นร้อยละ  34.00 

 
 
 
 

 

เพศของผูต้อบ จํานวนผูต้อบ(คน) ร้อยละ 

ชาย 66 66.00 

หญิง 34 34.00 

รวม 100 100.00 



 

 

๕๒ 

ตารางที่ 4.13 : แสดงจํานวนและร้อยละของอายุผู้ตอบแบบสอบถาม โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพแกนนําผู้สูงอายุจังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
จากตารางที่  4.13  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 60 – 65 ปี จํานวน 

42 คน คิดเป็นร้อยละ  42.00  รองลงมาอายุระหว่าง 66 – 70  ปี จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ
27.00  อายุ 70 ปีขึ้นไป  จํานวน  26  คน  คิดเป็นร้อยละ  26.00  อายุตํ่ากว่า 60 ปี จํานวน 5  
คน  คิดเป็นร้อยละ  5.00   
 

ตารางที่ 4.14 : แสดงจํานวนและร้อยละวุฒิการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพแกนนําผู้สูงอายุจังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

การศกึษาของผูต้อบ จํานวนผูต้อบ(คน) ร้อยละ 

ตํ่ากว่าประถมศึกษา 7 7.00 

ประถมศึกษา 34 34.00 

มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 29 29.00 

อนุปริญญา/เทยีบเท่า 5 5.00 

ปริญญาตร ี 19 19.00 

สูงกว่าปริญญาตรี 6 6.00 

รวม 100 100.00 
 
 

จากตารางที่ 4.14  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา  
จํานวน  34  คน คิดเป็นร้อยละ  34.00  รองลงมาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา/เทียบเท่า จํานวน 29 
คน  คิดเป็นร้อยละ 29.00 ระดับปริญญาตรี จํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00 ระดับตํ่ากว่า

อายุของผูต้อบ จํานวนผูต้อบ(คน) ร้อยละ 

ตํ่ากว่า 6๐ ปี 5 5.00 

6๐ – 65 ปี 42 42.00 

66 - 70 ปี 27 27.00 

7๐ ปีขึ้นไป 26 26.00 

รวม 100 100.00 



 

 

๕๓ 

ประถมศึกษา จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 6 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 6 และระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00  

 

ตารางที่ 4.15 : แสดงจํานวนและร้อยละของอาชีพผู้ตอบแบบสอบถาม โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพแกนนําผู้สูงอายุจังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
      

อาชพีของผูต้อบ จํานวนผูต้อบ(คน) ร้อยละ 

เกษตรกรรม/ประมง 22 22.00 

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 5 5.00 

รับจ้างทั่วไป 12 12.00 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 16 16.00 

พ่อบ้าน/แม่บ้าน 26 26.00 

ลูกจ้างส่วนราชการ 3 3.00 

ข้าราชการบํานาญ/เกษียณอายุราชการ 16 16.00 

รวม 100 100.00 
 

 จากตารางที่  4.15 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน จํานวน 26 
คน คิดเป็นร้อยละ 26.00 รองลงมาอาชีพเกษตรกรรม/ประมง จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.00 อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ,ข้าราชการบํานาญ/เกษียณอายุราชการ จํานวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.00 อาชีพรับจ้างทั่วไป จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 อาชีพค้าขาย/ธุรกิจ
ส่วนตัว จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 และอาชีพลูกจ้างส่วนราชการ จํานวน 3 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 3.00   
 

ตารางที่ 4.16 : แสดงจํานวนและร้อยละของประโยชน์ที่ได้รับของผู้ตอบแบบสอบถาม โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนําผู้สูงอายุจังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

ประโยชน ์ จํานวนผูต้อบ(คน) ร้อยละ 

มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสถานการณ์ผู้สูงอายุ 
กฎหมายและสทิธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ 

86 86.00 

พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 83 83.00 

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 76 76.00 

การสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็ง 67 67.00 

เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ 68 68.00 



 

 

๕๔ 

จากตารางที่ 4.16 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
สถานการณ์ผู้สูงอายุ กฎหมายและสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ จํานวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 86.00 
รองลงมาพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จํานวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 83.00 
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จํานวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 76.00 เกิดความรักความ
สามัคคีในชุมชน จํานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 68.00 และการสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุให้มีความ
เข้มแข็ง จํานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 67.00 
 
 
 

ตารางที่ 4.17 : แสดงความพึงพอใจต่องานผู้ตอบแบบสอบถาม โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
แกนนําผู้สูงอายุจังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในภาพรวม 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
 

S.D. ร้อยละ 
ระดบั
คะแนน 
อปท. 

ระดบั
ความพึง
พอใจ 

1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 4.45 0.684 89.00 8 มาก 

2.  ด้านช่องทางการให้บริการ 4.44 0.713 88.80 8 มาก 

3.  ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 4.59 0.786 91.80 9 มากที่สุด 

4.  ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.62 0.631 92.40 9 มากที่สุด 

สรปุภาพรวม 4.53 0.704 90.60 9 มากทีส่ดุ 
 

จากตารางที่ 4.17 ผลการสํารวจความพึงพอใจต่องานผู้ตอบแบบสอบถาม โครงการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพแกนนําผู้สูงอายุจังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในภาพรวม 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด  ( X =4.53, SD=0.704) คิดเป็นร้อยละ 90.60 โดยสรุป 
ความพึงพอใจได้ดังน้ี 

ลําดบัความพงึพอใจในแตล่ะดา้นสูงสดุ  2  อันดบัแรกได้แก่  
       อันดับที่  1  ดา้นส่ิงอํานวยความสะดวก 

     ความพึงพอใจอยู่ในระดับ  มากที่สดุ ( X = 4.62 , SD = 0.631)   
     คิดเป็นร้อยละ  92.40  ผลระดับคะแนนเท่ากับ 9 คะแนน 

      อันดับที่  2  ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
     ความพึงพอใจอยู่ในระดับ  มากที่สดุ ( X  = 4.59 , SD = 0.786) 

คิดเป็นร้อยละ  91.80  ผลระดับคะแนนเท่ากับ 9 คะแนน 
 และความพึงพอใจต่องานด้านการให้บริการชุมชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง    
ที่ได้รับความพึงพอใจอยู่ในอันดับสุดท้ายคือ ด้านช่องทางการให้บริการ ความพึงพอใจอยู่ในระดับ  
มาก  ( X  = 4.44,  SD = 0.713) คิดเป็นร้อยละ 88.80  
 
 



 

 

๕๕ 

ตารางที่ 4.18 : แสดงความพึงพอใจต่องานผู้ตอบแบบสอบถาม โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
แกนนําผู้สูงอายุจังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการ
ให้บริการ) 
 

การใหบ้ริการ  
 

ค่าเฉลี่ย 
 

S.D. ร้อยละ 
ระดบั
คะแนน 
อปท. 

ระดบั
ความพึง
พอใจ 

1. กระบวนการฝึกอบรม ชัดเจน เข้าใจง่าย 4.53 0.666 90.60 9 มากที่สุด 

2. ระยะเวลาในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม 4.44 0.607 88.80 8 มาก 

3. การประสานงานกับผู้สูงอายุ 4.43 0.706 88.60 8 มาก 

4. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมอย่างทั่วถึง 4.44 0.728 88.80 8 มาก 

5. มีการประเมินผลหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 4.42 0.712 88.40 8 มาก 

สรปุภาพรวม 4.45 0.684 89.00 8 มาก 

 
จากตารางที่ 4.18  ผลการสํารวจความพึงพอใจต่องานผู้ตอบแบบสอบถาม โครงการ

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนําผู้สูงอายุจังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๖๓  
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก   ( X =4.45 , SD=0.684) 
คิดเป็นร้อยละ  89.00  โดยสรุปความพึงพอใจได้ดังน้ี 

ลําดบัคะแนนความพึงพอใจในแตล่ะดา้นสูงสดุ  2  อันดบัแรกไดแ้ก ่
     อันดับที่  1  กระบวนการฝึกอบรม ชัดเจน เข้าใจง่าย 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับ     มากทีส่ดุ   ( X  = 4.53 , SD = 0.666) 
คิดเป็นร้อยละ   90.60  ผลระดับคะแนนเท่ากับ 9 คะแนน 

     อันดับที่  2  การประชาสัมพันธ์กิจกรรมอย่างทั่วถึง 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ      มาก ( X  = 4.44 , SD = 0.728) 
คิดเป็นร้อยละ   88.80  ผลระดับคะแนนเท่ากับ 8 คะแนน 

 และความพึงพอใจต่องานผู้ตอบแบบสอบถาม โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนํา
ผู้สูงอายุจังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
อยู่ในอันดับสุดท้ายคือ มีการประเมินผลหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก  
( X  = 4.42 , SD = 0.712)  คิดเป็นร้อยละ  88.40   
  
 
 



 

 

๕๖ 

ตารางที่ 4.19 : แสดงความพึงพอใจต่องานผู้ตอบแบบสอบถาม โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
แกนนําผู้สูงอายุจังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ด้านช่องทางการให้บริการ) 
 

การใหบ้ริการ 
 

ค่าเฉลี่ย 
 

S.D. ร้อยละ 
ระดบั
คะแนน 
อปท. 

ระดบั
ความ
พงึ

พอใจ 

1. สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ้งยากซับซ้อน 4.54 0.703 90.80 9 
มาก
ที่สุด 

2. มีหลากหลายช่องทาง 4.40 0.709 88.00 8 มาก 

3. ตอบสนองความต้องการได้ทันท่วงที 4.38 0.720 87.60 8 มาก 

4. ระยะเวลามีความเหมาะสม 4.43 0.720 88.60 8 มาก 

สรปุภาพรวม 4.44 0.713 88.80 8 มาก 
 

จากตารางที่ 4.19  ผลการสํารวจความพึงพอใจต่องานผู้ตอบแบบสอบถาม โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนําผู้สูงอายุจังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๖๓ 
ด้านช่องทางการให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  มาก  ( X  = 4.44 , SD = 0.713) คิดเป็น
ร้อยละ 88.80 โดยสรุปความพึงพอใจได้ดังน้ี 

ลําดบัคะแนนความพึงพอใจในแตล่ะดา้นสูงสดุ  2  อันดบัแรกไดแ้ก ่
     อันดับที่  1  สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ้งยากซับซ้อน 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากทีส่ดุ ( X  = 4.54 , SD = 0.703) 
คิดเป็นร้อยละ   90.80  ผลระดับคะแนนเท่ากับ 9 คะแนน 

     อันดับที่  2  ระยะเวลามีความเหมาะสม 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก  ( X  = 4.43 , SD = 0.720) 
คิดเป็นร้อยละ   88.60  ผลระดับคะแนนเท่ากับ 8 คะแนน 

 และความพึงพอใจต่องานผู้ตอบแบบสอบถาม โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนํา
ผู้สูงอายุจังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ด้านช่องทางการให้บริการ อยู่ในอันดับ
สุดท้ายคือ ตอบสนองความต้องการได้ทันท่วงที มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ( X  = 4.38 ,  
SD = 0.720) คิดเป็นร้อยละ  87.60 
 
 
 
 



 

 

๕๗ 

ตารางที่ 4.20 : แสดงความพึงพอใจต่องานผู้ตอบแบบสอบถาม โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
แกน นํ าผู้ สู งอายุจั งห วัดลํ าปาง  ประจํ า ปี งบประมาณ  พ .ศ .๒๕๖๓  (ด้ านการให้บ ริก าร 
ของเจ้าหน้าที่) 
 

การใหบ้ริการ 
 

ค่าเฉลี่ย 
 

S.D. ร้อยละ 
ระดบั
คะแนน 
อปท. 

ระดบั
ความพึง
พอใจ 

1. การแต่งกายสุภาพเหมาะสม 4.59 0.580 91.80 9 มากที่สุด 

2. บริการด้วยรอยย้ิม เป็นมติร และอัธยาศัยดี 4.70 0.581 94.00 9 มากที่สุด 

3. พูดจาสุภาพ และใช้ภาษาที่เหมาะสม 4.64 0.614 92.80 9 มากที่สุด 

4. ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้นเต็มใจให้บริการ 4.48 0.688 89.60 8 มาก 

5. การให้คําแนะนํา คําปรึกษา ตอบข้อ
ซักถามได้ 

4.55 0.680 91.00 9 มากที่สุด 

สรปุภาพรวม 4.59 0.786 91.80 9 มากที่สุด 
 

จากตารางท่ี 4.20  ผลการสํารวจความพึงพอใจต่องานผู้ตอบแบบสอบถาม โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนําผู้สูงอายุจังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๖๓ 
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด  ( X  = 4.59 , SD = 0.786) 
คิดเป็นร้อยละ  91.80  โดยสรุปความพึงพอใจได้ดังน้ี 

ลําดบัคะแนนความพึงพอใจในแตล่ะดา้นสูงสดุ  2  อันดบัแรกไดแ้ก ่
     อันดับที่  1  บริการด้วยรอยยิ้ม เป็นมิตร และอัธยาศัยดี 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากทีส่ดุ   ( X  = 4.70 , SD = 0.581) 
คิดเป็นร้อยละ   94.00  ผลระดับคะแนนเท่ากับ 9 คะแนน 

     อันดับที่  2  พูดจาสุภาพ และใช้ภาษาที่เหมาะสม 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากทีส่ดุ   ( X  = 4.64 , SD = 0.614) 
คิดเป็นร้อยละ   92.80  ผลระดับคะแนนเท่ากับ 9 คะแนน 

 และความพึงพอใจต่องานผู้ตอบแบบสอบถาม โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนํา
ผู้สูงอายุจังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อยู่ในอันดับ
สุดท้ายคือ ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้นเต็มใจให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก  ( X  = 4.48 
,SD = 0.688) คิดเป็นร้อยละ  89.60    
 
 
 



 

 

๕๘ 

ตารางที่ 4.21 : แสดงความพึงพอใจต่องานผู้ตอบแบบสอบถาม โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
แกนนําผู้สูงอายุจังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  (ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก) 
 

การใหบ้ริการ 
 

ค่าเฉลี่ย 
 

S.D. ร้อยละ 
ระดบั
คะแนน 
อปท. 

ระดบั
ความพึง
พอใจ 

1. สถานทีใ่นการจัดกิจกรรมมีความพร้อม 4.61 0.659 92.20 9 มากที่สุด 

2. การบริการอาหารกลางวันและอาหารว่าง 4.68 0.533 93.60 9 มากที่สุด 

3. การอํานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ 4.66 0.687 93.20 9 มากที่สุด 

4. เอกสาร แผน่พับ สื่อที่ใช้ในการฝึกอบรม 4.58 0.671 91.60 9 มากที่สุด 

5. การใช้วัสดุ อุปกรณ์ และสือ่ในการ
ฝึกอบรม 

4.58 0.607 91.60 9 มากที่สุด 

สรปุภาพรวม 4.62 0.631 92.40 9 มากที่สุด 
 

จากตารางท่ี 4.21  ผลการสํารวจความพึงพอใจต่องานผู้ตอบแบบสอบถาม โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนําผู้สูงอายุจังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ด้านสิ่ง
อํานวยความสะดวก มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด ( X  = 4.62 , SD = 0.631) คิดเป็น 
ร้อยละ  92.40  โดยสรุปความพึงพอใจได้ดังน้ี 

ลําดบัคะแนนความพึงพอใจในแตล่ะดา้นสูงสดุ  2  อันดบัแรกไดแ้ก ่
     อันดับที่  1  การบริการอาหารกลางวันและอาหารว่าง 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากทีส่ดุ ( X  = 4.68 , SD = 0.533) 
คิดเป็นร้อยละ   93.60  ผลระดับคะแนนเท่ากับ 9 คะแนน 

     อันดับที่  2  การอํานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากทีส่ดุ   ( X  = 4.66 , SD = 0.687) 
คิดเป็นร้อยละ   93.20  ผลระดับคะแนนเท่ากับ 9 คะแนน 

 และความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนําผู้สูงอายุจังหวัดลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก อยู่ในอันดับสุดท้ายคือ การใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ และสื่อในการฝึกอบรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด  ( X  = 4.58 , SD = 0.607)  
คิดเป็นร้อยละ  91.60    
 
 
 
 
 
 



 

 

๕๙ 

ส่วนที่  3  ผลการสํารวจความพึงพอใจต่อโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต
ผสมยางพาราทางหลวงท้องถ่ิน สาย ลป.ถ. ๑-๐๐๑๓ บ้านใหม่รัตนโกสินทร์-บ้านวังตม ช่วงบ้าน
ใหม่รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ ๕ ตําบลนาสัก อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง 
 

ตารางที่ 4.22 :  แสดงจํานวนและร้อยละของประเภทสถานประกอบการ  
 

 

 จากตารางที่  4.22  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน ๒16 คน เป็นเพศชาย 
จํานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 38.89 และเป็นเพศหญิง จํานวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 61.11 
 
ตารางที่ 4.23 :  แสดงจํานวนและร้อยละของอายุผู้ตอบแบบสอบถาม โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร
แบบแอสฟัสท์ ติกคอนกรีตผสมยางพาราทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป .ถ . ๑ -๐๐๑๓  บ้านใหม่
รัตนโกสินทร์-บ้านวังตม ช่วงบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ ๕ ตําบลนาสัก อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง 

 

 

จากตารางที่  4.23  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุตํ่ากว่า 20 ปี จํานวน 60 คน 
คิดเป็นร้อยละ 27.78  รองลงมาอายุ ๔๐ – ๔๙ ปี จํานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ ๒5.9๓  
อายุ 50-59 ปีขึ้นไป จํานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 20.๓7 อายุ 3๐ – 3๙ ปีจํานวน 36 คน  
คิดเป็นร้อยละ 16.67 และอายุ ๒๐ – ๒๙ ปี จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 9.26 

 
 
 

เพศของผูต้อบ จํานวนผูต้อบ(คน) ร้อยละ 

ชาย 84 38.89 

หญิง 132 61.11 

รวม 216 100.00 

อายุของผูต้อบ จํานวนผูต้อบ(คน) ร้อยละ 

ตํ่ากว่า 20 ปี 60 27.78 

2๐ – 2๙ ปี 20 9.26 

3๐ – 3๙ ปี 36 16.67 

4๐ – 4๙ ปี 56 25.93 

50 – 59 ปี 44 20.37 

รวม 216 100.00 



 

 

๖๐ 

ตารางที่ 4.24 : แสดงจํานวนและร้อยละวุฒิการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม โครงการซ่อมสร้างผิว
จราจรแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีตผสมยางพาราทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. ๑-๐๐๑๓ บ้านใหม่
รัตนโกสินทร์-บ้านวังตม ช่วงบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ ๕ ตําบลนาสัก อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง 
 

การศกึษาของผูต้อบ จํานวนผูต้อบ(คน) ร้อยละ 

ตํ่ากว่าประถมศึกษา 4 1.85 

ประถมศึกษา 12 5.56 

มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 124 57.41 

อนุปริญญา/เทยีบเท่า 36 16.67 

ปริญญาตร ี 40 18.52 

รวม 216 100.00 
 

จากตารางที่  4.24  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา/
เทียบเท่า จํานวน ๑2๔ คน คิดเป็นร้อยละ 57.41 ระดับปริญญาตรี จํานวน ๔0 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.๕๒ ระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า จํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ระดับประถมศึกษา 
จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 5.56 และตํ่ากว่าประถมศึกษาจํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.๘5   

 

ตารางที่ 4.25 : แสดงจํานวนและร้อยละของอาชีพผู้ตอบแบบสอบถาม โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร
แบบแอสฟัสท์ ติกคอนกรีตผสมยางพาราทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป .ถ . ๑ -๐๐๑๓  บ้านใหม่
รัตนโกสินทร์-บ้านวังตม ช่วงบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ ๕ ตําบลนาสัก อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง 
 

อาชพีของผูต้อบ จํานวนผูต้อบ(คน) ร้อยละ 

นักเรียน/นักศึกษา 72 33.33 

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 28 12.96 

พนักงานบริษัท 16 7.41 

รับจ้างทั่วไป 52 24.07 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 32 14.81 

พ่อบ้าน/แม่บ้าน 12 5.56 

ลูกจ้างส่วนราชการ 4 1.85 

รวม 216 100.00 



 

 

๖๑ 

จากตารางที่ 4.25 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 
72 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 รองลงมาอาชีพรับจ้างทั่วไป จํานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 24.07 
อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน ๓2 คน คิดเป็นร้อยละ 14.81 อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 12.96 พนักงานบริษัท จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 7.41 อาชีพ
พ่อบ้าน/แม่บ้าน จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 5.56 และอาชีพลูกจ้างส่วนราชการ จํานวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.85 
 

ตารางที่ 4.26 : แสดงจํานวนและร้อยละของประโยชน์ที่ได้รับของผู้ตอบแบบสอบถาม โครงการซ่อม
สร้างผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีตผสมยางพาราทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. ๑-๐๐๑๓  
บ้านใหม่รัตนโกสินทร์-บ้านวังตม ช่วงบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ ๕ ตําบลนาสัก อําเภอแม่เมาะ 
จังหวัดลําปาง 
 

ประโยชน ์ จํานวนผูต้อบ(คน) ร้อยละ 

ทําให้เกิดความสะดวก และรวดเร็วในการ
เดินทาง 

156 72.22 

เพ่ือใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 72 33.33 

เพ่ือความปลอดภัยในการสัญจร 108 50.00 

ประหยัดเวลาในการเดินทาง 80 37.04 

 
จากตารางที่ 4.26 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เกิดความสะดวก และรวดเร็วใน 

การเดินทางจํานวน ๑56 คน คิดเป็นร้อยละ 72.22 รองลงมาเพ่ือความปลอดภัยในการสัญจร 
จํานวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ประหยัดเวลาในการเดินทาง จํานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.04 และเพ่ือใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร จํานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 3๓.33  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๖๒ 

ตารางที่ 4.27 : แสดงความพึงพอใจต่อโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีตผสม
ยางพาราทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. ๑-๐๐๑๓ บ้านใหม่รัตนโกสินทร์-บ้านวังตม ช่วงบ้านใหม่
รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ ๕ ตําบลนาสัก อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ในภาพรวม 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
 

S.D. ร้อยละ 

ผล
คะแนน 
ของ 
อปท. 

ระดบั
ความ 

พงึพอใจ 
 

1.  ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 4.01 0.803 80.28 7 มาก 

2.  ด้านช่องทางการให้บริการ  3.99 0.783 79.80 6 ปานกลาง 

3.  ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 4.07 0.841 81.40 7 มาก 

4.  ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 3.96 0.731 79.20 6 ปานกลาง 

สรปุภาพรวม 4.01 0.789 80.20 7 มาก 
 

จากตารางที่ 4.27 ผลการสํารวจความพึงพอใจต่อโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีตผสมยางพาราทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. ๑-๐๐๑๓ บ้านใหม่รัตนโกสินทร์- 
บ้านวังตม ช่วงบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ ๕ ตําบลนาสัก อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง  ในภาพรวม
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ( X =4.01, SD=0.789) คิดเป็นร้อยละ  80.๒0  ผลคะแนนความ 
พึงพอใจเท่ากับ 7 คะแนน โดยสรุปความพึงพอใจได้ดังน้ี 

ลําดบัความพงึพอใจในแตล่ะดา้นสูงสดุ  2  อันดบัแรกได้แก่  
           อันดับที่  1  ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก  ( X =4.07 ,SD=0.841) 
คิดเป็นร้อยละ  81.4๐ ผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 7 คะแนน  

          อันดับที่  2  ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก  ( X =4.01, SD=0.803) 
คิดเป็นร้อยละ 80.28 ผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 7 คะแนน  

 และโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีตผสมยางพาราทางหลวงท้องถิ่น 
สาย ลป.ถ. ๑-๐๐๑๓ บ้านใหม่รัตนโกสินทร์-บ้านวังตม ช่วงบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ ๕ ตําบลนาสัก 
อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ที่ได้รับความพึงพอใจอยู่ในอันดับสุดท้ายคือ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง ( X =3.96, SD=0.731) คิดเป็นร้อยละ 79.20 ผลคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ 6 คะแนน  
 
 
 



 

 

๖๓ 

ตารางที่ 4.28 : แสดงความพึงพอใจต่อโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีตผสม
ยางพาราทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. ๑-๐๐๑๓ บ้านใหม่รัตนโกสินทร์-บ้านวังตม ช่วงบ้านใหม่
รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ ๕ ตําบลนาสัก อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง (ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการ
ให้บริการ) 
 

การใหบ้ริการ  
 

ค่าเฉลีย่ 
 

S.D. ร้อยละ 

ผล 
คะแนน 
ของ 
อปท. 

ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 
 

1. การประชาสัมพันธ์แจ้งรายละเอียด
โครงการก่อสร้าง 

3.97 0.739 79.40 6 ปานกลาง 

2. การดําเนินงานสะดวกและรวดเร็ว 4.00 0.735 80.00 7 มาก 

3. การดําเนินงานเป็นไปตามระเวลาที่กําหนด 4.06 0.751 81.20 7 มาก 

4. การรักษาความปลอดภัยระหว่างการ
ก่อสร้าง 

4.02 0.893 80.40 7 มาก 

5. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น 

3.98 0.897 79.60 6 ปานกลาง 

สรุปภาพรวม 4.01 0.803 80.28 7 มาก 

จากตารางที่ 4.28  ผลการสํารวจความพึงพอใจต่อโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีตผสมยางพาราทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. ๑-๐๐๑๓ บ้านใหม่รัตนโกสินทร์-บ้านวัง
ตม ช่วงบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ ๕ ตําบลนาสัก อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ด้านกระบวนการ 
ขั้นตอนการให้บริการ  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ( X =4.01, SD=0.803) คิดเป็นร้อยละ   
80.28 ผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 7 คะแนน โดยสรุปความพึงพอใจได้ดังน้ี 

ลําดบัคะแนนความพึงพอใจในแตล่ะดา้นสูงสดุ  2  อันดบัแรกไดแ้ก ่
     อันดับที่  1  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับ  มาก  ( X =4.0๖, SD=0.751)  
คิดเป็นร้อยละ 81.๒0 ผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 7 คะแนน 

      อันดับที ่ 2  การรักษาความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้าง 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ  มาก  ( X =4.02, SD=0.893)  
คิดเป็นร้อยละ  80.40 ผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 7 คะแนน  

 และโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีตผสมยางพาราทางหลวงท้องถิ่น 
สาย ลป.ถ. ๑-๐๐๑๓ บ้านใหม่รัตนโกสินทร์-บ้านวังตม ช่วงบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ ๕ ตําบลนาสัก 
อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในอันดับสุดท้ายคือ  
การประชาสัมพันธ์แจ้งรายละเอียดโครงการ พึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง ( X =3.๙7,  
SD=0.๗39) คิดเป็นร้อยละ 79.40 ผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 6 คะแนน  
 

 



 

 

๖๔ 

ตารางที่ 4.29 : แสดงความพึงพอใจต่อโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีตผสม
ยางพาราทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. ๑-๐๐๑๓ บ้านใหม่รัตนโกสินทร์-บ้านวังตม ช่วงบ้านใหม่
รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ ๕ ตําบลนาสัก อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ด้านช่องทางการให้บริการ  
  

การใหบ้ริการ 
 

ค่าเฉลีย่ 
 

S.D. ร้อยละ 
ผล  

คะแนน 
อปท. 

ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 
 

1. สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 4.02 0.872 80.40 7 มาก 

2. มีความหลากหลาย และเพียงพอ 4.03 0.732 80.60 7 มาก 

3. ตอบสนองความต้องการ ได้ทันท่วงท ี 3.93 0.789 78.60 6 ปานกลาง 

4. ระยะเวลามีความเหมาะสม 3.98 0.737 79.60 6 ปานกลาง 

สรุปภาพรวม 3.99 0.783 79.80 6 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 4.29  ผลการสํารวจความพึงพอใจต่อโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอส

ฟัสท์ติกคอนกรีตผสมยางพาราทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. ๑-๐๐๑๓ บ้านใหม่รัตนโกสินทร์- 
บ้านวังตม ช่วงบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ ๕ ตําบลนาสัก อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง  ด้านช่องทาง
ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร  มี ค ว าม พึ งพ อ ใจ อ ยู่ ใน ร ะ ดั บ  ป าน ก ล า ง  ( X =3 .9 9 , SD=0 .7 8 3 )  
คิดเป็นร้อยละ 79.80 ผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 6 คะแนน โดยสรุปความพึงพอใจได้ดังน้ี 

ลําดบัคะแนนความพึงพอใจในแตล่ะดา้นสูงสดุ  2  อันดบัแรกไดแ้ก ่
     อันดับที่  1  มีหลากหลายช่องทาง 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก   ( X =4.03, SD=0.732)  
คิดเป็นร้อยละ 80.60 ผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 7 คะแนน  

     อันดับที่  2  สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก  ( X =4.02, SD=0.872)  
คิดเป็นร้อยละ  80.40 ผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 7 คะแนน  

 และโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีตผสมยางพาราทางหลวงท้องถิ่น 
สาย ลป.ถ. ๑-๐๐๑๓ บ้านใหม่รัตนโกสินทร์-บ้านวังตม ช่วงบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ ๕ ตําบลนาสัก 
อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ด้านช่องทางการให้บริการ อยู่ในอันดับสุดท้ายคือ ตอบสนองความ
ต้องการได้ทันท่วงที มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง ( X =๓.93, SD=0.789) คิดเป็นร้อยละ 
78.๖0 ผลคะแนน ความพึงพอใจเท่ากับ 6 คะแนน  
 
 
 



 

 

๖๕ 

ตารางที่ 4.30 : แสดงความพึงพอใจต่อโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีตผสม
ยางพาราทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. ๑-๐๐๑๓ บ้านใหม่รัตนโกสินทร์-บ้านวังตม ช่วงบ้านใหม่
รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ ๕ ตําบลนาสัก อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง (ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่) 
 

การใหบ้ริการ 
 

ค่าเฉลี่ย 
 

S.D. ร้อยละ 

ผล
คะแนน 
ของ 
อปท. 

ระดบั
ความ 

พงึพอใจ 
 

1. แต่งกายเหมาะสมกับลักษณะงาน 4.10 0.635 82.00 7 มาก 

2. การพูดจาสุภาพ และใช้ภาษาที่เหมาะสม 4.11 0.658 82.20 7 มาก 

3. การบริการด้วยรอยย้ิม เป็นมิตร อัธยาศัยดี 4.08 0.722 81.60 7 มาก 

4. ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บรกิาร 4.08 0.722 81.60 7 มาก 

5. การให้คําแนะนํา คําปรึกษา ในการแก้ไข
ปัญหา 

3.98 0.628 79.60 6 ปานกลาง 

สรปุภาพรวม 4.07 0.841 81.40 7 มาก 
 

จากตารางที่ 4.30  ผลการสํารวจความพึงพอใจต่อโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีตผสมยางพาราทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. ๑-๐๐๑๓ บ้านใหม่รัตนโกสินทร์-บ้านวัง
ตม ช่วงบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ ๕ ตําบลนาสัก อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ด้านการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ( X =4.07, SD=0.841) คิดเป็นร้อยละ ๘1.40 ผล
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 7 คะแนน โดยสรุปความพึงพอใจได้ดังน้ี 

ลําดบัคะแนนความพึงพอใจในแตล่ะดา้นสูงสดุ  2  อันดบัแรกไดแ้ก ่
     อันดับที่  1  การพูดจาสุภาพ และใช้ภาษาที่เหมาะสม 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก  ( X =4.11, SD=0.658)  
คิดเป็นร้อยละ ๘2.20 ผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 7 คะแนน  

     อันดับที่  2  การแต่งกายเหมาะสมกับลักษณะงาน 
  ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก  ( X =4.10, SD=0.635)  

คิดเป็นร้อยละ ๘2.00 ผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 7 คะแนน  
 และโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีตผสมยางพาราทางหลวงท้องถิ่น 
สาย ลป.ถ. ๑-๐๐๑๓ บ้านใหม่รัตนโกสินทร์-บ้านวังตม ช่วงบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ ๕ ตําบลนาสัก 
อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อยู่ในอันดับสุดท้ายคือ การให้
คําแนะนํา คําปรึกษา ในการแก้ไขปัญหา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง ( X =3.98, 
SD=0.628) คิดเป็นร้อยละ 79.60 ผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 6 คะแนน  
 

 



 

 

๖๖ 

ตารางที่ 4.31 : แสดงความพึงพอใจต่อโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีตผสม
ยางพาราทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. ๑-๐๐๑๓ บ้านใหม่รัตนโกสินทร์-บ้านวังตม ช่วงบ้านใหม่
รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ ๕ ตําบลนาสัก อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง (ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก) 
 

การใหบ้ริการ 
 

ค่าเฉลีย่ 
 

S.D. ร้อยละ 

ผล 
คะแนน 
ของ 
อปท. 

ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 
 

1. การแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการก่อสร้าง 4.00 0.682 80.00 7 มาก 

2. การอํานวยความสะดวกในการสัญจร ขณะ
ก่อสร้าง 

4.04 0.754 80.80 7 มาก 

3. วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการก่อสร้าง ทันสมัย
และปลอดภัย 

3.98 0.628 79.60 6 ปานกลาง 

4. ป้ายแจ้งรายละเอียดโครงการก่อสร้าง
ชัดเจน 

3.93 0.715 78.60 6 ปานกลาง 

5. ป้ายแสดงเขตอันตรายจาการก่อสร้าง
ชัดเจน  

3.84 0.876 76.80 6 ปานกลาง 

สรปุภาพรวม 3.96 0.731 79.20 6 ปานกลาง 

จากตารางที่ 4.31 ผลการสํารวจความพึงพอใจต่อโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีตผสมยางพาราทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. ๑-๐๐๑๓ บ้านใหม่รัตนโกสินทร์-บ้านวัง
ตม ช่วงบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ ๕ ตําบลนาสัก อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ด้านสิ่งอํานวย 
ความสะดวก มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง ( X =3.96, SD=0.๗31) คิดเป็นร้อยละ 
79.20 ผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 6 คะแนน โดยสรุปความพึงพอใจได้ดังน้ี 

ลําดบัคะแนนความพึงพอใจในแตล่ะดา้นสูงสดุ  2  อันดบัแรกไดแ้ก ่
     อันดับที่  1  การอํานวยความสะดวกในการสัญจร ขณะก่อสร้าง 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก  ( X =4.04, SD=0.754)  
คิดเป็นร้อยละ ๘0.80 ผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 7 คะแนน  

     อันดับที่  2  การแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการก่อสร้าง 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก  ( X =4.00, SD=0.๖82)  
คิดเป็นร้อยละ 80.00 ผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 7 คะแนน   

 และโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีตผสมยางพาราทางหลวงท้องถิ่น 
สาย ลป.ถ. ๑-๐๐๑๓ บ้านใหม่รัตนโกสินทร์-บ้านวังตม ช่วงบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ ๕ ตําบลนาสัก 
อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง (ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก) อยู่ในอันดับสุดท้ายคือ มีป้ายแสดงเขต
อันตรายจากการก่อสร้างชัดเจน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง  ( X =๓.84, SD=0.๘76)  
คิดเป็นร้อยละ  76.80  ผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๖ คะแนน  
 

 



 

 

๖๗ 

ส่วนที่ 4 ผลสํารวจความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
 

ตารางที่ 4.32 : แสดงจํานวนและร้อยละของเพศผู้ตอบแบบสอบถาม โครงการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร 

 

 จากตารางที่  4.32  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดจํานวน 105 คน เป็นเพศหญิง 
จํานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 69.52 และเป็นเพศชาย จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 30.48 
 
ตารางที่ 4.33 :  แสดงจํานวนและร้อยละของอายุผู้ตอบแบบสอบถาม โครงการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร 

 

 

จากตารางที่  4.33  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จํานวน 55 คน 
คิดเป็นร้อยละ 52.38  รองลงมาอายุ 50 – 5๙ ปี จํานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 38.10  
อายุ 40 – 49 ปี จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 7.62 และอายุ 3๐ – 3๙ ปีจํานวน 2 คน  
คิดเป็นร้อยละ 1.90 

 
 
 
 
 
 

เพศของผูต้อบ จํานวนผูต้อบ(คน) ร้อยละ 

ชาย 32 30.48 

หญิง 73 69.52 

รวม 105 100.00 

อายุของผูต้อบ จํานวนผูต้อบ(คน) ร้อยละ 

3๐ – 3๙ ปี 2 1.90 

4๐ – 4๙ ปี 8 7.62 

50 – 59 ปี 40 38.10 

๖๐ ปีขึ้นไป 55 52.38 

รวม 105 100.00 



 

 

๖๘ 

ตารางที่ 4.34 :  แสดงจํานวนและร้อยละวุฒิการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตร 

การศกึษาของผูต้อบ จํานวนผูต้อบ(คน) ร้อยละ 

ประถมศึกษา 75 71.43 

มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 24 22.86 

ปริญญาตร ี 6 5.71 

รวม 105 100.00 
 

จากตารางที่ 4.34  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา 
จํานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 71.43 ระดับมัธยมศึกษา/เทียบเท่า จํานวน 2๔ คน คิดเป็นร้อยละ 
22.86 และระดับปริญญาตรี จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ ๕.71    

 

ตารางที่ 4.35 : แสดงจํานวนและร้อยละของอาชีพผู้ตอบแบบสอบถาม โครงการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร 

อาชพีของผูต้อบ จํานวนผูต้อบ(คน) ร้อยละ 

เกษตรกรรม/ประมง 99 94.29 

รับจ้างทั่วไป 4 3.81 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 2 1.90 

รวม 105 100.00 

จากตารางที่ 4.35 : พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม/ประมง จํานวน 
99 คน คิดเป็นร้อยละ 94.29 รองลงมาอาชีพรับจ้างทั่วไป จํานวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ 3.81 และ
อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.90   
 

ตารางที่  4 .36 : แสดงจํานวนและร้อยละของประโยชน์ที่ ได้รับของผู้ตอบแบบสอบถาม  
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

ประโยชน ์ จํานวนผูต้อบ(คน) ร้อยละ 

เพ่ิมพูนความรู้และส่งเสริมทกัษะ 88 83.81 

สร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน 67 63.81 

สามารถนําไปประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพได้ 84 80.00 

เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน 52 49.52 

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 50 47.62 



 

 

๖๙ 

จากตารางที่ 4.36 : พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้เพ่ิมพูนความรู้และส่งเสริมทักษะ
จํานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ ๘3.81 รองลงมาสามารถนําไปประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพได้ จํานวน 
84 คน คิดเป็นร้อยละ ๘0.00 สร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน จํานวน 67 คน  
คิดเป็นร้อยละ 63.81 เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน จํานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 49.52 
และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จํานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 47.62  

 
ตารางที่ 4.37 : แสดงความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ในภาพรวม 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
 

S.D. ร้อยละ 
ระดบั
คะแนน 

ระดบั
ความ   

พงึพอใจ 

1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 4.41 0.654 88.20 8 มาก 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ  4.43 0.685 88.60 8 มาก 

3. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 4.91 0.660 98.20 10 มากที่สุด 

4. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.87 0.632 97.40 10 มากที่สุด 

สรปุภาพรวม 4.66 0.658 93.20 9 มากที่สดุ 
 

จากตารางท่ี 4.37 ผลการสํารวจความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด ( X = 4.66, SD = 0.๖58) คิดเป็น
ร้อยละ 93.20 ผลระดับคะแนนเท่ากับ 9 คะแนน โดยสรุปความพึงพอใจได้ดังน้ี 

ลําดบัความพงึพอใจในแตล่ะดา้นสูงสดุ  2  อันดบัแรกได้แก่  
           อันดับที่  1  ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากทีส่ดุ ( X =4.9๑ ,SD=0.๖60) 
คิดเป็นร้อยละ  98.๒0 ผลระดับคะแนนเท่ากับ 10 คะแนน  

          อันดับที่  2  ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากทีส่ดุ ( X =4.8๗, SD=0.632) 
คิดเป็นร้อยละ 97.๔0 ผลระดับคะแนนเท่ากับ 10 คะแนน  

 และโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ที่ได้รับความพึงพอใจอยู่ในอันดับสุดท้ายคือ 
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ( X =4.41, SD=0.654)  
คิดเป็นร้อยละ 8๘.20 ผลผลระดับคะแนนเท่ากับ 8 คะแนน  
 
 
 
 



 

 

๗๐ 

ตารางที่  4.38 : แสดงความ พึ งพอใจต่อ โครงการส่ งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  
(ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ) 
 

การใหบ้ริการ  
 

ค่าเฉลี่ย 
 

S.D. ร้อยละ 
ระดบั
คะแนน 

ระดบั
ความ   

พงึพอใจ 

1. กระบวนการฝึกอบรม ชัดเจน เข้าใจง่าย 4.56 0.604 91.20 9 มากที่สุด 

2. ระยะเวลาในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม 4.41 0.704 88.20 8 มาก 

3. การประสานงานกับชุมชนในพ้ืนที่ 4.39 0.585 87.80 8 มาก 

4. มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมอย่างทั่วถึง 4.38 0.647 87.60 8 มาก 

5. การประเมินผลหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม 4.32 0.728 86.40 8 มาก 

สรปุภาพรวม 4.41 0.654 88.20 8 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.38  ผลการสํารวจความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ( X =4.4๑,  
SD=0.65๔) คิดเป็นร้อยละ 88.๒0 ผลระดับคะแนนเท่ากับ 8 คะแนน โดยสรุปความพึงพอใจได้
ดังน้ี 

ลําดบัความพงึพอใจในแตล่ะดา้นสูงสดุ  2  อันดบัแรกได้แก่  
     อันดับที่  1  กระบวนการฝึกอบรม ชัดเจน เข้าใจง่าย 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับ  มากทีส่ดุ ( X =4.56, SD=0.๖0๔)  
คิดเป็นร้อยละ 91.20 ผลระดับคะแนนเท่ากับ 9 คะแนน  

     อันดับที่  2  ระยะเวลาในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ    มากทีส่ดุ ( X =๔.41, SD=๐.704)  
คิดเป็นร้อยละ 88.2๐ ผลระดับคะแนนเท่ากับ 8 คะแนน  

 และโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อยู่ในอันดับ
สุดท้ายคือ มีการประเมินผลหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด  
( X =4.32, SD=0.728) คิดเป็นร้อยละ 86.40  ผลระดับคะแนนเท่ากับ 8 คะแนน  
 
 
 
 
 



 

 

๗๑ 

ตารางที่ 4.39 : แสดงความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (ด้านช่องทาง
การให้บริการ)  
 

การใหบ้ริการ 
 

ค่าเฉลี่ย 
 

S.D. ร้อยละ 
ระดบั
คะแนน 

ระดบั
ความ   

พงึพอใจ 

1. สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 4.60 0.720 92.00 9 มากที่สุด 

2. มีหลากหลายช่องทาง 4.37 0.666 87.40 8 มาก 

3. ตอบสนองความต้องการได้ทันท่วงที 4.31 0.769 86.20 8 มาก 

4. ระยะเวลามีความเหมาะสม 4.44 0.583 88.80 8 มาก 

สรปุภาพรวม 4.43 0.685 88.60 8 มาก 
 

จากตารางที่ 4.39  ผลการสํารวจความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  
ด้านช่องทางการให้บริการ  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด ( X =4.43, SD=0.685) คิดเป็น
ร้อยละ 88.60 ผลระดับคะแนนเท่ากับ 8 คะแนน โดยสรุปความพึงพอใจได้ดังน้ี 

 

ลําดบัความพงึพอใจในแตล่ะดา้นสูงสดุ  2  อันดบัแรกได้แก่  
     อันดับที่  1  สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากทีส่ดุ ( X =4.๖0, SD=0.720)  
คิดเป็นร้อยละ  92.0๐ ผลระดับคะแนนเท่ากับ 9 คะแนน  

     อันดับที่  2  หลากหลายช่องทาง 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากทีส่ดุ ( X =4.37, SD=0.๖66)  
คิดเป็นร้อยละ  87.40 ผลระดับคะแนนเท่ากับ 8 คะแนน  

 และโครงการส่ ง เส ริม และ พัฒ นาอาชีพ การ เกษตร ด้ าน ช่อ งท างการให้ บ ริ ก าร  
(การประชาสัมพันธ์) อยู่ในอันดับสุดท้ายคือ ตอบสนองความต้องการได้ทันท่วงที มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับ มาก ( X =4.31, SD=0.769)  คิดเป็นร้อยละ 86.20 ผลระดับคะแนนเท่ากับ 8 คะแนน  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๗๒ 

ตารางที่  4.40: แสดงความ พึ งพอใจ ต่อ โครงการส่ งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  
(ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่) 
 

การใหบ้ริการ 
 

ค่าเฉลี่ย 
 

S.D. ร้อยละ 
ระดบั
คะแนน 

ระดบั
ความ   

พงึพอใจ 

1. การแต่งกายสุภาพเหมาะสม  4.87 0.506 97.40 10 มากที่สุด 

2. บริการด้วยรอยย้ิม เป็นมติร และอัธยาศัยดี 4.95 0.490 99.00 10 มากที่สุด 

3. พูดจาสุภาพ และใช้ภาษาที่เหมาะสม 4.93 0.524 98.60 10 มากที่สุด 

4. ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้นเต็มใจให้บริการ 4.97 0.567 99.40 10 มากที่สุด 

5. ให้คําแนะนํา คําปรึกษา ตอบจ้อซักถามได้  4.82 0.555 96.40 10 มากที่สุด 

สรปุภาพรวม 4.91 0.660 98.20 10 มากที่สุด 
 

จากตารางท่ี 4.40  ผลการสํารวจความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด ( X =4.91, 
SD=0.660) คิดเป็นร้อยละ  98.20 ผลระดับคะแนนเท่ากับ 10 คะแนน โดยสรุปความพึงพอใจได้
ดังน้ี 

ลําดบัความพงึพอใจในแตล่ะดา้นสูงสดุ  2  อันดบัแรกได้แก่  
     อันดับที่  1  ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้นเต็มใจให้บริการ 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากทีส่ดุ ( X =4.97, SD=0.567)  
คิดเป็นร้อยละ 99.40 ผลระดับคะแนนเท่ากับ 10 คะแนน  

     อันดับที่  2  บริการด้วยรอยย้ิม เป็นมติร และอัธยาศัยดี 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากทีส่ดุ  ( X =4.95, SD=0.490)  
คิดเป็นร้อยละ 99.00 ผลระดับคะแนนเท่ากับ 10 คะแนน  

 และโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรด้านช่องทางการให้บริการ  อยู่ในอันดับ
สุดท้ายคือ ให้คําแนะนํา คําปรึกษา ตอบจ้อซักถามได้ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด  
( X =4.82, SD=0.555) คิดเป็นร้อยละ 96.๔0 ผลระดับคะแนนเท่ากับ 10 คะแนน  
 
 
 
 
 



 

 

๗๓ 

ตารางที่  4.41 : แสดงความ พึ งพอใจ ต่อ โครงการส่ งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  
(ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก) 
 

การใหบ้ริการ 
 

ค่าเฉลี่ย 
 

S.D. ร้อยละ 
ระดบั
คะแนน 

 

ระดบั
ความ   

พงึพอใจ 

1. สถานที่ในการจัดกิจกรรมมความพร้อม 4.91 0.557 98.20 10 มากที่สุด 

2. การบริการอาหารกลางวันและอาหารว่าง 4.91 0.707 98.20 10 มากที่สุด 

3. การอํานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ 4.89 0.583 97.80 10 มากที่สุด 

4. ความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการ
ฝึกอบรม 

4.80 0.687 96.00 10 มากที่สุด 

5. เอกสาร แผ่นพับ สื่อที่ใช้ในการฝึกอบรม 4.84 0.628 96.80 10 มากที่สุด 

สรปุภาพรวม 4.87 0.632 97.40 10 มากที่สุด 
 

จากตารางท่ี 4.41  ผลการสํารวจความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด  ( X =4.87,  
SD=0.632) คิดเป็นร้อยละ 97.40 ผลระดับคะแนนเท่ากับ 10 คะแนน โดยสรุปความพึงพอใจได้
ดังน้ี 

ลําดบัความพงึพอใจในแตล่ะดา้นสูงสดุ  2  อันดบัแรกได้แก ่
     อันดับที่  1  การบริการอาหารกลางวันและอาหารว่าง 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากทีส่ดุ ( X =4.91, SD=0.7๐7)  
คิดเป็นร้อยละ 98.20 ผลระดับคะแนนเท่ากับ 10 คะแนน  

     อันดับที่  2  สถานที่ในการจัดกิจกรรมมความพร้อม 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากทีส่ดุ ( X =4.91, SD=0.557)  
คิดเป็นร้อยละ 98.20 ผลระดับคะแนนเท่ากับ 10 คะแนน   

 และโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรด้านสิ่งอํานวยความสะดวก อยู่ในอันดับ
สุดท้ายคือ ความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการฝึกอบรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด  
( X =4.80, SD=0.687) คิดเป็นร้อยละ 96.00 ผลระดับคะแนนเท่ากับ 10 คะแนน  
 

  
 
 
 
 



 

 

๗๔ 

ส่วนที ่5 ข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจขององค์การบรหิารสว่นจังหวัด
ลําปาง 
 
1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) 
และการจัดทําหน้ากากอนามัยตนเอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อเสนอแนะให้มีการ
ดําเนินงาน  

- การประชาสัมพันธ์ในการให้ข้อมูลข่าวสารการให้บริการ การป้องกันและดูแล
ตนเอง แก่ชุมชนอย่างทั่วถึง โดยใช้สื่อประกอบในการสื่อสารที่หลากหลาย และมีช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงคนในชุมชนที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม 
 
๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนําผู้สูงอายุจังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ 
  - การดําเนินงานโครงการให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง และมีกิจกรรมในเชิงต่อยอด รวมถึง
ขยายขอบเขตพ้ืนที่ในการดําเนินโครงการไปในระดับอําเภอ ตําบล และหมู่บ้าน เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพให้แก่สูงอายุ สามารถสร้างรายได้ สร้างคุณค่าและกําลังในการดํารงชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ
จากกิจกรรมต่างๆ  
  - ในการจัด กิจกรรม ต่างๆ  ภายใต้ โครงการควรมี การคํ านึ งถึ งบริบทหรือ
สภาพแวดล้อมในทุกๆ ด้านที่เอ้ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมอบรม ทั้งในด้านสถานที่การ
จัดอบรม การเดินทาง ระยะเวลาการจัดอบรม กิจกรรมที่ดําเนินการ รวมถึงงบประมาณสนับสนุนแก่
ผู้สูงอายุในการเข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น 
 
๓. โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีตผสมยางพาราทางหลวงท้องถ่ิน                   
สาย ลป.ถ. ๑-๐๐๑๓ บ้านใหม่รัตนโกสินทร์-บ้านวังตม ช่วงบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ ๕ ตําบล
นาสัก อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง  
  - การปรับปรุงกระบวนการวางแผนอย่างเป็นระบบเพ่ือการพัฒนาในด้านระบบ
สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน (ถนน) โดยการเช่ือมโยงแผนการดําเนินงานในการปรับปรุง
เพ่ือให้การดําเนินงานไม่เกิดความซ้ําซ้อน เสียหาย มีคุณภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์ มีความเหมาะสม
และเอื้อประโยชน์แก่ประชาชนตามความต้องการใช้งานหรือการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด โดยการ
จัดลําดับความสําคัญ ของปัญหาหรือความจําเป็นเร่งด่วนในพ้ืนที่หรือบริเวณที่ได้รับผลกระทบ โดย
ปัญหาสําคัญในด้านดังกล่าว อาทิ ปัญหาถนนมีสภาพชํารุดยุบตัว ปัญหาถนนที่มีสภาพเป็นดินลูกรัง 
ปัญหาด้านความปลอดภัยในเส้นทางจราจรโดยเฉพาะเร่ืองแสงสว่าง (ไฟก่ิงหรือไฟสาธารณะ) ใน
เส้นทางสัญจรทั้งภายในหมู่บ้านและเส้นทางสัญจรเช่ือมต่อระหว่างหมู่บ้าน รวมถึงเรื่องการก่อสร้าง
หรือการติดต้ังป้ายบอกทางที่อาจเป็นสิ่งกีดขวางต่อการใช้เส้นทางสัญจร ซึ่งก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ที่ใช้
เส้นทางได้ เป็นต้น 
 
 



 

 

๗๕ 

๔. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  
  - การดําเนินงานโครงการอย่างต่อเน่ือง และมีกิจกรรมในเชิงต่อยอดเพ่ือการพัฒนา
องค์ความรู้และส่งเสริมการดําเนินงานแก่เกษตรกรในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นลําดับขั้น อาทิ 
  1) นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่ที่ ช่วยลดต้นทุนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทําการเกษตรให้แก่เกษตรกร  
  2) การทําเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยเพ่ือความปลอดภัยในด้านสุขภาพของ
เกษตรกร และเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับความต้องการทางการ
ตลาดและผู้บริโภคในปัจจุบันที่เริ่มหันมาใส่ใจเรื่องการบริโภคผลผลิตหรือสินค้าเกษตรปลอดภัยและ
การดูแลสุขภาพมากย่ิงขึ้น  
  3) การสนับสนุนทรัพยากรหรือต้นทุนผลิตทางการเกษตร อาทิ เมล็ดพันธ์ซึ่งเป็น
พืชผลตามฤดูกาล อุปกรณ์ในการทําเกษตร รวมถึงการส่งเสริมช่องทางทางการตลาดในการจัด
จําหน่ายสินค้าเกษตรท่ีหลากหลายเพ่ือการกระจายออกของผลผลิตทางการเกษตรและสร้างรายได้
ให้แก่กลุ่มเกษตรกร 

 



 
 

๗๖ 

บทที่  5 
สรุปและอภิปรายผล 

 
 

5.1 สรุปผลการสํารวจ 
 การสํารวจคร้ังน้ี  เป็นการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชน หน่วยงานภาครัฐ  
และหน่วยงานภาคเอกชน ของผู้มาใช้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ได้แก่   

- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการ ป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
(Covid-๑๙) และการจัดทําหน้ากากอนามัยตนเอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

- โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนําผู้สูงอายุ จังหวัดลําปาง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

- โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีตผสมยางพาราทางหลวงท้องถิ่น 
สาย ลป.ถ. ๑-๐๐๑๓ บ้านใหม่รัตนโกสินทร์-บ้านวังตม ช่วงบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ 
๕ ตําบลนาสัก อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง 

- โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
ซึ่งประชากรที่ ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบของ            

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง  ซึ่งสามารถสรุปผลจากการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ในการดําเนินงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง สรุปได้ดังน้ี 

การใหบ้ริการ ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ 
ระดบั
คะแนน 

ระดบั
ความ 

พงึพอใจ 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการ ป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) และ
การจัดทําหน้ากากอนามัยตนเอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 4.62 0.708 92.40 9 มากที่สุด 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.50 0.736 90.00 9 มาก 

3. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 4.78 0.864 95.60 10 มากที่สุด 

4. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.81 0.633 96.20 10 มากที่สุด 

สรปุภาพรวม 4.68 0.735 93.60 9 มากที่สดุ 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนําผู้สูงอายุ จังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 4.45 0.684 89.00 8 มาก 



 
 

๗๗ 

การใหบ้ริการ ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ 
ระดบั
คะแนน 

ระดบั
ความ 

พงึพอใจ 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.44 0.713 88.80 8 มาก 

3. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 4.59 0.786 91.80 9 มากที่สุด 

4. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.62 0.631 92.40 9 มากที่สุด 

สรปุภาพรวม 4.53 0.704 90.60 9 มากที่สดุ 

โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีตผสมยางพาราทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. ๑-
๐๐๑๓ บ้านใหม่รัตนโกสินทร์-บ้านวังตม ช่วงบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ ๕ ตําบลนาสัก อําเภอแม่
เมาะ จังหวัดลําปาง 

1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 4.01 0.803 80.20 7 มาก 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 3.99 0.783 79.80 6 ปานกลาง 

3. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 4.07 0.841 81.40 7 มาก 

4. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 3.96 0.731 79.20 6 ปานกลาง 

สรปุภาพรวม 4.01 0.789 80.20 7 มาก 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 4.41 0.654 88.20 8 มาก 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.43 0.685 88.60 8 มาก 

3. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 4.91 0.660 98.20 10 มากที่สุด 

4. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.87 0.632 97.40 10 มากที่สุด 

สรปุภาพรวม 4.66 0.658 93.20 9 มากที่สดุ 

สรปุภาพรวม ๔ งานบรกิาร 4.47 0.721 89.40 8 มาก 
 

 จากผลการประเมินพบว่าภาพรวมของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง  โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับ มาก งานบริการท่ีสร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้รับบริการในอันดับที่ 1 ได้แก่ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการ ป้องกันโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙ ) และการจัดทําหน้ากากอนามัยตนเอง ประจําป๊งบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๓ รองลงมาคือ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพแกนนําผู้สูงอายุ จังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และ โครงการซ่อมสร้างผิว
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จราจรแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีตผสมยางพาราทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. ๑-๐๐๑๓ บ้านใหม่
รัตนโกสินทร์-บ้านวังตม ช่วงบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ ๕ ตําบลนาสัก อําเภอแม่เมาะ จังหวัด
ลําปาง ตามลําดับ ถ้าวิเคราะห์ในรายละเอียดด้านการให้บริการทั้ง 4 ประเด็น การบริการ ใน
ภาพรวมพบว่า การให้บริการของหน่วยงานที่ได้คะแนนสูงสุด คือ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ในการ ป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) และการจัดทําหน้ากากอนามัยตนเอง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ส่วนบริการที่ได้คะแนนน้อยที่สุด คือ 
โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีตผสมยางพาราทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. ๑-
๐๐๑๓ บ้านใหม่รัตนโกสินทร์-บ้านวังตม ช่วงบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ ๕ ตําบลนาสัก อําเภอแม่
เมาะ จังหวัดลําปาง  ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก โดยสามารถสรุปผลการประเมินของแต่ละงาน
บริการตามรายละเอียดดังน้ี 

1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการ ป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
(Covid-๑๙) และการจัดทําหน้ากากอนามัยตนเอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประชาชนท่ี
ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 102 คน อายุ 40-49 ปี จํานวน 47 คน ระดับสูง
กว่าปริญญาตรี จํานวน 35 คน อาชีพ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 40 คน โดยข้อมูลความพึง
พอใจในแต่ละด้านดังต่อไปน้ี 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ  พบว่า  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) และการจัดทําหน้ากากอนามัยตนเอง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด โดยประเด็นการ
บริการที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด 2 อันดับแรก การประชาสัมพันธ์กิจกรรมอย่างทั่วถึง และการ
ประสานงานกับชุมชนในพ้ืนที่ ส่วนที่ได้รับความพึงพอใจอยู่ในอันดับสุดท้ายคือ การประเมินผลหลัง
เสร็จสิ้นการฝึกอบรม 

ด้านช่องทางการให้บริการ  พบว่า  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ใน
การ ป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) และการจัดทําหน้ากากอนามัยตนเอง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับ  มาก  โดยประเด็นการบริการที่ได้รับ
ความพึงพอใจสูงสุด 2 อันดับแรก  ได้แก่ สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีหลาหลายช่องทาง 
ส่วนที่ได้รับความพึงพอใจอยู่ในอันดับสุดท้ายคือ ตอบสนองความต้องการได้ทันท่วงที 

ด้านการใหบ้ริการของเจ้าหนา้ที ่ พบว่า  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้
ในการ ป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) และการจัดทําหน้ากากอนามัยตนเอง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด  โดยประเด็นการบริการท่ี
ได้รับความพึงพอใจสูงสุด 2  อันดับแรก  ได้แก่ พูดจาสุภาพ และการแต่งกายสุภาพเหมาะสม ส่วนที่
ได้รับความพึงพอใจอยู่ในอันดับสุดท้ายคือ การให้คําแนะนํา คําปรึกษา ตอบข้อซักถามได้  

ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก  พบว่า  พบว่า  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ในการ ป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) และการจัดทําหน้ากากอนามัยตนเอง 
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด  โดยประเด็นการ
บริการที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด  2  อันดับแรก ได้แก่ การบริการอาหารกลางวันและอาหารว่าง 
และสถานท่ีในการจัดกิจกรรมมีความพร้อม ส่วนที่ได้รับความพึงพอใจอยู่ในอันดับสุดท้ายคือ เอกสาร 
แผ่นพับ สื่อที่ใช้ในการฝึกอบรม 

2.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนําผู้สูงอายุ จังหวัดลําปาง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศชาย จํานวน 66 คน อายุ
ระห ว่าง 60  – 65  ปี  จํ านวน  42  คน  การศึกษาระดับประถมศึกษา  จํานวน  34  คน  
อาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน จํานวน 26 คน ประโยชน์ที่ได้รับมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสถานการณ์
ผู้สูงอายุ กฎหมายและสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ จํานวน 86 คน โดยข้อมูลความพึงพอใจในแต่ละ
ด้านดังต่อไปน้ี 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ  พบว่า  โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพแกนนําผู้สูงอายุ จังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีความพึงพอใจภาพ
รวมอยู่ในระดับ มาก โดยประเด็นการบริการที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด 2 อันดับแรก ได้แก่ 
กระบวนการฝึกอบรม ชัดเจน เข้าใจง่าย และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมอย่างทั่วถึง ส่วนที่ได้รับ
ความพึงพอใจอยู่ในอันดับสุดท้ายคือ มีการประเมินผลหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 

ด้านช่องทางการให้บริการ  พบว่า  โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนํา
ผู้สูงอายุ จังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับ มาก 
โดยประเด็นการบริการที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด 2  อันดับแรก  ได้แก่  สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ้งยาก
ซับซ้อน และระยะเวลาม่ีความเหมาะสม ส่วนที่ได้รับความพึงพอใจอยู่ในอันดับสุดท้ายคือ  คือ 
ตอบสนองความต้องการได้ทันท่วงที 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  พบว่า  โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
แกนนําผู้สูงอายุ จังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  มีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มากที่สุด  โดยประเด็นการบริการท่ีได้รับความพึงพอใจสูงสุด  2  อันดับแรก  ได้แก่ บริการ
ด้วยรอยยิ้ม เป็นมิตร และอัธยาศัยดี และพูดจาสุภาพ และใช้ภาษาที่เหมาะสม ส่วนที่ได้รับความพึง
พอใจอยู่ในอันดับสุดท้ายคือ คือ ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้นเต็มใจให้บริการ 

ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก  พบว่า  โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนํา
ผู้สูงอายุ จังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับ มาก
ที่สุด  โดยประเด็นการบริการที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด  2  อันดับแรก  ได้แก่ การบริการอาหาร
กลางวันและอาหารว่าง และการอํานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ ส่วนที่ได้รับความพึงพอใจอยู่ใน
อันดับสุดท้ายคือ  การใช้วัสดุ อุปกรณ์ และสื่อ ในการฝึกอบรม 

3. โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีตผสมยางพาราทางหลวง
ท้องถิ่น สาย ลป.ถ. ๑-๐๐๑๓ บ้านใหม่รัตนโกสินทร์-บ้านวังตม ช่วงบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ ๕ 
ตําบลนาสัก อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง  ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จํานวน 132 คน อายุตํ่ากว่า 20 ปี  จํานวน 60 คน ระดับมัธยมศึกษา/เทียบเท่า จํานวน 124 คน 
อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 72 คนประโยชน์ที่ได้รับทําให้เกิดความสะดวก และรวดเร็วในการ
เดินทาง โดยข้อมูลความพึงพอใจในแต่ละด้านดังต่อไปน้ี 
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ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ  พบว่า  โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบ
แอสฟัสท์ติกคอนกรีตผสมยางพาราทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. ๑-๐๐๑๓ บ้านใหม่รัตนโกสินทร์-
บ้านวังตม ช่วงบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ ๕ ตําบลนาสัก อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง  มีความพึง
พอใจภาพรวมอยู่ในระดับ มาก โดยประเด็นการบริการที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด 2 อันดับแรก 
ได้แก่ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด และการรักษาความปลอดภัยระหว่างการ
ก่อสร้าง ส่วนที่ได้รับความพึงพอใจอยู่ในอันดับสุดท้ายคือ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
แสดง 

ด้านช่องทางการให้บริการ  พบว่า  โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติ
กคอนกรีตผสมยางพาราทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. ๑-๐๐๑๓ บ้านใหม่รัตนโกสินทร์-บ้านวังตม 
ช่วงบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ ๕ ตําบลนาสัก อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง    มีความพึงพอใจภาพ
รวมอยู่ในระดับ ปานกลาง โดยประเด็นการบริการท่ีได้รับความพึงพอใจสูงสุด 2 อันดับแรก  ได้แก่ มี
หลากหลายช่องทาง และสะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ส่วนที่ได้รับความพึงพอใจอยู่ในอันดับ
สุดท้ายคือ ตอบสนองความต้องการได้ทันท่วงที 

ด้านการใหบ้ริการของเจ้าหนา้ที ่ พบว่า โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัสท์
ติกคอนกรีตผสมยางพาราทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. ๑-๐๐๑๓ บ้านใหม่รัตนโกสินทร์-บ้านวังตม 
ช่วงบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ ๕ ตําบลนาสัก อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง มีความพึงพอใจภาพ
รวมอยู่ในระดับ  มาก โดยประเด็นการบริการที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด 2 อันดับแรก ได้แก่ การ
พูดจาสุภาพ และใช้ภาษาที่เหมาะสม และการแต่งกายเหมาะสมกับลักษณะงาน ส่วนที่ได้รับความพึง
พอใจอยู่ในอันดับสุดท้ายคือ ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ  

ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก  โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติกคอนก
รีตผสมยางพาราทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. ๑-๐๐๑๓ บ้านใหม่รัตนโกสินทร์-บ้านวังตม ช่วงบ้าน
ใหม่รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ ๕ ตําบลนาสัก อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง  มีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ใน
ระดับ  ปานกลาง  โดยประเด็นการบริการที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด 2 อันดับแรก ได้แก่ การ
อํานวยความสะดวกในการสัญจร ขณะก่อสร้าง และการแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการก่อสร้าง ส่วนที่
ได้รับความพึงพอใจอยู่ในอันดับสุดท้ายคือ มีป้ายแสดงเขตอันตรายจากการก่อสร้างชัดเจน 

4.โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง  จํานวน 73  คน มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จํานวน 55 คน ระดับประถมศึกษา จํานวน 
75 คน  มีอาชีพเกษตรกรรม/ประมง จํานวน 99 คน และเพ่ิมพูนความรู้และส่งเสริมทักษะ จํานวน 
88 คน โดยข้อมูลความพึงพอใจในแต่ละด้านดังต่อไปน้ี 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ พบว่า  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร มีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับ มาก โดยประเด็นการบริการที่ได้รับความพึงพอใจ
สูงสุด 2 อันดับแรก ได้แก่ กระบวนการการฝึกอบรม ชัดเจน เข้าใจง่าย และระยะเวลาในการ
ฝึกอบรมมีความเหมาะสม ส่วนที่ได้รับความพึงพอใจอยู่ในอันดับสุดท้ายคือ มีการประเมินผลหลัง
เสร็จสิ้นการฝึกอบรม 
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ด้านช่องทางการให้บริการ  พบว่า  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร มี
ความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับ มาก โดยประเด็นการบริการที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด  2 อันดับ
แรก  ได้แก่ สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีหลากหลายช่องทาง ส่วนที่ได้รับความพึงพอใจ
อยู่ในอันดับสุดท้ายคือ ตอบสนองความต้องการได้ทันท่วงที  

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  พบว่า  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร มีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับ มีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด  โดย
ประเด็นการบริการที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด 2 อันดับแรก ได้แก่ ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้นเต็มใจ
ให้บริการ และบริการด้วยรอยย้ิม เป็นมิตร และอัธยาศัยดี ส่วนที่ได้รับความพึงพอใจอยู่ในอันดับ
สุดท้ายคือ การให้คําแนะนํา คําปรึกษา ตอบข้อซักถามได้ 

ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก  พบว่า  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
มีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับ  มากที่สุด  โดยประเด็นการบริการที่ได้รับความพึงพอใจสูงสดุ 2 
อันดับแรก ได้แก่ การบริการอาหารกลางวันและอาหารว่าง และสถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความ
พร้อม ส่วนที่ได้รับความพึงพอใจอยู่ในอันดับสุดท้ายคือ ความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการ
อบรม 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

จากผลการประเมินพบว่าภาพรวมของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับ มาก แต่เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับค่า
เป้าหมายที่กําหนดไว้คือผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป สามารถบรรลุ
เป้าหมายที่กําหนดไว้ ซึ่งจากผลการวิจัยผู้ประเมินได้จัดทําข้อเสนอเพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา
ดังน้ี 

5.2.1 ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย 
1. การบริหารจัดการองค์กรในยุค 4.0 สิ่งที่มีความสําคัญคือการสื่อสารและ 

การเข้าถึงการบริการท่ีสะดวกและรวดเร็ว ดังน้ันหน่วยงานควรมีการกําหนดยุทธศาสตร์ในการส่ือสาร
และประชาสัมพันธ์การบริการในด้านต่างๆ ของหน่วยงานท่ีหลากหลาย ชัดเจนและดําเนินงานอย่าง
ต่อเน่ือง 

2. การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน้ัน บริบทและความต้องการ
ของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่มีความหลากหลายและแตกต่างกัน ต้องมีการพัฒนากระบวนการ วิธีการ 
ในการดําเนินงานโครงการฯ หรืองานบริการต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกับบริบทและความต้องการ
ของประชาชนในพ้ืนที่ โดยยึดประโยชน์ของประชาชนผู้รับบริการเป็นสําคัญ 

3. การจัดทําแผนพัฒนาของหน่วยงาน การนําแผนไปสู่การปฏิบัติ รวมถึง 
การติดตามประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ จะต้องวางแผนการดําเนินงานต่อเน่ือง เพ่ือให้ 
การดําเนินงานเกิดความย่ังยืน และมีการพัฒนาอย่างแท้จริง 
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4. การบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางต้องมีการจัดลําดับ
ความสําคัญของงานในการดําเนินงานแต่ละโครงการฯ โดยยึดประโยชน์ของประชาชนในพ้ืนที่เป็น
สําคัญ และต้องบริหารการดําเนินงาน ทั้งเชิงรุก และเชิงรับ 

5. การพัฒนาและส่งเสริมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน ควรมีการ
ส่งเสริม หรือจัดทํากิจกรรมท่ีพัฒนาการให้บริการ ให้เกิด Service mind เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการ
ดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง 

6. ควรกําหนดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้อยู่บนพ้ืนฐานของ
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ทั้งจากภายนอกองค์กร เช่น ผู้รับบริการ หน่วยงานอ่ืนๆ และจาก
ภายในองค์กร เช่น เจ้าหน้าที่ทุกระดับ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ  โดยนําผลการประเมินมากําหนด
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
 

 5.2.2 ข้อเสนอแนะระดับปฏิบัติการ 

   (1) ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติของงานโครงการทั้ง 4 ด้านที่ประเมิน 
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-

๑๙) และการจัดทําหน้ากากอนามัยตนเอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จากผลการประเมิน
พบว่าระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด ของโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) และการจัดทําหน้ากากอนามัยตนเอง  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ คือด้านช่องทางการให้บริการ ดังน้ันองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ควรมีการปรับปรุง
ช่องทางการให้บริการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวกและรวดเร็ว รวมถึงช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย อาทิเช่น เสียงตามสาย การประชาสัมพันธ์ผ่านผู้ นําชุมชน การ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน Application Line, Facebook  เป็นต้น เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับทราบ
อย่างทันท่วงที 

- โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนําผู้สูงอายุ จังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ จากผลการประเมินพบว่าระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด ของโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพแกนนําผู้สูงอายุ จังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ คือด้านช่องทางการ
ให้บริการ ดังน้ันองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ควรมีการปรับปรุงช่องทางการให้บริการที่
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวกและรวดเร็ว รวมถึงช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย อาทิ
เช่น เสียงตามสาย การประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นําชุมชน การประชาสัมพันธ์ผ่าน Application Line, 
Facebook  เป็นต้น เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับทราบอย่างทันท่วงที  

- โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีตผสมยางพาราทางหลวงท้องถิ่น สาย  
ลป.ถ. ๑-๐๐๑๓ บ้านใหม่รัตนโกสินทร์-บ้านวังตม ช่วงบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ ๕ ตําบลนาสัก 
อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ผลการประเมินพบว่าระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดของโครงการซ่อม
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สร้างผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีตผสมยางพาราทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. ๑-๐๐๑๓ บ้าน
ใหม่รัตนโกสินทร์-บ้านวังตม ช่วงบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ ๕ ตําบลนาสัก อําเภอแม่เมาะ จังหวัด
ลําปาง คือด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ดังน้ันองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ควรปรับปรุงการ
อํานวยความสะดวกด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และผู้รับจ้าง รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับรู้อย่างทั่วถึง 

- โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จากผลการประเมินพบว่าระดับความพึงพอใจ
น้อยที่สุด ของงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร คือ ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการ
ให้บริการ ดังน้ันองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ควรปรับปรุงในกระบวนการในการฝึกอบรมให้มี
ความชัดเจน ระยะเวลาให้มีความเหมาะสม รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและการประเมินผล 

 

   (2) ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติของการบริการทั้ง 4 ด้านที่ประเมิน 
   - กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ จากการประเมินการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง พบว่าความพึงพอใจของผู้รับบริการในด้านกระบวนการและ
ขั้นตอนการให้บริการ ที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุดของทั้ง 4 งานบริการ มีความสอดคล้องกัน คือ การ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอย่างทั่วถึง  ส่วนความพึงพอใจที่ได้รับอันดับสุดท้ายของทั้ง 4 งานบริการ คือ 
การประชาสัมพันธ์แจ้งรายละเอียดโครงการ  จากผลการประเมินดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึง 
กระบวนการและข้ันตอนการให้บริการที่ผู้รับบริการต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์รายละเอียดต่างๆ 
ให้กับประชาชนได้รับรู้อย่างทั่วถึง รวมไปถึงมีการแสดงความคิดเห็น การประเมินผล หลังจาก    
เสร็จสิ้นโครงการ ดังน้ันองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางจะต้องนําจุดอ่อนมาพัฒนาและปรับปรุง คือ 
ช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินงานผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ หรือ Application มีการติดตามและ
ประเมินผลหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและการประเมินผล เพ่ือนําผลที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไขในการดําเนินโครงการในปีถัดไป 

   - ช่องทางการให้บริการ จากการประเมินการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดลําปาง พบว่าความพึงพอใจของผู้รับบริการในด้านช่องทางการให้บริการ  ที่ได้รับความพึง
พอใจสูงสุดของทั้ง 4 งานบริการ มีความสอดคล้องกัน คือเรื่อง สะดวก รวดเร็ว ไท่ยุ่งยากซับซ้อน 
ส่วนความพึงพอใจท่ีได้อันดับสุดท้ายของทั้ง 4 งานบริการ คือ ตอบสนองความต้องการได้ทันท่วงที 
จากผลการประเมินดังกล่าวสะท้อนถึงช่องทางการให้บริการที่ประชาชน ต้องการ คือ การพัฒนา
ช่องทางในการให้บริการให้มีความหลากหลาย เช่น ทางโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และ การพัฒนา 
application เป็นต้น และเพ่ิมช่องทางในการบริการให้เข้าถึงประชาชนในพ้ืนที ่
   - เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  จากการประเมินการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดลําปาง พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการในด้านการบริการของเจ้าหน้าที่  ผู้รับบริการมี
คะแนนความพึงพอใจสูงสุดของทั้ง 4 งานบริการ ที่มีความสอดคล้องกัน คือเรื่อง ดูแลเอาใจใส่ 
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กระตือรือร้นเต็มใจให้บริการ ส่วนความพึงพอใจที่ได้อันดับสุดท้ายของทั้ง 4 งานบริการ คือ การให้
คําแนะนํา คําปรึกษา ในการแก้ไขปัญหา จากผลการประเมินดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวัง
ของประชาชนที่ต้องการ ได้รับจากบุคลากรที่จะให้การบริการ ดังนั้นในการบริการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลําปางจะต้องมีการพัฒนาในส่วนที่เป็นจุดอ่อนของการบริการคือ การดูแลเอาใจใส่ 
กระตือรือร้นเต็มใจให้บริการ ด้วยความเต็มใจ รวมถึงการคอยให้คําแนะนํา คําปรึกษา ตลอดจนตอบ
ข้อซักถามในการบริการได้เป็นอย่างดี 

- สิ่งอํานวยความสะดวก จากการประเมินการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดลําปาง พบว่าความพึงพอใจของผู้รับบริการในด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ที่ได้รับความพึง
พอใจสูงสุดของทั้ง 4 งานบริการ มีความสอดคล้องกัน คือเรื่อง การบริการอาหารกลางวันและอาหาร
ว่าง ส่วนความพึงพอใจที่ได้อันดับสุดท้ายของทั้ง 4 งานบริการ คือ มีป้ายแสดงเขตอันตรายจากการ
ก่อสร้าง รวมถึงการประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในการดําเนินโครงการ การแสดงแผนผัง
การดําเนินงานที่ชัดเจน มีป้ายแสดงเขตอัตรายจาการก่อสร้าง จากผลการประเมินดังกล่าวสะท้อนถึง
สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีประชาชน  ต้องการได้รับจากการให้บริการ คือ การจัดทําป้ายแจ้งเตือนการ
ปฏิบัติงาน การจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมถึงการมีแบบฟอร์ม คู่มือ ในการ
ให้บริการอย่างชัดเจน เพ่ือให้การบริการมีความพร้อมอยู่เสมอ การพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บรหิารส่วนจังหวัดลําปางในการให้บริการเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ 

 

5.2.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ลําปางทุกโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  แล้วนําผลมาเปรียบเทียบในแต่ละ
โครงการ เพ่ือหาจุดแข็ง จุดอ่อน ในการดําเนินงาน เพ่ือประสิทธิภาพในการพัฒนาในปีต่อไป 

2. ควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนาบุคลากรในด้านการให้บริการ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผลในการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง
ต่อไป 

3. ควรมีการจัด   FOCUS GROUP ในประเด็นที่ ยั งเป็นจุด อ่อนและจุดแข็ ง             
ในการดําเนินงานโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง  โดยเน้นให้ประชาชนในพ้ืนที่
มีส่วนร่วม เพ่ือให้ได้กลยุทธ์  ตรงตามความต้องการของประชาชน ที่ชัดเจนต่อไป 
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คําชี้แจง แบบสอบถามฉบับน้ี จัดทําขึ้นเพ่ือสํารวจความพึงพอใจต่อโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัสท์คอนกรีต
ผสมยางพารา ทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.1-0013 สายบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ – บ้านวังตม ช่วงบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 
หมู่ที่ 5 ตําบลนาสัก อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง จากประชาชนในหมู่บ้าน และประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าว    
ซึ่งผลจากการสํารวจน้ีจะนําไปพัฒนาประสิทธิภาพในการพัฒนาโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลําปางต่อไป 

1. เพศ    [   ] ชาย   [   ] หญิง  
 

2. อายุ  [   ] ตํ่ากว่า 20 ปี  [   ] 20 - 29 ปี  [   ] 30 - 39 ปี 
    [   ] 40 - 49 ปี   [   ] 50 – 55 ปี  [   ] 60 ปีขึ้นไป 
 

3. การศึกษา 
 

[   ] ตํ่ากว่าประถมศึกษา  [   ]  ประถมศึกษา  [   ] มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 
  [   ] อนุปริญญา/เทยีบเท่า  [   ]  ปริญญาตร ี   [   ] สูงกว่าปรญิญาตร ี
 

4. อาชีพ 
 

[   ] นักเรียน/นักศึกษา  [   ] เกษตรกรรม/ประมง  [   ] ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
  [   ]  พนักงานบริษัท  [   ]  รับจ้างทั่วไป  [   ] ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
  [   ]  พ่อบ้าน/แม่บ้าน  [   ]  ลูกจ้างสว่นราชการ  [   ]  อ่ืนๆ ............................. 

5. ท่านมีความพงึพอใจต่อโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัสท์คอนกรีตผสมยางพารา ทางหลวงท้องถ่ิน 
ลป.ถ.1-0013 สายบา้นใหม่รัตนโกสนิทร์ – บ้านวังตม ชว่งบ้านใหม่รตันโกสินทร์ หมู่ที่ 5 ตําบลนาสัก 
อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ในระดับใด 

ความพึงพอใจ 
ระดับความพงึพอใจ

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ   
1  การประชาสัมพันธ์แจ้งรายละเอียดโครงการ   
2  ขั้นตอนการดําเนินงานสะดวก และรวดเร็ว   
3  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด   
4  การรักษาความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้าง   
5  เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น   

ดุสิตลําปางโพล 
แบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ “โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัสท์คอนกรีตผสม

ยางพารา ทางหลวงท้องถ่ิน ลป.ถ.1-0013 สายบา้นใหม่รัตนโกสินทร ์– บ้านวังตม ช่วงบ้านใหม่
รัตนโกสนิทร์ หมู่ที่ 5 ตําบลนาสัก อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง”  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง



ความพึงพอใจ 
ระดับความพงึพอใจ

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ (การประชาสัมพันธ์)   
1  สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน   
2  มีความหลากหลาย และเพียงพอ   
3  ตอบสนองความต้องการได้ทันท่วงที   
4  ระยะเวลามีความเหมาะสม   
ด้านการให้บรกิารของเจ้าหน้าที ่   
1  แต่งกายเหมาะสมกับลักษณะงาน   
2  การพูดจาสภุาพ และใช้ภาษาที่เหมาะสม   
3  การบริการด้วยรอยย้ิม เป็นมิตร อัธยาศัยดี   
4  ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บรกิาร   
5  การให้คําแนะนํา คําปรึกษา ในการแก้ไขปัญหา   
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก   
1  การแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการก่อสร้าง   
2  การอํานวยความสะดวกในการสัญจร ขณะก่อสร้าง   
3  วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการก่อสร้าง ทันสมัยและปลอดภัย   
4  ป้ายแจ้งรายละเอียดโครงการก่อสร้างชัดเจน   
5  ป้ายแสดงเขตอันตรายจากการก่อสร้างชัดเจน   
 

6. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัสท์คอนกรีตผสมยางพารา ทางหลวง
ท้องถ่ิน ลป.ถ.1-0013 สายบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ – บ้านวังตม ช่วงบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ 5 
ตําบลนาสัก อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง  
[   ]  ทําให้เกิดความสะดวก และรวดเร็วในการเดินทาง [   ]  เพ่ือใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
[   ]  เพ่ือความปลอดภัยในการสัญจร   [   ]  ประหยัดเวลาในการเดินทาง 
[   ]  อ่ืนๆ .................................................................................................................................................... 

 

7. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 

 

ขอขอบพระคณุที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ังลําปาง 



คําชี้แจง แบบสอบถามฉบับน้ี จัดทําขึ้นเพ่ือสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อโครงการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา (Covid-19)และการจัดทําหน้ากากอนามัยตนเอง จากกลุ่มประชาชนในจังหวัดลําปาง ซึ่งผลจากการสํารวจ
น้ีจะนําไปพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางต่อไป 
 

1. เพศ    [   ] ชาย  [   ] หญิง  
 

2. อายุ  [   ] ตํ่ากว่า 60 ปี [   ] 60 - 65 ปี  [   ] 66 - 70 ปี 
 

    [   ] 70 ปีขึ้นไป 
 

3. การศึกษา 
 

[   ] ตํ่ากว่าประถมศึกษา  [   ] ประถมศกึษา  [   ] มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 
 

  [   ] อนุปริญญา/เทยีบเท่า  [   ] ปริญญาตร ี   [   ] สูงกว่าปรญิญาตร ี
 

4. อาชีพ 
 

[   ] เกษตรกรรม/ประมง  [   ] ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว        [   ] พนักงานบริษัท 
 [   ] รับจ้างทั่วไป   [   ] ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ [   ] พ่อบ้าน/แม่บ้าน 
 [   ] ลกูจ้างส่วนราชการ  [   ]  อ่ืนๆ ............................. 

 

5. ท่านมีความพงึพอใจต่อโครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา (Covid-19)และการจัดทําหน้ากาก
อนามัยตนเอง จังหวัดลําปางในระดับใด 

 

ความพึงพอใจ 
ระดับความพงึพอใจ

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ   
1  กระบวนการฝึกอบรม ชัดเจน เข้าใจง่าย   
2  ระยะเวลาในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม   
3  การประสานงานกับชุมชนในพ้ืนที่    
4  มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมอย่างทั่วถึง   
5  การประเมนิผลหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม   
ด้านช่องทางการให้บริการ (การประชาสัมพันธ์)   

ดุสิตลําปางโพล 
แบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ “องค์การบริหารสว่นจังหวัดลําปาง” 

ต่อโครงการป้องกันโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา (Covid-19)และการจัดทําหน้ากากอนามัยตนเอง



ความพึงพอใจ 
ระดับความพงึพอใจ

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1  สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน   
2  มีหลาหลายช่องทาง   
3  ตอบสนองความต้องการได้ทันท่วงที    
4  ระยะเวลามีความเหมาะสม   
ด้านการให้บรกิารของเจ้าหน้าที ่   
1  การแต่งกายสุภาพเหมาะสม   
2  บริการด้วยรอยย้ิม เป็นมติร และอัธยาศัยดี   
3  พูดจาสุภาพ  และใช้ภาษาที่เหมาะสม   
4  ดูแลเอาใจใส่  กระตือรือรน้เต็มใจให้บริการ   
5  ให้คําแนะนํา  คําปรึกษา  ตอบข้อซักถามได้   
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก   
1  สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความพร้อม   
2  การบริการอาหารกลางวันและอาหารว่าง   
3  การอํานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่   
4  ความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ ทีใ่ช้ในการฝึกอบรม   
5  เอกสาร แผน่ผับ สื่อทีใ่ช้ในการฝึกอบรม   
 

6. ประโยชน์ที่ทา่นได้รับจากโครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา (Covid-19)และการจัดทําหน้ากาก
อนามัยตนเอง จังหวัดลําปาง 
 

[   ]  เพ่ิมพูนความรู้และส่งเสริมทักษะ 
[   ]  สร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
[   ]  สามารถนําไปประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพได้ 
[   ]  เกิดความรัก ความสามัคคีในชุมชน 
[   ]  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
[   ]  อ่ืนๆ ...................................................................... 

 

7. ข้อเสนอแนะ (โครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)และการจัดทําหนา้กากอนามัยตนเอง) 
 



.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

..................................................................................................................... 
 

ขอขอบพระคณุที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ังลําปาง 



 
คําชี้แจง แบบสอบถามฉบับน้ี จัดทําขึ้นเพ่ือสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อโครงการส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพแกนนําผู้สูงอายุจังหวัดลําปาง จากกลุ่มประชาชนในจังหวัดลําปาง ซึ่งผลจากการสํารวจน้ีจะนําไปพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางต่อไป 
 

1. เพศ    [   ] ชาย  [   ] หญิง  
 

2. อายุ  [   ] ตํ่ากว่า 60 ปี [   ] 60 - 65 ปี  [   ] 66 - 70 ปี 
 

    [   ] 70 ปีขึ้นไป 
 

3. การศึกษา 
 

[   ] ตํ่ากว่าประถมศึกษา  [   ] ประถมศกึษา  [   ] มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 
 

  [   ] อนุปริญญา/เทยีบเท่า  [   ] ปริญญาตร ี   [   ] สูงกว่าปรญิญาตร ี
 

4. อาชีพ 
 

[   ] เกษตรกรรม/ประมง  [   ] ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว        [   ] พนักงานบริษัท 
 [   ] รับจ้างทั่วไป   [   ] ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ [   ] พ่อบ้าน/แม่บ้าน 
 [   ] ลกูจ้างส่วนราชการ  [   ]  อ่ืนๆ ............................. 

 

5. ท่านมีความพงึพอใจต่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนาํผู้สูงอายุจังหวัดลําปางในระดับใด 
 

ความพึงพอใจ 
ระดับความพงึพอใจ

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ   
1. กระบวนการฝึกอบรม ชัดเจน เข้าใจง่าย   
2. ระยะเวลาในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม   
3. การประสานงานกับผู้สูงอายุ   
4. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมอย่างทั่วถึง   
5. มีการประเมินผลหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ   
ด้านช่องทางการให้บริการ (การประชาสัมพันธ์)   

ดุสิตลําปางโพล 
แบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ “องค์การบริหารสว่นจังหวัดลําปาง” 

ต่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนําผู้สูงอายุจังหวัดลําปาง 



ความพึงพอใจ 
ระดับความพงึพอใจ

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1  สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน   
2  มีหลาหลายช่องทาง   
3  ตอบสนองความต้องการได้ทันท่วงที    
4  ระยะเวลามีความเหมาะสม   
ด้านการให้บรกิารของเจ้าหน้าที ่   
1  การแต่งกายสุภาพเหมาะสม   
2  บริการด้วยรอยย้ิม เป็นมติร และอัธยาศัยดี   
3  พูดจาสุภาพ  และใช้ภาษาที่เหมาะสม   
4  ดูแลเอาใจใส่  กระตือรือรน้เต็มใจให้บริการ   
5. การให้คําแนะนํา คําปรึกษา ตอบข้อซักถามได้   
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก   
1  สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความพร้อม   
2  การบริการอาหารกลางวันและอาหารว่าง   
3  การอํานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่   
4  เอกสาร แผน่ผับ สื่อทีใ่ช้ในการฝึกอบรม   
5  การใช้วัสดุ อุปกรณ์ และสือ่ ในการฝึกอบรม   
 

6. ประโยชน์ที่ทา่นได้รับจากโครงการสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนาํผู้สูงอายุจังหวัดลําปาง 
 

[   ]  มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสถานการณ์ผู้สูงอายุ กฎหมายและสทิธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ 
[   ]  พัฒนาคณุภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
[   ]  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 
[   ]  การสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุให้มีความเขม้แข็ง 
[   ]  เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ 
[   ]  อ่ืนๆ ...................................................................... 

 

7. ข้อเสนอแนะ (โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนําผูสู้งอายุจังหวัดลําปาง) 
 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................



.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

..................................................................................................................... 
 

ขอขอบพระคณุที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ังลําปาง 



 
คําชี้แจง แบบสอบถามฉบับน้ี จัดทําขึ้นเพ่ือสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อโครงการส่งเสริมและพัฒนา

อาชีพการเกษตร การจัดฝึกอบรมให้เกษตรกรได้รับความรู้ในการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดลําปาง จากกลุ่มประชาชนในจังหวัดลําปาง กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดลําปาง ซึ่งผลจากการสํารวจนี้จะนําไป
พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางต่อไป 
 

1. เพศ    [   ] ชาย  [   ] หญิง  
 

 

2. อายุ  [   ] ตํ่ากว่า 20 ปี [   ] 20 - 29 ปี  [   ] 30 - 39 ปี 
    [   ] 40 - 49 ปี  [   ] 50 – 55 ปี  [   ] 60 ปีขึ้นไป 
 
 

3. การศึกษา 
[   ] ตํ่ากว่าประถมศึกษา  [   ] ประถมศกึษา  [   ] มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 

  [   ] อนุปริญญา/เทยีบเท่า  [   ] ปริญญาตร ี   [   ] สูงกว่าปรญิญาตร ี
 

 

4. อาชีพ 
[   ] นักเรียน/นักศึกษา  [   ] เกษตรกรรม/ประมง  [   ] ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 

  [   ] พนักงานบริษัท  [   ] รับจ้างทั่วไป   [   ] ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
  [   ] พ่อบ้าน/แม่บ้าน  [   ] ลกูจ้างส่วนราชการ  [   ]  อ่ืนๆ ............................. 
 

 

5. ท่านมีความพงึพอใจต่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ในระดับใด 
 

ความพึงพอใจ 
ระดับความพงึพอใจ

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ   
1  กระบวนการฝึกอบรม ชัดเจน เข้าใจง่าย   
2  ระยะเวลาในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม   
3  การประสานงานกับชุมชนในพ้ืนที่    
4  มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมอย่างทั่วถึง   
5  การประเมนิผลหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม   

ดุสิตลําปางโพล 
แบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ “องค์การบริหารสว่นจังหวัดลําปาง” 

ต่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร  



ความพึงพอใจ 
ระดับความพงึพอใจ

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ (การประชาสัมพันธ์)   
1  สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน   
2  มีหลากหลายช่องทาง   
3  ตอบสนองความต้องการได้ทันท่วงที   
4  ระยะเวลามีความเหมาะสม   
ด้านการให้บรกิารของเจ้าหน้าที ่   
1  การแต่งกายสุภาพเหมาะสม   
2  บริการด้วยรอยย้ิม เป็นมติร และอัธยาศัยดี   
3  พูดจาสุภาพ  และใช้ภาษาที่เหมาะสม   
4  ดูแลเอาใจใส่  กระตือรือรน้เต็มใจให้บริการ   
5  การให้คําแนะนํา  คําปรึกษา  ตอบข้อซกัถามได้   
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก   
1  สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความพร้อม   
2  การบริการอาหารกลางวันและอาหารว่าง   
3  การอํานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่   
4  ความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ ทีใ่ช้ในการฝึกอบรม   
5  เอกสาร แผน่ผับ สื่อทีใ่ช้ในการฝึกอบรม   
 

6. ประโยชน์ที่ทา่นได้รับจากการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัด
ลําปาง 
 

[   ]  เพ่ิมพูนความรู้และส่งเสริมทักษะ  [   ]  สร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
 

[   ]  สามารถนําไปประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพได้ [   ]  เกิดความรักความสามคัคีในชุมชน   
 

[   ]  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   [   ]  อ่ืนๆ ...................................................................... 
 

7. ข้อเสนอแนะ (ฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัดลําปาง) 
 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

..................................................................................................................... 



ขอขอบพระคุณที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ังลําปาง 




	1.ปกหน้า
	2.บทสรุปผู้บริหาร
	3.สารบัญโครง
	4.สารบัญตาราง
	5.สารบัญภาพ
	6. บทที่ 1
	7. บทที่2
	8. บทที่ 3
	9. บทที่ 4
	10. บทที่ 5
	11.เอกสารอ้างอิง
	12.ภาคผนวก
	13.แบบสอบถาม งานโครงการปรับปรุง ซ่อมสร้าง ถน
	14.แบบสอบถามโครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)และก
	15.แบบสอบถามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุจังหวั
	16.แบบสอบถามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
	z.ปกหลัง

