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บทสรุปผู้บริหาร 

   
การสํารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ลําปางคร้ังน้ี  มีวัตถุประสงค์เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ประเด็นการให้บริการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ     
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก  
เพ่ือนําเสนอผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ 255๙ ใช้วิธีการวิจัยเชิงสํารวจเป็นกรอบในการ
ดําเนินงาน โดยกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนผู้รับบริการต่อโครงการต่างๆ 4 งาน
บริการ คือ งานให้บริการสวนสาธารณะหนองกระทิง, งานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร, งานส่งเสริม
การออกกําลังกายของประชาชน และการประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ประจําปี ๒๕๕๙ การศึกษา
ในครั้งน้ีได้ดําเนินงานครบถ้วนทุกขั้นตอนตามกรอบแนวคิดที่ได้กําหนดไว้ และได้นําผลท่ีได้จากการศึกษา
มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยได้ผลสรุปซึ่งสามารถอธิบายได้ดังน้ี 

 

การใหบ้ริการ ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ 
ระดบั

ความพึง
พอใจ 

ผล
คะแนน 
ของ 
อปท. 

งานดา้นบริการสวนสาธารณะหนองกระทิง 
1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 3.57 0.702 71.40 ปานกลาง 5 
2. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 3.32 0.813 66.40 น้อย 4 
3. ด้านช่องทางการให้บริการ 3.46 0.818 69.20 น้อย 4 
4. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 3.29 0.932 65.80 น้อย 4 

สรปุภาพรวม 3.41 0.816 68.20 น้อย 4 
งานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร 
1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 4.14 0.643 82.80 มาก 7 
2. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 4.10 0.691 82.00 มาก 7 
3. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.23 0.631 84.60 มาก 7 
4. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.25 0.689 85.00 มาก 8 

สรปุภาพรวม 4.18 0.663 83.60 มาก 7 
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การใหบ้ริการ ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ 
ระดบั

ความพึง
พอใจ 

ผล
คะแนน 
ของ 
อปท. 

งานส่งเสริมการออกกําลังกายของประชาชน 
1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 4.60 0.572 92.00 มากที่สุด 9 
2. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการ
ให้บริการ 

4.39 0.790 87.80 มาก 8 

3. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.31 0.780 86.20 มาก 8 
4. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.54 0.659 90.80 มากที่สุด 9 

สรปุภาพรวม 4.46 0.700 89.20 มาก 8 
การประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ประจําปี ๒๕๕๙ 
1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 4.16 0.679 83.20 มาก 7 
2. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการ
ให้บริการ 

4.03 0.709 80.60 มาก 7 

3. ด้านช่องทางการให้บริการ 3.81 0.683 76.20 ปานกลาง 6 
4. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.03 0.752 80.60 มาก 7 

สรปุภาพรวม 4.01 0.706 80.20 มาก 7 
สรปุภาพ 4 งานบริการ 4.03 0.721 80.60 มาก 7 

จากผลการประเมินพบว่าภาพรวมของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการ
ต่างๆ ภารวมมีคะแนนความพึงพอใจ 7 คะแนน  การให้บริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ
ในอันดับที่ 1 คือ งานส่งเสริมการออกกําลังกายของประชาชน รองลงมาคือ งานซ่อมสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจร, การประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ และงานด้านบริการสวนสาธารณะหนองกระทิง 
ตามลําดับ ถ้าวิเคราะห์ในรายละเอียดด้านการให้บริการงานทั้ง 4 งานบริการ พบว่า  

ความพึงพอใจของประชาชนต่องานด้านบริการสวนสาธารณะหนองกระทิงของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในภาพรวมมีคะแนนความพึงพอใจ 
4 คะแนน บริการที่มีความพึงพอใจสูงที่สุดคือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ รองลงมาด้านช่อง
ทางการให้บริการ, ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ตามลําดับ         
ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะในการพัฒนาครั้งต่อไปควรมีการปรับปรุงการให้บริการห้องนํ้า และการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ รวมทั้งการเพ่ิมเครื่องออกกําลัง และเคร่ืองเล่นให้มากขึ้น 

ความพึงพอใจของประชาชนต่องานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ในภาพรวมมีคะแนนความพึงพอใจ 7 คะแนน บริการที่มีความพึงพอใจสูง
ที่สุดคือ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก รองลงมาคือ ด้านช่องทางการให้บริการ, ด้านการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่และด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ตามลําดับ  ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะใน
การพัฒนาคร้ังต่อไปควรมีการปรับปรุงด้านการแจ้งเตือนให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้าก่อนการก่อสร้าง 
หรือการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบก่อนการดําเนินงาน 
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ความพึงพอใจของประชาชนต่องานส่งเสริมการออกกําลังกายของประชาชน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2559 ในภาพรวมมีคะแนนความพึงพอใจ 8 คะแนน การบริการที่มีความพึงพอใจสูง
ที่สุดคือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  รองลงมาคือ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก, ด้านกระบวนการ 
ขั้นตอนการให้บริการและด้านช่องทางการให้บริการ  ตามลําดับ  ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะใน
การพัฒนาครั้งต่อไปควรมีการปรับปรุงระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมมีความเหมะสม 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ประจําปี ๒๕๕๙
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ 7 บริการที่พึงพอใจสูงที่สุดคือ 
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ รองลงมาคือ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ,ด้านกระบวนการ ขั้นตอน
การให้บริการ และด้านช่องทางการให้บริการ ตามลําดับ  ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะในการพัฒนา
ครั้งต่อไปควรมีการปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในการจัดกิจกรรม รวมถึงเอกสาร 
แผ่นผับ แจ้งข้อมูลต่างๆ อย่างชัดเจน 

จากผลการประเมินและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลําปางควรนําผลประเมินดังกล่าวมาพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ประกอบด้วย 

1. เชิงนโยบายจะต้องมีการปรับวิธีคิด กระบวนการ และวิธีการใหม่ในการกําหนด
กรอบในการดําเนินงานด้านต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกับความคาดหวังและความต้องการของ
ผู้รับบริการ  และคํานึงถึงความเหมาะสมกับพ้ืนที่ การจัดทําแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน และการนําแผน
ไปสู่การปฏิบัติ จะต้องให้ทุกฝ่ายเข้าในใจบทบาทของตนเอง ได้รับความร่วมมือจากทุกส่วน เป็นแผนที่
เกิดจากความต้องการของพ้ืนที่อย่างแท้จริง รวมท้ังการจัดลําดับความสําคัญของงานในแต่ละด้านในการ
ดําเนินการงานทั้งเชิงรุก และเชิงรับ  

2. ในด้านการดําเนินงานควรพัฒนางานด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านกระบวนการและ
ขั้นตอนการดําเนินงาน ควรปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในพ้ืนที่ของโครงการก่อสร้างต่างๆ  การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างทั่วถึง รวมถึงสํารวจ
ความต้องการของประชาชนก่อนการวางแผนจัดกิจกรรม รวมท้ังด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ควร
พัฒนาบุคลากรที่จะให้บริการให้มีความรู้  ความเข้าใจ  และลงพ้ืนที่พบปะกับประชาชน  รวมถึงการให้
คําแนะนํา  คําปรึกษา  ในด้านต่างๆ  เพ่ือความชัดเจน  และสามารถพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 บทสรุปสาํหรบัผูบ้รหิาร       ก 
 สารบญั         ง
 สารบญัตาราง         ฉ 
 สารบญัภาพ         ฌ 
 

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

บทที่  2  แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารทีเ่กีย่วข้อง  6 
แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับความคาดหวัง     6 
แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับความพึงพอใจ     8 
แนวคิดและทฤษฎีลําดับขั้นความต้องการ      10 
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม ่      12 
การปฏิรูประบบราชการไทย       14 
การพัฒนาระบบราชการไทย       16 
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ     19 
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์       22 
บริบทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง     32 
กรอบแนวคิดในการสํารวจ       43 

บทที่  3  วิธดีาํเนนิการสํารวจ  44 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง       44 
เครื่องมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล      45 
การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ     46 
การเก็บรวบรวมข้อมูล        46 
การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้สําหรับการวิเคราะห์    46 
ระยะเวลาขั้นตอนการดําเนินงาน      47 

บทที่   4  สรปุผล         48 
ส่วนที่ 1 ผลการสํารวจความพึงพอใจต่องานด้านบริการสวนสาธารณะหนองกระทิง 

        ขององค์การบริหารสว่นจังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 50 
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ส่วนที่ 2 ผลการสํารวจความพึงพอใจต่องานด้านบริการงานซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
           ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559     61 
ส่วนที่ 3 ผลการสํารวจความพึงพอใจต่องานด้านการออกกําลังกายของประชาชน 

      ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559     70 
       ส่วนที่ 4 ผลสํารวจความพึงพอใจต่องานด้านการให้บริการประกวดแข่งขัน  
       ทางวิทยาศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559   79 
บทที่   5  สรปุผล และข้อเสนอแนะ        89 

สรุปผลการสํารวจ        89 
ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย       94 
ข้อเสนอแนะระดับปฏิบัติการ       94 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป      95 

เอกสารอ้างอิง  96 
 
ภาคผนวก 
 แบบสอบถาม  
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สารบัญตาราง 
           

 
ตารางที่                                   หน้า 
4.1   แสดงความพึงพอใจต่องานด้านบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง  

   ในภาพรวม         49 
4.2   แสดงจํานวนและร้อยละของเพศผู้ตอบแบบสอบถาม     
       งานด้านบริการสวนสาธารณะหนองกระทิง      50 
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บทที่  1 
บทนาํ 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 

พ.ศ. 2546) มาตรา พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๓ 
พ.ศ. ๒๕๔๖) มาตรา ๔๕/๑ การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดการจัดทํางบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง  
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการน้ัน และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 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  การปฏิบัติ

ราชการที่มีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน  ความสงบและความ
ปลอดภัยของสังคมส่วนรวม  ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ 
ได้กําหนดหลักการในการบริหารราชการแผ่นดินว่าต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน  โดยใช้
วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  และเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการให้เป็นไปตามมาตราดังกล่าว  
สํานักงาน ก.พ.ร. จึงเสนอให้มีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติ
ราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติ  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 ยกระดับขีดสมรรถนะไปสู่ความเป็นเสิศบูรณาการและเพ่ิมประสิทธิภาพงานของภาครัฐ 
ประสานการทํางานกับทุกภาคส่วน สร้างความโปร่งใสต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้เป็นที่น่า
เช่ือมั่นศรัทธาของประชาชน สามารถแยกออกได้เป็น ๓ หัวข้อ รวม ๗ ประเด็น ดังน้ี 
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ยกระดับองค์การสู่ความเป็นเลิศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความ

เป็นมืออาชีพ   
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐให้เกิดประโยชน์

สูงสุด 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
 พัฒนาอย่างย่ังยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกัน ระหว่าง

ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหาร

ราชการแผ่นดิน 
 ก้าวสู่สากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพ่ือเข้าสู่การเป็น

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

ราชการ และผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติเพ่ือบรรลุตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้  จึงให้ส่วนราชการท้ัง
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ           
อย่างต่อเน่ือง  ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการตามกรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ และ ก.พ.ร. ได้กําหนดกรอบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ เป็น ๔ มิติ คือ มิติด้านประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้าน
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และ มิติด้านการพัฒนาองค์การ ซึ่งการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ตามกรอบการประเมินผลทั้ง ๔ มิติน้ีจะมีความสัมพันธ์ส่งผลให้เกิดผลสําเร็จ ทั้งต่อความคาดหวัง       
ของประชาชนผู้รับบริการต่อรัฐบาลผู้กําหนดนโยบาย รวมท้ังความมีประสิทธิภาพและคุณภาพของการ
บริหารจัดการภายในส่วนราชการ ที่มีความย่ังยืนด้วย โดยเฉพาะมิติที่ ๒ ด้านคุณภาพการให้บริการ      
ที่มีความสําคัญที่ใช้ในการประเมินในการบรรลุเป้าประสงค์ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  คือ การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน            
เพ่ือตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของประชาชนท่ีมีความสลับซับซ้อน หลากหลายและ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เป้าหมายคือ ประชาชน ความพึงพอใจในระบบราชการ โดยกําหนดตัวช้ีวัด 
๒ ตัวช้ีวัดคือ ตัวช้ีวัดที่ ๑ ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการและการดําเนินงานของส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐ  ตัวช้ีวัดที่ ๒ ระดับความสําเร็จของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐใน
การให้บริการประชาชนในรูปแบบ e-Service  

 
 
 
 



 

 
๓ 

 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามกรอบแนวทางการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล เขตขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดได้แก่ เขตจังหวัด  ซึ่งมีภารกิจในการให้การบริการตามอํานาจหน้าที่ จึงจําเป็นต้องมี
การสํารวจความพึงพอใจ  ที่ใช้เป็นกลไกในการเข้าถึงความต้องการของผู้รับบริการ  คือ ประชาชน 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ที่มารับบริการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง  
ทั้งน้ีเพ่ือนําผลมาปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ  เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนงาน  โครงการงบประมาณ  
โดยคํานึงถึงความคุ้มค่า  ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม  มุ่งเน้นถึงความต้องการและความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการเป็นหลัก  และในการให้บริการที่ดี  มีคุณภาพ  ย่อมส่งผลให้ผู้รับบริการเกิดความเช่ือศรัทธา  
เกิดความประทับใจ  และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรในการบริหารงาน  ดังน้ันเพ่ือเป็นการยกระดับ
การให้บริการและการปฏิบัติงาน เพ่ือตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของประชาชน ให้
ประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุด จึงได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ัง
ลําปาง ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่ในพ้ืนที่ มีประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ และศักยภาพ  ดําเนินการ
สํารวจความคิดเห็นและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง  เพ่ือนําข้อมูลมาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางให้ดีขึ้น  ตรงตามความคาดหวังและความต้องการของประชาชน  
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
๑. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางในการ

ให้บริการ ๔ ด้าน ได้แก่  ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ  ด้านช่องทางการให้บริการ            
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก  ในงานบริการทั้ง ๔ งาน ได้แก่  

     ๑.๑ งานให้บริการสวนสาธารณะหนองกระทิง 
     ๑.๒ งานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   
     สายทาง ลป.ถ.๑-๐๐๓๒ บ้านหัวทุ่ง – บ้านทุ่งม่านใต้ ช่วงระหว่างบ้านแค่ หมู่ ๑ 

 - บ้านหัวทุ่ง หมู่ ๙ ตําบลบ้านเป้า อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
     ๑.๓ งานส่งเสริมการออกกําลังกายของประชาชน 
     ๑.๔ การประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ประจําปี ๒๕๕๙ 
๒. เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดลําปาง 
 
1.3 เป้าหมาย   

 การสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร     
ส่วนจังหวัดลําปาง ตามแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการเพ่ือกําหนด
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ มิติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวช้ีวัด : ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป้าหมาย :  ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
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1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร  (Population)  หมายถึง หน่วยตัวอย่างทั้งหมดที่สนใจต้องการศึกษาหรือหาข้อมูล 

ดังน้ันประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ที่มาใช้บริการหน่วยงานท้ัง ๔ 
งานบริการ โดยมีผู้มาใช้บริการดังต่อไปน้ี  

     ๑.๑ งานให้บริการสวนสาธารณะหนองกระทิง   จํานวน ๑๒,๒๓๑ คน 
     ๑.๒ งานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร   จํานวน      ๗๕๒ คน 
     ๑.๓ งานส่งเสริมการออกกําลังกายของประชาชน  จํานวน      ๒๐๐ คน 
     ๑.๔ การประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ประจําปี ๒๕๕๙ จํานวน      ๓๔ โรงเรียน 
กลุ่มตัวอย่าง (Sample) หมายถึง หน่วยของข้อมูลที่ผู้ทําการวิจัยเลือกมาเพื่อเป็นตัวแทนของ

ประชากรในการศึกษา ผลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างน้ันสามารถนําไปประยุกต์ใช้ หรืออ้างอิงกับกลุ่ม
ประชากรได้ ดังน้ัน ในการศึกษาคร้ังน้ีจะคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane ระดับ
ความเช่ือมั่น ๙๕% สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ ๐.๐๕  โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น ๔ กลุ่ม ดังน้ี 
คือ 

กลุ่มผู้ใช้บริการสวนสาธารณะหนองกระทิง   จํานวน ๓๘๗ ตัวอย่าง 
กลุ่มผู้รับบริการงานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร  จํานวน ๒๖๑ ตัวอย่าง 
กลุ่มผู้รับบริการการออกกําลังกายประชาชน  จํานวน ๑๓๓ ตัวอย่าง   
กลุ่มผู้รับบริการการประกวดแข่งขันทางวิทยาสาสตร์  จํานวน   ๓๔ ตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
ขอบเขตเนื้อหา 
การประเมินในครั้งน้ีได้แบ่งเน้ือหาการประเมิน  ออกเป็น ๓ ส่วน คือ 
 ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ ๒  ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

ส่วนที่ ๓  สรุปข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค ในการพัฒนา 
 

 
 
 
 
 

n   = ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
N   = ขนาดประชากร  
e   = ค่าความคลาดเคล่ือน (๐.๐๕) 

(ที่ระดับความเช่ือมั่น ๙๕%)
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1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผลจากการศึกษาทําให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง  ในด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่          
ผู้ให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการและด้านสิ่งอํานวยความสะดวก  ในงานบริการทั้ง 4 งานบริการ 
 2.  ผลจากการศึกษาทําให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ทราบถึงปัญหาและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ และนําผลการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาการให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้เกิดแก่ผู้มาใช้บริการต่อไป 
 



 

 
 

๖

บทที่  2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
  การสํารวจความพึงพอใจของผู้ รับบริการ ที่ มี ต่อคุณภาพการให้บริการของ           
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง  ผู้สํารวจได้รวบรวมแนวคิด  ทฤษฎีและเอกสารที่เก่ียวข้องเพื่อเป็น
แนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิดเพ่ืออธิบายความคาดหวัง  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งต้อง
บูรณาการแนวคิด ทฤษฎีในหลายสาขาเข้าด้วยกัน  จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีการศึกษาค้นคว้า
แนวคิดทฤษฎี และเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องอย่างครบถ้วน  ซึ่งผู้สํารวจได้ศึกษาค้นคว้าในแนวคิด ทฤษฎี
ต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

- แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับความคาดหวัง 
- แนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวกับความพึงพอใจ 
- แนวคิดและทฤษฎีลําดับขั้นความต้องการ 
- การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
- การปฏิรูประบบราชการไทย 
- การพัฒนาระบบราชการไทย 
- การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
- กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
- บริบทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง 
- กรอบแนวคิดในการสํารวจ 
- งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความคาดหวัง 
แนวคิดในการอธิบายความคาดหวังของ Rotter (อ้างถึงใน สุรีย์ กาญจนวงศ์, 2542 : 

58) แบ่งเป็น 2 ประการ คือ ความคาดหวังเฉพาะกับความคาดหวังทั่วไป  ซึ่งบอกความคาดหวังเฉพาะ 
(Specific  Expectancies)  สะท้อนให้เห็นประสบการณ์ที่ได้รับจากสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึงใน
อดีตกับความคาดหวังทั่วไป (Generalized  Expectancies) ซึ่งเป็นผลรวมของประสบการณ์ ใน
สถานการณ์ต่างๆ ที่คล้ายคลึงกันหรือเก่ียวข้องกัน  ในขณะที่  สันติชัย  คําสมาน  (อ้างถึงใน  สุภัคญาณี  
สุขสําราญ , 2544 : 16) ได้อธิบายความคาดหวังในลักษณะของการเป็นทฤษฎีช่วยตัดสินใจใน        
การกระทําว่ามีข้อพิจารณาเก่ียวกับความคาดหวัง  2  ประการคือ  พิจารณาเป้าหมายที่จะไปสู่สิ่งที่มี
คุณค่ามากน้อยเพียงไร  (Valance)  และพิจารณาว่าสิ่งที่กระทําสามารถคาดหวังให้ไปถึงจุดหมายได้
เพียงไร  (Expectancy)  โดยทั้ง  2  ประการน้ีมีความสัมพันธ์กัน  และความคาดหวังในการทํางานสู่
เป้าหมายน้ีได้มีแนวคิดสําคัญตามทฤษฎีการต้ังเป้าหมาย  (Goal – Setting  Theory) เสนอโดย  
Edwin  Locke  (อ้างถึงใน  สุภัคญาณี  สุขสําราญ, 2544 : 16)  ที่เห็นว่าจิตใจของมนุษย์เราน้ัน โดย
ธรรมชาติจะถูกกระตุ้นโดยเป้าหมาย (Goal) ให้ต้องแสดงพฤติกรรมตามเป้าหมาย  และความต้ังใจของ
ตน เพ่ือนําสู่   การบรรลุเป้าหมาย 
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  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 เขาก็จะไม่ได้
ประโยชน์อะไรเพ่ิมขึ้นเลย  เขาก็จะไม่ทุ่มเทให้กับงานเป็นพิเศษแต่อย่างใด 
  2.  ความพอใจหรือคุณค่าของผลที่ เกิดขึ้น  ผลที่ เขาคาดหวังว่าจะเกิดขึ้น น้ัน            
ได้ก่อให้เกิดความพอใจหรือมีคุณค่าแก่เขาเพียงใด เช่น คนที่คาดหวังว่าถ้าเขาทํางานหนักขึ้นเขาจะได้
ค่าจ้างเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสร้างความพอใจแก่เขามาก แต่ถ้าการทํางานหนักขึ้นทําให้เขาได้คํายกย่องชมเชย   
ซึ่งไม่ใช่เงิน ก็จะทําให้เขามีความพอใจน้อย 
  3.  ความคาดหวังเก่ียวกับกําลังความพยายามกับผลการปฏิบัติงาน  ความคาดหวังของ
บุคคลเก่ียวกับความยุ่งยากในการปฏิบัติงานให้ประสบความสําเร็จจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบุคคล
น้ันว่าจะปฏิบัติงานดังกล่าวน้ันหรือไม่ 
  รักชนก  โสภาพิศ, (2542 : 68 – 69)  กล่าวว่าทฤษฎีความคาดหวังมีอยู่หลายฉบับ
ที่นักทฤษฎีแต่ละคนนําเสนอโดยมีสาระท่ีต่างกันเล็กน้อยแต่ฉบับที่รู้จักยอมรับกันมากเป็นของ วรูม  
(Vroom)  และฉบับของ  พอร์เตอร์  (Porter)  กับ  ลอว์เลอร์  (Lawler)  ที่เห็นพ้องกันว่าแรงจูงใจเป็น
ผลที่เกิดมาจากความเช่ือ  3  ประการของมนุษย์  ได้แก่ 
  Vroom (1970 : 91 – 103) ก ล่ า วถึ งค ว าม ค าดห วั ง ใน ท ฤษ ฏี   Valance, 
Instrumentality  and  Expectancy  (V.I.E)  ซึ่งมีองค์ประกอบที่สําคัญ  3  ประการคือ 

1. V  มาจากคําว่า  Valance  หมายถึง ความพึงพอใจของมนุษย์ที่มี ต่อผลลัพธ์  
(Outcomes)  ของการกระทํา  ซึ่งเป็นลักษณะที่สําคัญที่สุดของความพึงพอใจของมนุษย์  ระดับของ
ความพึงพอใจ  ที่มนุษย์คาดหวังว่าจะได้จากผลลัพธ์น้ันๆ  ไม่ใช่เกิดจากการเห็นคุณค่าที่แท้จริงของ
ผลลัพธ์น้ันเสมอไป  เช่น มนุษย์เลือกทํางานด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหน่ึงเพราะต้องการเลื่อนตําแหน่งให้
สูงขึ้น  ต้องการเป็นที่ยอมรับของสังคม  หรือต้องการค่าจ้างที่สูงไม่ใช่เลือกทํางานเพราะว่างานนั้นมี
คุณค่าตามอุดมคติ  อาจกล่าวได้ว่าความพยายามในการทํางานเน้นจากผลลัพธ์หลายอย่างทั้งทางตรง
และทางอ้อม 
 2.  I  มาจากคําว่า  Instrumentality  หมายถึง  ความเช่ือถือ  วิธีการในการเชื่อมโยง
ผลลัพธ์อย่างหน่ึงไปสู่ผลลัพธ์อีกหลายอย่าง  เช่น  นักเรียนเช่ือว่าการเรียนจะเป็นวิธีการไปสู่การสอบได้  
การสอบได้เป็นวิธีการที่นําไปสู่การได้รับประกาศนียบัตร  ประกาศนียบัตรจะนําไปสู่การบรรจุเข้าทํางาน 
 3.  E  มาจากคําว่า  Expectancy  หมายถึง  การคาดการณ์จากความเช่ือว่าผลลัพธ์      
จะเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด  เช่น  ถ้ามนุษย์มีความเช่ือมั่นว่าจะทํางานให้บรรลุผลสําเร็จตามที่ต้ังไว้  
ย่อมทําให้เกิดแรงจูงใจในการทํางาน  ซึ่งเป็นความรู้สึกทางด้านจิตใจที่จะตัดสินใจเลือกทําอะไร และทํา
อย่างไรจึงจะประสบความสําเร็จตามที่คาดหวังไว้ 
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2.2 แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ 
การศึกษาถึงความพึงพอใจมักนิยมศึกษากันใน 2 มิติ คือ มิติในด้านความพึงพอใจของ

ผู้ปฏิบัติงาน  (Job  satisfaction)  หรือผู้ให้บริการ  (Service  provider)  และมิติในด้านความพึงพอใจ
ในการรับบริการ  (Service  satisfaction)  หรือผู้รับบริการ  (Customer)  ในการศึกษาครั้งน้ีได้
ทําการศึกษาถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง  ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการ  ถึงความพึงพอใจของ
ประชาชน  หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในฐานะท่ีเป็นลูกค้า  หรือผู้รับบริการ  โดยมีผู้ให้ความหมาย
ของความพึงพอใจไว้  ดังน้ี 
  Oskamps  (1984 อ้างใน อรวรรณ  เมฆทัศน์, 2543 : 3) ได้ให้ความหมายของ
ความพึงพอใจไว้ 3 นัย  คือ 
  1.  ความพึงพอใจ หมายถึง  สถานการณ์ที่เป็นผลจากการปฏิบัติการจริง ได้เป็นไป
ตามท่ีบุคคลคาดหวังไว้ 
  2.  ความพึงพอใจ  หมายถึง  ระดับของความสําเร็จที่เป็นไปตามความต้องการ 
  3.  ความพึงพอใจ  หมายถึง  การที่งานได้เป็นไปตามหรือสนองต่อคุณค่าของบุคคล 

ปริญญา จเรรัชต์ (2546) กล่าวว่า  ความพึงพอใจหมายถึง ท่าทีความรู้สึกหรือ
ทัศนคติในทางที่ ดีของบุคคลท่ีมีต่องานที่ปฏิบัติ ร่วมปฏิบัติหรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ โดย
ผลตอบแทนที่ได้รับ รวมทั้งสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจต่องาน
ที่ทํา 

Millet, 1954 (อ้างถึงใน มนกานต์ มีบุญลือ, 2547:30) ได้อธิบายความพึงพอใจใน
การบริการหรือความสามารถในการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ ให้พิจารณาจากองค์ประกอบ 
5 ด้านคือ 

1. ความสามารถในการบริการอย่างเสมอภาค (equitable service) หมายถึง ความ
ยุติธรรมในการบริการงานที่มีฐานคติที่ว่าทุกคนเท่าเทียมกัน 

2.  ความสามารถในการบริการตรงเวลา (timely service) หมายถึง การให้บริการ
จะต้องตรงเวลา รวดเร็ว และทันต่อเวลา 

3. ความสามารถในการให้บริการอย่างเพี ยงพอ  (ample service) หมายถึ ง            
การให้บริการต้องมีลักษณะที่เหมาะสม (the right geographical location) Millet  เห็นว่าความเสมอ
ภาคหรือการตรงต่อเวลาจะไม่มีความหมาย ถ้าไม่มีการให้บริการที่เพียงพอ 

4. ความสามารถในการให้บริการอย่างต่อเน่ือง (continuous service) หมายถึง     
การให้บริการที่เป็นไปอย่างสมํ่าเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลัก 

5. ความสามารถในการให้บริการอย่างก้าวหน้า (progressive service) หมายถึง     
การให้บริการที่มีการปรับปรุงคุณภาพและปรับปรุงผลการปฏิบัติงานโดยทรัพยากรเท่าเดิมและ
พัฒนาการให้บริการทั้งในด้านการบริการและในด้านคุณภาพให้มีความเจริญก้าวหน้าตามลักษณะของ
การบริการน้ันๆ 

Kotler,  2540 : 48-49 (อ้างอิงถึง พวงทอง ปานสายลม, 2547:8) ความพึงพอใจ 
คือระดับความรู้สึกของบุคคลท่ีเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบการทํางานของผลิตภัณฑ์ตามที่เห็นหรือ
เข้าใจ (Product’s Perceived Performance) กับความคาดหวังของบุคคล ดังน้ันระดับความพึงพอใจ
จึงเป็นฟังก์ ช่ันของความแตกต่างระหว่างการทํางาน  (ผล ) ที่มองเห็นหรือเข้าใจ (Perceived 
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Performance) และความคาดหวัง (Expectation) ระดับความพึงพอใจสามารถแบ่งได้อย่างกว้าง ๆ 
เป็น 3 ระดับ และ ลูกค้ารายหนึ่งอาจมีประสบการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงใน 3 ระดับน้ี กล่าวคือ หากการ
ทํางานของข้อเสนอ (หรือผลิตภัณฑ์) ไม่ตรงความคาดหวัง ลูกค้าย่อมเกิดความไม่พอใจ หากการทํางาน
ของข้อเสนอ (หรือผลิตภัณฑ์) ตรงกับความคาดหวัง ลูกค้าย่อมเกิดความพอใจ แต่ถ้าเกินกว่าความ
คาดหวังลูกค้าก็ย่ิงพอใจมากขึ้นไปอีก 

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

1. S – SATISFACTION  คือความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้วยความรู้สึกที่ดีต่อผู้
ให้บริการ 

2. E – EXPECTATION คือผู้รับบริการมักจะคาดหวังการบริการที่รวดเร็วทันใจมี
ประสิทธิภาพและมีอัธยาศัยไมตรีดีงาม 

3. R – READINESS ความพร้อมในการให้บริการ มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา พร้อม
ให้บริการอย่างฉับพลันและทันใจ ผู้รับบริการจะชอบใจและรู้สึกประทับใจ 

4. V – VALUE คือความมีคุณค่าของการบริการที่ตรงไปตรงมา ไม่เอาเปรียบลูกค้าทํา
ให้ผู้รับบริการถูกใจ ชอบ และประทับใจ 

5. I – INTEREST คือความสนใจต่อการบริการ ให้ความสนใจ จริงใจ ต่อลูกค้า        
ทุกระดับและทุกคนอย่างยุติธรรม เท่าเทียมกัน การปฏิบัติต่อลูกค้าจะต้องอ่อนโยน ให้เกียรติลูกค้าเสมอ 

6. C – COURTESY  คือ ความมีไมตรีจิตในการบริการ ด้วยใบหน้าย้ิมแย้มแจ่มใส 
ท่าทางที่สุภาพอ่อนโยน มีอัธยาศัยของความเป็นมิตร สร้างความอบอุ่นและเป็นกันเอง 

7. E – EFFICIENCY คือความมีประสิทธิภาพของการดําเนินงานบริการ ขึ้นอยู่กับ       
การบริการอย่างเป็นระบบที่มีขั้นตอนชัดเจน โดยมีปรัชญาการบริการ มีแผนในการให้บริการ               
มียุทธศาสตร์การบริการที่มีคุณภาพ ตลอดจนการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรของผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่
บริการให้มีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๑๐

2.3 แนวคิดและทฤษฎีลําดับข้ันความต้องการ 
Abraham S. Maslow (Quoted in Robbins, 2001, p.157)  ไ ด้ แ บ่ ง ค ว า ม

ต้องการของมนุษย์  (Hierarchy of  needs theory)  ต้ังแต่ระดับตํ่าสุดถึงระดับสูงสุดเป็น 5 ขั้น โดย 
มาสโลว์ได้จําแนกความต้องการท้ัง 5 ขั้นของมนุษย์เป็น 2 ระดับใหญ่ๆ คือระดับตํ่า (Lower – order)  
ได้แก่ ความต้องการทางกายภาพ และความต้องการความมั่นคง สําหรับความต้องการในระดับสูง  
(Higher – order  Needs) ได้แก่  ความต้องการทางสังคม ความต้องการได้รับการยกย่อง และความ
ต้องการความสําเร็จในชีวิต  ซึ่งความแตกต่างของความต้องการทั้ง  2  ระดับคือ  ความต้องการ         
ในระดับสูงเป็นความพึงพอใจที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล ขณะที่ความต้องการในระดับตํ่า  เป็นความ      
พึงพอใจที่เกิดจากภายนอก 
  1.  ความต้องการระดับกายภาพ (Physiological Needs) เป็นความต้องการทาง
ร่างกายข้ันพ้ืนฐานของมนุษย์และเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดสําหรับการดํารงชีวิต ความต้องการเหล่าน้ี  ได้แก่  
อากาศ นํ้า เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย ความต้องการทางเพศ เป็นต้น มนุษย์จะมีความต้องการ
ในลําดับถัดไป เมื่อความต้องการระดับกายภาพได้รับการตอบสนองแล้ว  ดังน้ัน ในขั้นแรกองค์กรจะต้อง
ตอบสนองความต้องการของพนักงานโดยการจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทนเพ่ือให้พนักงานสามารถนําเงิน
ไปใช้จ่ายเพ่ือแสวงหาสิ่งจําเป็นพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตของแต่ละคน 
  2.  ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety or Security Needs) เมื่อความ    
ต้องการด้านร่างกายได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการความมั่นคงปลอดภัยก็จะเข้ามามีบทบาทใน
พฤติกรรมของมนุษย์ ความปลอดภัยดังกล่าวมี 2 รูปแบบ คือ ความต้องการความปลอดภัยทางด้าน
ร่างกาย และความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งความต้องการความปลอดภัยทางด้านร่างกาย ได้แก่ การมี
ความปลอดภัยในชีวิต การมีสุขภาพดี เป็นต้น ส่วนความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การมีอาชีพการงาน
มั่นคง การทํางานที่มีหลักประกันอย่างเพียงพอจะมีผลต่อการตัดสินใจในการทํางานต่อไปอันจะเป็น
ข้อมูลในการตัดสินใจลาออกจากงานหรือการพิจารณาเลือกงานใหม่ แต่ตราบใดที่ความต้องการด้าน
ร่างกายยังไม่ได้รับการตอบสนอง  ความต้องการที่จะได้รับความม่ันคงปลอดภัยก็ค่อนข้างน้อย 
  3.  ความต้องการทางสังคม (Social Needs) เมื่อความต้องการทั้ง 2 ประการ ได้รับ
การตอบสนองแล้ว ความต้องการในระดับที่สูงกว่า จะเข้ามามีบทบาทต่อพฤติกรรมของมนุษย์         
ความต้องการทางสังคม ได้แก่ ความต้องการการยอมรับในผลงาน ความเอ้ืออาทร ความเป็นมิตรที่ดี  
ความมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และความรักจากผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน องค์การสามารถตอบสนอง
ความต้องการของพนักงานได้โดยการให้ลูกจ้างมีส่วนในการแสดงความคิดเห็น ให้ลูกจ้างทํางานเป็น
กระบวนกลุ่ม (Group Process) และมีลักษณะเป็นการร่วมมือร่วมใจ (Collaboration) ในการทํางาน
มากกว่าที่จะมุ่งการแข่งขัน (Competition) ตลอดจนองค์กรต้องมองเห็นคุณค่าของบุคลากร ยอมรับ
ความคิดเห็นของเขาเหล่าน้ันด้วยการยกย่องชมเชยเมื่อมีโอกาสอันควร 
  4.  ความต้องการได้รับการยกย่องสรรเสริญในสังคม (Esteem Needs) หมายรวมถึง  
ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสําเร็จ ความรู้ ความสามารถ การนับถือตนเอง ความเป็นอิสระและเสรีภาพ
ในการทํางาน ตลอดจนต้องการมีฐานะเด่นและเป็นที่ยอมรับนับถือของคนทั้งหลาย  การมีตําแหน่งสูงใน
องค์การ หรือการที่สามารถใกล้ชิดบุคคลสําคัญ ๆ ล้วนเป็นการส่งเสริมให้ฐานะของบุคคลเด่นขึ้นทั้งสิ้น 
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  5.  ความต้องการความสําเร็จในชีวิต  (Self–actualization Needs) เมื่อมนุษย์ได้รับ
การตอบสนองทั้ง 4 ระดับแล้ว มนุษย์จะทํางานเพ่ืองานคือ อยากรู้ว่าตนมีศักยภาพแค่ไหนและพยายาม
พัฒนาศักยภาพของตนไปสู่จุดสูงสุด การทํางานเกิดจากสนใจและรักในงานที่ทําและทําเพราะได้มีโอกาส
พัฒนาศักยภาพของตนให้ถึงจุดสูงสุด 
 

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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2.4 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม ่(New Public Management หรือ NPM) 
สถานการณ์ปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นโลกาภิวัฒน์เพราะอิทธิพลของ

เทคโนโลยีสมัยใหม่โดยสังคมโลกได้กลายมาเป็นสังคมแห่งความรู้ นิยมเศรษฐกิจแบบเสรี และเกิดกระแส
ประชาธิปไตยที่รุนแรงและแพร่หลาย ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับองค์กรทั้งภาครัฐและ
เอกชนท่ีต้องเพ่ิมศักยภาพและความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองความต้องการของระบบท่ี
เปลี่ยนแปลงไป 

ปรากฏการณ์ของโลกในลักษณะเช่นน้ี  ทําให้หลายๆ ประเทศปรับตัวเองได้ไม่ทันโลก  
ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ ฯลฯ ทําให้เกิดปัญหา เศรษฐกิจล่ม สังคมเสื่อม รัฐในฐานะผู้ดูแลและ
จัดระเบียบสังคม เศรษฐกิจและการเมือง จึงมีภาระงานท่ีเพ่ิมมากขึ้น และงานที่ต้องรับผิดชอบมีลักษณะ
ยุ่งยากมากขึ้น ในขณะเดียวกัน กระแสประชาธิปไตยและเศรษฐกิจเสรีซึ่งเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอก   
ก็ได้กดดันให้รัฐต้องมีขนาดที่เล็กลง มีจํานวนคนทํางานที่น้อยลง สภาวะงานที่มากขึ้น เง่ือนไขที่รัฐต้อง
เล็กลงเช่นน้ี  ได้ส่งผลให้ต้องมีการพัฒนาระบบราชการ 

ผ่านมาจะเห็นว่าองค์กรภาคเอกชนสามารถเปล่ียนแปลงและพัฒนาตนเองในด้าน
โครงสร้าง ระบบการบริหารจัดการ และบุคลากรเพ่ือตอบรับการเปลี่ยนแปลงได้ดีพอสมควร  แต่องค์กร
ภาครัฐกลับมีข้อจํากัด เน่ืองจากสภาพปัญหาของภาครัฐในปัจจุบันที่ทําให้ต้องมีการพัฒนาระบบราชการ
มี 2 ประการ ประการแรก ความเป็นระบบราชการที่มีแนวโน้มเสื่อมถอย  (Bureaucratic  Pathology)  
เมื่อสํารวจสภาพของระบบราชการที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน จะพบสภาพแนวโน้มที่กําลังเสื่อมถอยหลาย
ประการในระบบ ซึ่งหากไม่มีการแก้ไขอาจเกิดปัญหาความล่มสลายของระบบ สภาพเหล่าน้ีได้แก่       
การขาดประสิทธิภาพในการทํางาน การขยายอํานาจโดยมุ่งขยายขอบเขตหน้าที่อย่างไม่มีที่สิ้นสุด      
การขยายการบริโภคทรัพยากร  โดยมุ่งขอคน ของบประมาณ  และขอทรัพยากรต่างๆ มาใช้งานให้ได้
จํานวนมากท่ีสุด  การเฉื่อยชาละเลย  เพิกเฉยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ  รวมท้ังความล่าช้าใน
การปฏิบัติงาน  การต่อต้านการเปล่ียนแปลงทุกประเภท   และการไม่ส่งเสริมให้มีการทํางานอย่างมี
ศักด์ิศรี  โดยระบบทําให้คนทํางานต้องใช้วิธีการนอกระบบว่ิงเต้นเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์และ
ความก้าวหน้าของตน  ประการที่สอง  การขาดการอภิบาลอย่างเป็นธรรม  (Dirty  Governance)      
ซึ่งได้แก่ การมีลักษณะเผด็จการ  ไม่ยอมให้เกิดการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม การทุจริต ไม่โปร่งใส  
และประพฤติมิชอบ 

ถ้าภาครัฐไม่ปรับเปลี่ยนและพัฒนาการบริหารจัดการของภาครัฐเพ่ือไปสู่องค์กร
สมัยใหม่ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล   ก็จะส่งผลบ่ันทอนความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ทั้งยัง
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตด้วย   ดังน้ันการบริหารจัดการภาครัฐควร
ปรับเปลี่ยนจากสภาพการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  (As Is)  ไปสู่สิ่งที่ควรจะเป็นอันมีลักษณะที่พึงประสงค์  
(To Be)  โดยเปลี่ยนจากความเป็นระบบราชการท่ีมีปัญหา  ไปสู่การเป็นองค์กรแบบ  Corporate  
สมัยใหม่  และมีลักษณะของระบบธรรมาภิบาล  (Good  Governance)  อยู่ในตัว  ซึ่งจะทําให้มี       
การนําไปสู่ลักษณะองค์กรที่พึงประสงค์  คือ  ประสิทธิภาพ  การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง  การมีระบบ
บริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่  ยึดผลลัพธ์การทํางาน  ยึดภารกิจเป็นตัวต้ังการทํางานแบบมีส่วนร่วมและ
โปร่งใส 
 



 

 
 

๑๓

 
 
 
 
 
* ระบบราชการเสื่อมถอย      * องค์กรสมัยใหม่      * มีประสิทธิภาพ 
* ขาดธรรมาภิบาล       * ระบบธรรมาภิบาล      * บริหารองค์กรแบบสมัยใหม่ 
            * ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
            * ยึดภารกิจเป็นตัวต้ัง 
            * คนในองค์กรมีส่วนร่วม 
            * ยึดผลลัพธ์การทํางาน 
            * มีความโปร่งใส 

ภาพที่  2-2  
การบรหิารจัดการภาครัฐแนวใหม ่

 
 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) จึงเป็นแนวคิดพ้ืนฐานของ
การบริหารจัดการภาครัฐซึ่งจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบต่างๆ ของภาครัฐและยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ 
ที่เป็นรูปธรรม มีแนวทางในการบริหารจัดการดังน้ี  

1. การให้บริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชน 
2. คํานึงถึงความต้องการของประชาชนเป็นหลัก 
3. รัฐพึงทําบทบาทเฉพาะที่รัฐทําได้ดีเท่าน้ัน 
4. ลดการควบคุมจากส่วนกลาง เพ่ิมอิสระแก่หน่วยงาน 
5. ระบบการบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
6. มีระบบสนับสนุนทางด้านบุคลากรและเทคโนโลยี 
7. เน้นการแข่งขันระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเอกชน 

ซึ่งการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่เน้นแนวทางดังกล่าวข้างต้นจะส่งผลให้ภาครัฐต้อง
ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการคือ การปรับวิธีการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเน้นผลงาน  
ปรับการบริหารงานให้เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้  ปรับบทบาทภารกิจและกลยุทธ์โดยให้เอกชน 
และชุมชนมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพการณ์ที่

เป็นอยู่ 

เปลี่ยนแปลง 

 (CHANGE ) 

สิ่งที่ควรเป็น  

( TO BE ) 
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2.5 การปฏิรูประบบราชการไทย 
การปฏิรูปราชการ คือ การเปลี่ยนรูปแบบของราชการอย่างขนานใหญ่  ต้ังแต่บทบาท

หน้าที่ของภาครัฐ  โครงสร้างอํานาจในระดับต่างๆ โครงสร้างรูปแบบขององค์กร ระบบบริหารและ
วิธีการทํางาน  ระบบบริหารบุคคล กฎหมาย  กฎ ระเบียบ  วัฒนธรรมและค่านิยม  เพ่ือทําให้ระบบ
ราชการมีสมรรถนะสูงในการเป็นกลไกการบริหารประเทศให้สามารถแข่งขันในระดับโลกได้เป็นระบบที่มี
คุณภาพและคุณธรรม  รวมทั้งประสิทธิผลที่เช่ือถือศรัทธาของประชาชนโดยต้องเป็นระบบท่ีสร้างให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีนิสัยการทํางานอย่างผู้รู้จริง ทําจริง มีผลงาน ขยัน  มีความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริต 
กล้าคิด กล้าทํา เพ่ือสร้างสรรค์สิ่งดีงามและคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 

การปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยคร้ังสําคัญที่สุดได้เกิดขึ้นเมื่อปี 
พ.ศ. 2435  ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  ซึ่งสาเหตุสําคัญที่
ผลักดันให้มีการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินดังกล่าวเป็นผลมาจากปัจจัยสําคัญสองประการ 
กล่าวคือ  ปัจจัยภายในประเทศ อันได้แก่  ภาวะในเชิงคุกคามที่เกิดจากการขยายอํานาจของระบบ      
ขุนนางซึ่งถือเป็นปัญหาต่อความม่ันคงในพระราชอํานาจ และปัจจัยภายนอกประเทศอันได้แก่การแพร่
ขยายของลัทธิล่าอาณานิคมของบรรดาประเทศตะวันตก โดยได้มีการจัดต้ังสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน
และสภาองคมนตรี และปรับปรุง เปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ในเร่ืองเกี่ยวกับการ ยกเลิกจตุสดมภ์และปฏิรูป
โครงสร้าง  ระบบบริหารราชการแผ่นดิน  การปฏิรูปการจัดเก็บภาษีอากรและการคลัง  การยกเลิกไพร่
และการปฏิรูปการทหาร การเลิกทาส และการปฏิรูปการศึกษา เป็นต้น 

ในส่วนของการปฏิรูปโครงสร้างระบบบริหารราชการแผ่นดินน้ันได้ทรงเปลี่ยนแปลงให้
มีความทันสมัยและสอดคล้องกับนานาอารยะประเทศ โดยมีการยกเลิกระบบบริหารงานในแบบ
จตุสดมภ์และจัดระเบียบโครงสร้างของระบบการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ ซึ่งแยกออกเป็นสามส่วน 
กล่าวคือ  ราชการ บริหารในส่วนกลาง (กระทรวงและกรม) ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น (เทศบาล)      
มีการยกเลิกระบบขุนนางและระบบการเกณฑ์แรงงานให้เป็นระบบข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนประจํา 

นับต้ังแต่ปีพ .ศ . 2502 เป็นต้นมา รัฐบาลในแต่ละชุดต่างได้ให้ความสําคัญต่อ        
การปฏิรูประบบบริหารราชการและพยายามวางแนวทางหรือมาตรการต่างๆ มาโดยตลอด  ไม่ว่าจะเป็น
การจํากัดขนาดกําลังคนภาครัฐ การแก้ไขปัญหาความซ้ําซ้อนและล่าช้าในการดําเนินงาน การปรับปรุง
ประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการประชาชน การปรับเปลี่ยนแนวความคิดและทัศนคติใน         
การทํางานของข้าราชการ เป็นต้น แต่ปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองทําให้ขาดความจริงจังและ
ต่อเน่ืองการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง หรือเป็นผลทําให้การปฏิรูปในช่วงที่ผ่านมา
น้ันยังไม่ปรากฏผลสําเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากนัก 

ความพยายามที่ผ่านมาของรัฐบาลในการปฏิรูประบบราชการน้ันได้ผลสัมฤทธ์ิผล
มาแล้วระดับหน่ึง  แต่อย่างไรก็ดีการพัฒนาระบบราชการน้ันจําเป็นต้องมีเจ้าภาพเพ่ือสานต่อ          
การดําเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง จึงทําให้มีการจัดต้ัง คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการอย่างเป็นทางการ  เพ่ือเก้ือหนุนให้การพัฒนาระบบ
ราชการไทยเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและบังเกิดผลอย่างย่ังยืน โดยเน้นพัฒนาระบบราชการไทยให้มีความ
เป็นเลิศ  สามารถรองรับกับการพัฒนาประเทศไทยในยุคโลกาภิวัฒน์ โดยยึดหลักการบริหารกิจการ
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บ้านเมืองที่ดี และประโยชน์สุขของประชาชน  และได้ริเริ่มจัดให้มีนโยบาย มาตรการและส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการปฏิรูประบบราชการของประเทศไทยมาเป็นระยะๆ  

เพ่ือให้ภาครัฐสามารถพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ให้ประสบผลสําเร็จบรรลุจุดมุ่งหมายที่
วางไว้  จึงได้กําหนดแผนปฏิรูประบบราชการบริหารงานภาครัฐ  โดยในแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ
น้ันได้อธิบายถึง กรอบความคิดวิสัยทัศน์ของระบบราชการ สาระสําคัญและกําหนดขอบเขต             
การดําเนินงาน  ประกอบด้วยแผนใหญ่ๆ อยู่ 5 แผน ดังน้ี 

 1.  แผนปรับบทบาทภารกิจและวิธีการทํางานของภาครัฐ  
 2.  แผนปรับปรุงระบบงบประมาณ ที่จะเป็นเส้นเลือดในการบริหารราชการ  
 3.  แผนปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคล 
 4.  แผนปรับปรุงระบบกฎหมาย กฎระเบียบ  
 5.  แผนปรับปรุงวัฒนธรรม ค่านิยม ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ  
ซึ่งแผน 5  แผนนี้ประกอบด้วยแผนย่อยๆ รวม  ทั้งหมด 37 แผน ซึ่งมีการกําหนดหน่วยงาน   

ที่ ต้องรับผิดชอบ สาระสําคัญของแผนแต่ละเรื่อง และกําหนดเวลาการทํางานไว้อย่างชัดเจน              
ผลการทบทวนและวิเคราะห์แนวทางและ  มาตรการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินในช่วงเวลาที่
ผ่านมา พบว่าอิทธิพลของแนวความคิดทั้งสองกระแสอันได้แก่ การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ หรือ 
NPM ซึ่งเน้นถึงการปรับเปลี่ยนการทํางานให้มีความทันสมัย และการปรับให้เข้าสู่ระบบตลาด  
ประชาธิปไตยแนวใหม่ ซึ่งเน้นถึงการทําให้เป็นประชาธิปไตย หรือเป็นความพยายามในการเปิดระบบ
ราชการให้เข้าสู่กระบวนการประชาธิปไตยและยึดหลักนิติธรรมน้ัน ต่างมีผลต่อการวางยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐ ในเชิงผสมผสานของประเทศไทยอย่างชัดเจน 
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2.6 การพัฒนาระบบราชการไทย 
เพ่ือรองรับการปฏิรูประบบราชการของประเทศไทยให้ประสบความสําเร็จดังกล่าวมา

ข้างต้น จึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาระบบราชการอย่างจริงจังและต่อเน่ือง ทั้งในส่วนที่
เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานและจุดอ่อนของระบบราชการที่สั่งสมกันมาเป็นเวลานาน และ     
การเร่งพัฒนาขีดสมรรถนะและเสริมสร้างความเข้มแข็ง อันจะช่วยทําให้ระบบราชการสามารถปรับตัวได้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาประเทศ ร่วมกับผู้บริหารราชการแผ่นดินฝ่าย
การเมือง เพ่ือขับเคล่ือนประเทศไทยให้ก้าวข้ามผ่านออกจากภาวะวิกฤตและแก้ไขปัญหาบ้านเมืองให้
ลุล่วงไปด้วยดี รวมถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกและยกระดับประเทศไทย
ให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงนานาชาติ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  (ก.พ.ร.) จึงได้กําหนดวิสัยทัศน์
ใหม่ของการพัฒนาระบบราชการ ในช่วงระยะปี พ.ศ. 2556 - 2561  ไว้คือ ระบบราชการไทยมุ่งเน้น
พัฒนาการทาํงานเพือ่ประชาชน และรักษาผลประโยชนข์องประเทศชาต ิภายใต้หลักธรรมาธิบาลของ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยกระดับขีดสมรรถนะไปสู่ความเป็นเสิศบูรณาการและเพิ่ม
ประสิทธิภาพงานของภาครัฐ ประสานการทํางานกับทุกภาคส่วน สร้างความโปร่งใสต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ให้เป็นที่น่าเชื่อม่ันศรัทธาของประชาชน ระบบราชการไทยจะต้องให้คุณค่า 
ความสําคัญและยึดมั่นในปรัชญา หลักการและแนวทาง ดังน้ี 

- ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ผลักดันให้หน่วยงานของรัฐกําหนดทิศทางการทํางานใน
ระยะยาวให้ชัดเจน สอดคล้องนโยบายของรัฐบาล คํานึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน เปิดโอกาสให้มี
ส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นเพ่ือไปปรับปรุงบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน อํานวย
ประโยชน์ วางระบบการจัดการข้อร้องเรียนและแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนเตรียมระบบ
การบริหารในภาวะฉุกเฉินเพ่ือเป็นที่พ่ึงของประชาชนในภาวะวิกฤติ 

- ลดบทบาทภารกิจของภาครัฐให้ดําเนินการเฉพาะส่วนที่เป็นภารกิจที่รัฐควรดําเนินการ
ลดความซ้ําซ้อนปรับปรุงขั้นตอนการทํางาน และเพ่ิมขีดสมรรถนะของหน่วยงาน พัฒนารูปแบบ         
การบริหารและกระบวนการทํางานใหม่  ทํางานด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส  มีความพร้อมต่อ               
การเปลี่ยนแปลง 

- บูรณาการการทํางานของภาครัฐและในระดับต่างๆ พัฒนารูปแบบการทํางานมี      
ความสอดคล้องเช่ือมโยงกันเพ่ือรองรับการดําเนินงานนโยบายสําคัญของประเทศและระดมสรรพกําลัง
บุคลากรที่มีความเช่ียวชาญในแต่ละสาขาเพ่ือผลักดันการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ รวมถึงเพ่ิมบทบาทของ
ภาคส่วนอ่ืน ๆ ในสังคมที่มีความพร้อม เช่น ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน เข้าร่วม
ดําเนินการ 

- เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันระดับพ้ืนที่ ให้เป็นศูนย์ความเจริญในระดับ
ภูมิภาคเช่ือมโยงอาเซียน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการทํางาน การใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ       
เกิดความคุ้มค่า เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยยึดพ้ืนที่เป็นหลัก 

- ลดการควบคุมที่ก่อให้เกิดภาระ อุปสรรคหรือความยุ่งยากต่อการประกอบกิจการหรือ
การดําเนินชีวิตของประชาชน สร้างความโปร่งใส และความเช่ือมั่นในศรัทธา เป็นที่พ่ึงของประชาชน และ
ร่วมมือกับภาคส่วนอ่ืนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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- พัฒนาและสรรหาผู้ที่มีความสามารถสูงเข้ามารับราชการ สร้างผู้นําการเปลี่ยนแปลงใน
ทุกระดับเสริมสร้างทัศนคติที่ดี สร้างคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต จัดสวัสดิการ ทบทวนระบบ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม 

- สร้างความพร้อมและขับเคลื่อนระบบราชการไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเวทีโลก 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการในช่วงระยะปี พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561 สามารถแยก

ออกได้เป็น 3 หัวข้อ รวม 7 ประเด็น ดังน้ี 
 ยกระดับองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน 
  พัฒนางานบริการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือให้
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ โดยออกแบบการบริการท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใช้เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้ง่ายและหลากหลาย
รูปแบบ เน้นการบริการเชิงรุกที่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงระหว่างภาครัฐและประชาชน การให้บริการแบบ
เบ็ดเสร็จอย่างแท้จริง พัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรม
การบริการที่เป็นเลิศ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมือ
อาชีพ 
  พัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสู่องค์การแห่งความเป็นเลิศ โดยเน้นการจัด
โครงสร้างองค์การที่มีความทันสมัย กะทัดรัด มีรูปแบบเรียบง่าย (Simplicity) มีระบบการทํางานท่ี
คล่องตัว รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการทํางาน เน้นการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity) พัฒนา
ขีดสมรรถนะของบุคลากรในองค์การ เน้นการทํางานที่มีประสิทธิภาพ สร้างคุณค่าในการปฏิบัติภารกิจ
ของรัฐ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่างๆ และสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ที่ย่ังยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  วางระบบการบริหารจัดการสินทรัพย์ของราชการอย่างครบวงจร โดยคํานึงถึงค่าใช้จ่าย
ที่ผูกมัด/ผูกพันติดตามมา (Ownership Cost) เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือสร้างมูลค่าเพ่ิม สร้างโอกาส 
และสร้างความม่ันคงตามฐานะเศรษฐกิจของประเทศ ลดความสูญเสียสิ้นเปลืองและเปล่าประโยชน์ 
รวมทั้งวางระบบและมาตรการที่จะมุ่งเน้นการบริหารสินทรัพย์เพ่ือให้เกิดผลตอบแทนคุ้มค่า สามารถลด
ต้นทุนค่าใช้จ่ายโดยรวม มีต้นทุนที่ตํ่าลงและลดความต้องการสินทรัพย์ใหม่ที่ไม่จําเป็น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
  ส่งเสริมการทํางานร่วมกันภายในระบบราชการด้วยกันเองเพ่ือแก้ปัญหาการแยกส่วนใน
การปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการวางระบบความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือระหว่าง
ราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบการประสานความร่วมมือที่หลากหลาย 
ภายใต้วัตถุประสงค์เดียวกัน คือ นําศักยภาพเฉพาะของแต่ละหน่วยงานมาสร้างคุณค่าให้กับงานตาม
เป้าหมายที่กําหนดเพื่อขับเคล่ือนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของประเทศและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า 
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 พัฒนาอย่างย่ังยืน 
 ยุทธศาสตรท์ี ่5 การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกัน ระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
  ส่งเสริมให้หน่วยงานราชการทบทวนบทบาทและภารกิจของตนให้มีความเหมาะสม โดย
ให้ความสําคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน มุ่งเน้นการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับ
ภาคส่วนอ่ืน การถ่ายโอนภารกิจบางอย่างที่ภาครัฐไม่จําเป็นต้องดําเนินงานเองให้ภาคส่วนอ่ืน รวมทั้ง    
การสร้างความร่วมมือหรือความเป็นภาคีหุ้นส่วน (Partnership) ระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอ่ืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเช่ือม่ันศรัทธาในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 
  ส่งเสริมและวางกลไกให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและ
สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การทํางานของทางราชการ ตลอดจนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และมาตรการในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ันให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิอย่างเป็นรูปธรรม 
 ก้าวสู่สากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน 
  เตรียมความพร้อมของระบบราชการไทยเพ่ือรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
รวมท้ังประสานพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกันในการส่งเสริมและยกระดับธรรมาภิบาลในภาครัฐของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน อันจะนําไปสู่ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางการเมือง และความเจริญ
ผาสุกของสังคมร่วมกัน 
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ภาพที่ 2-3 
แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบราชการไทย 2556-2561 

ที่มา (สํานักงานเลขานกุาร สํานกังาน ก.พ.ร ) 
 

2.6 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
เพ่ือให้การบริหารราชการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ จึงได้กําหนดเกณฑ์การประเมินกระบวนการทํางานและผลการปฏิบัติงานที่เป็นที่ยอมรับกัน
ทั่วไป  ดังน้ันสํานักงาน ก.พ.ร. โดยความร่วมมือของสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ ดําเนินการพัฒนา
คุณภาพของระบบการบริหารจัดการภาครัฐตามวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และกําหนดเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  โดยนําแนวคิดและโครงสร้างของรางวัลคุณภาพของประเทศ
สหรัฐอเมริกา The Malcolm Baldrige National Quality Award  มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบท
ของราชการไทย  ซึ่งการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประกอบด้วย 2 ส่วนได้แก่  ส่วนที่ 1 
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ส่วนที่ 2  ลักษณะสําคัญขององค์กรโดยในแต่ละส่วนน้ันมี
รายละเอียดดังน้ี (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ , 2550 : 12-15)  

1)  เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วยเกณฑ์ 7  หมวดคือ 
หมวด 1  การนําองค์กร 
หมวด 2  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
หมวด 3  การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หมวด 4  การวัด  การวิเคราะห์  และการจัดการความรู้ 
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หมวด 5  การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
หมวด 6  การจัดการกระบวนการ 
หมวด 7  ผลลัพธ์การดําเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2-4 
เกณฑ์ 7 หมวด ที่มีความเช่ือมโยงในเชิงระบบ 

(สํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2550 : 9) 
 

เกณฑ์ทั้ง 7 หมวด มีความเช่ือมโยงในเชิงระบบ  โดยสามารถอธิบายเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนที่เป็นกระบวนการ และส่วนที่เป็นผลลัพธ์ 

- ส่วนที่เป็นกระบวนการสามารถแบ่งตามลักษณะการปฏิบัติการได้  3  กลุ่มย่อยดังน้ี 
กลุ่มการนําองค์กร ได้แก่  หมวด 1  การนําองค์กร  หมวด 2 การวางแผนเชิง

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  หมวด 3 การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เกณฑ์
เหล่าน้ีถูกจัดเข้าไว้ด้วยกันเพ่ือเน้นให้เห็นความสําคัญว่า  ในการนําองค์กรผู้บริหารของราชการต้อง
กําหนดทิศทางของส่วนราชการ  โดยท่ีต้องมีการมุ่งที่ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  และการให้ความสําคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากภาพที่ 2-4  จะเห็นว่า 3  หมวดน้ันมีลูกศร  2 ข้าง ซึ่งแสดงว่า 
ทั้ง 3  หมวดต้องมีการปฏิสัมพันธ์เช่ือมโยงกันอยู่ตลอดเวลา 

กลุ่มปฏิบัติการ  ได้แก่ หมวด 5  การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล  หมวด 6 การจัดการ
กระบวนการ  กลุ่มน้ีแสดงให้เห็นว่าทั้งบุคลากรและกระบวนการมีบทบาทในการทําให้การดําเนินงาน
สําเร็จ  และนําไปสู่ผลลัพธ์การดําเนินการของส่วนราชการ ดังจะเห็นใน ว่ามีลูกศร 2 ข้างเช่ือมโยงกัน 

กลุ่มพ้ืนฐานของระบบ  ได้แก่  หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์  และการจัดการความรู้  
กลุ่มน้ีส่งผลให้ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่ประสิทธิผล  และมีการปรับปรุงผลการดําเนินงานโดยใช้

 

1. การนําองคกร 

5. การมุงเนน
ทรพัยากรบุคคล 

2. การวางแผน
เชิงยทุธศาสตร 

และ

3. การให
ความสําคัญกับ
ผรับบริการ

6. การจดัการ
กระบวนการ 

7. ผลลพัธการ
ดําเนินการ 

4. การวดั  การวเิคราะห  และการจดัการความรู 

ลักษณะสาํคญัขององคกร 
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ข้อมูลจริง และองค์ความรู้เป็นแรงผลักดัน  ภาพท่ี 2-4 จะเห็นว่ามีลูกศร 2 ข้างเช่ือมโยงกับหมวด 1  
การนําองค์กร  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารส่วนราชการจําเป็นต้องมีข้อมูลจริงเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ  ส่วน
ลูกศร 2 เช่ือมโยงกับหมวด 7  ผลลัพธ์การดําเนินการแสดงให้เห็นว่าต้องมีการวัด  การวิเคราะห์  
เพ่ือให้สามารถรายงานผลลัพธ์การดําเนินการของส่วนราชการ  นอกจากน้ียังมีลูกศรใหญ่ที่เช่ือมโยงกับ
หมวด  4  กับหมวดอื่นๆ ทุกหมวด  แสดงให้เห็นว่าการบริหารจัดการน้ัน  ต้องมีการใช้ข้อมูลและ
สารสนเทศอยู่ตลอดเวลา 

- ส่วนที่เป็นผลลัพธ์  ได้แก่  หมวด 7  ผลลัพธ์การดําเนินการ ส่วนน้ีเป็นส่วนการตรวจ
ประเมินใน  4  มิติ  ที่สอดคล้องกับคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ได้แก่ มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ  
มิติด้านคุณภาพการให้บริการ  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  และมิติด้านการพัฒนา
องค์กร  โดยลูกศรแนวนอนที่ตรงกลางของภาพแสดงการเชื่อมโยงของกลุ่ม  การนําองค์กรและกลุ่ม
ปฏิบัติการกับส่วนที่ เป็นผลลัพธ์  และช้ีให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง หมวด 1 การนําองค์กร          
กับหมวด  7  ผลลัพธ์การดําเนินการ  

2)  ลักษณะสําคัญขององค์กร  เป็นการอธิบายภาพรวมของส่วนราชการ  
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติภารกิจ ความสัมพันธ์กับหน่วยงานอ่ืนในการปฏิบัติราชการ  ความท้าทาย
เชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  และระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ  ซึ่งเป็นแนวทางที่จะครอบคลุมระบบ
การบริหารจัดการการดําเนินการขององค์กรโดยรวม  ประกอบด้วย  2  หัวข้อได้แก่   

- ลักษณะองค์กร  เป็นการอธิบายถึงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติภารกิจของส่วน
ราชการ และความสัมพันธ์ที่สําคัญกับประชาชนผู้รับบริการ  ส่วนราชการอ่ืน ผู้ส่งมอบ และประชาชน
โดยรวม 

- ความท้าทายต่อองค์กร  เป็นการอธิบายถึงสภาพการแข่งขัน ความท้าทายที่สําคัญใน
เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์  และระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการของส่วนราชการ 

3) ลักษณะสําคัญของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เกณฑ์คุณภาพ      
การบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย ข้อคําถามต่างๆ แต่ไม่ใช่รายการตรวจสอบ (Check List) และมี
ลักษณะสําคัญ ดังน้ี 

-  เกณฑ์มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  เป็นเกณฑ์ที่มุ่งเน้นให้ส่วนราชการปฏิบัติราชการให้เกิดผล
สัมฤทธ์ิอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมทั้งมีการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง  ฉะน้ันเกณฑ์จึง
ครอบคลุมทั้งกระบวนการและผลลัพธ์ 

ในการตรวจประเมินในส่วนที่เป็นกระบวนการ จะพิจารณาถึงปัจจัย 4 ปัจจัย ได้แก่
แนวทางในการปฏิบัติงาน การถ่ายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติ การประเมินเพ่ือปรับปรุงและการบูรณาการ  
การปฏิบัติการของส่วนราชการ ซึ่งจะเช่ือมโยงไปสู่ผลลัพธ์การดําเนินการในมิติต่างๆ ได้แก่มิติด้าน
ประสิทธิผลตามพันธกิจ  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  
และมิติด้านการพัฒนาองค์กร  ซึ่งจะส่งผลให้ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์มีความสมดุลกันในมิติต่างๆ มีความ
สมดุลระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนเสียที่สําคัญ  และมีความสมดุลระหว่างเป้าประสงค์ระยะสั้นและระยะยาว 

-  เกณฑ์สามารถปรับใช้ได้ตามภารกิจของหน่วยงาน  เกณฑ์ประกอบด้วยข้อคําถาม
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ   และไม่ได้มีการกําหนดวิธีการเคร่ืองมือ  โครงสร้าง  หรือรูปแบบในการปฏิบัติงาน  
ดังน้ัน  ส่วนราชการจึงสามารถนําเกณฑ์น้ีไปใช้ประยุกต์ได้ตาม “ลักษณะสําคัญขององค์กร “สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนสามารถเลือกใช้เครื่องมือ เทคนิค
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ต่างๆได้ตามความเหมาะสม การท่ีเกณฑ์ไม่ได้กําหนดวิธีการไว้น้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างให้ส่วนราชการทํา
การปรับปรุง ทั้งอย่างค่อยเป็นค่อยไปและอย่างก้าวกระโดด ดังน้ัน ส่วนราชการควรมีการพัฒนาและ
แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางที่สร้างสรรค์ ปรับใช้ได้ และมีความยืดหยุ่น เพ่ือให้บรรลุตามข้อกําหนดของ
เกณฑ์ 

-  เกณฑ์มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันภายในเกณฑ์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ  
เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  ส่วนราชการต้องปฏิบัติงานสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกัน รวมทั้งมีการสนับสนุนเช่ือมโยงซึ่งกันและกัน ดังน้ัน เกณฑ์จึงเน้นความเช่ือมโยงและ
ความสอดคล้องบูรณาการกันระหว่างข้อกําหนดต่างๆ ของเกณฑ์อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างย่ิง เมื่อ
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์มีการเปล่ียนแปลง การสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน เกิดจากการเชื่อมโยง
และใช้ตัวช้ีวัดที่มาจากยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  และกระบวนการ ซึ่งเช่ือมโยงกับผลลัพธ์การดําเนินการ
โดยรวมและเช่ือมโยงระหว่างหัวข้อต่างๆ ในเกณฑ์  จึงทําให้กิจกรรมต่างๆ ดําเนินไปในแนวทางที่
สอดคล้องกันโดยไม่จําเป็นต้องกําหนดวิธีการโดยละเอียด  หรือการตัดสินใจจากส่วนกลาง 

นอกจากน้ี  ตัวช้ีวัดเหล่าน้ียังเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและเป็นพ้ืนฐานในการถ่ายทอดไปสู่   
การปฏิบัติอย่างสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งส่วนราชการ และสนับสนุนให้ส่วนราชการมีความ
คล่องตัว  มีนวัตกรรม และมีการกระจายอํานาจในการตัดสินใจ และนับเป็นก้าวแรกที่จะนําร่อง
กระบวนการพัฒนาระบบราชการ พระราชบัญญัติฉบับแรกกําหนดสาระสําคัญในการจัดกระบวน       
การปฏิบัติงานของกระทรวงและส่วนราชการให้เป็นระบบท่ีชัดเจนลดความซ้ําซ้อนในเชิงบทบาท  
ภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ จัดระบบและวางรากฐานเพื่อให้การทํางานของส่วนราชการในอนาคตมี
ความเป็นเป็นเอกภาพมากข้ึน รวมท้ังยังเป็นการปรับปรุงบทบาทหน้าที่ของภาครัฐจากผู้ปฏิบัติและ
ควบคุมมาเป็นผู้สนับสนุนและอํานวยความสะดวกของภาคเอกชนและประชาชน 
 
2.7 กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

การจัดการเชิงกลยุทธ์  หมายถึง  กระบวนการทางการจัดการที่ เก่ียวข้องกับ          
การกําหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ภารกิจ (Mission) เป้าหมาย (Goals) วัตถุประสงค์ (Objective) และ   
กลยุทธ์  (Strategy) โดยพิจารณาควบคู่ กับความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อม  ที่มีผลกระทบต่อ         
การดําเนินธุรกิจขององค์การ เพ่ือนํามาเป็นแนวทางสําหรับการตัดสินใจ การดําเนินงาน การควบคุมและ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบ ภายใต้ปัญหาต่างๆ ที่องค์กรต้องเผชิญหน้า อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อองค์การ   

การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์  เป็นเครื่องมือสําคัญ ในการบริหารงานแนวใหม่  การที่
จะบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพน้ัน เราต้องให้ความสําคัญกับการวางยุทธศาสตร์ซึ่งก็
คือ  “การคิดต้ังเป้าหมายไว้ล่วงหน้าอย่างมีเหตุผล และบริหารหน่วยหรือองค์กรไปสู่เป้าหมายน้ัน  
ภายใต้ทรัพยากรท่ีมีอยู่และภายในระยะเวลาที่กําหนด” เมื่อได้ทําการวางแผนยุทธศาสตร์ไว้แล้ว  จําเป็น
อย่างย่ิงที่จะต้องทําการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เหล่าน้ันสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิอย่างมี
ประสิทธิภาพย่ิงไปกว่าน้ัน  การบริหารจัดการจะไม่บรรลุผลสําเร็จอย่างสมบูรณ์ได้หากไม่ทําการติดตาม
ประเมินผล  ดังน้ัน กระบวนการประเมินผลจึงเป็นปัจจัยจําเป็นที่จะต้องดําเนินการ  เพ่ือให้กระบวนการ
ในการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์  เป็นปัจจัยหน่ึงในการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์เป็นปัจจัยหน่ึงใน     
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การขับเคลื่อนองค์กร  และเป็นการยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทํางานขององค์กรให้
สูงขึ้น  ดังน้ันการเข้าใจถึงกระบวนการจัดการ  เชิงยุทธศาสตร์จึงเป็นสิ่งจําเป็น 

 

 
 

ภาพที่ 2-5 
กระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ ์

1)  กระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ์กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์สามารถศึกษากรอบ
แนวทาง และการประยุทธ์ใช้ได้อย่างดีจากกระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ์ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน
พ้ืนฐาน 5 ขั้นตอน ดังน้ี       

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ขององค์กร  เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรในด้านต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วยสภาพแวดล้อม
ภายนอกองค์กร และ สภาพแวดล้อมภายในองค์กร  ซึ่งสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรจะทําให้ทราบ 
โอกาส-อุปสรรค ขององค์กร ส่วนการสภาพแวดล้อมภายในองค์กร  ทําให้ทราบถึง  จุดแข็ง - จุดอ่อน 
ภายในองค์กร ซึ่งสภาพแวดล้อมดังกล่าว  เป็นปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการบรรลุความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร ทั้งที่ผ่านมาและอนาคต ซึ่งจะต้องวิเคราะห์รายละเอียดดังน้ี 

- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรพิจารณาจาก  2 แนวทาง               
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรโดยทั่วไป เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไปที่มี
ผลกระทบต่อองค์กรในระยะยาวได้แก่ สภาพเศรษฐกิจเช่นอัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยอัตราภาษี อัตรา
การว่างงาน  และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเชิงปฏิบัติการ   สภาพแวดล้อมเชิงปฏิบัติการ   เป็นปัจจัย
ภายนอกที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อการปฏิบัติการขององค์กร ซึ่งในภาครัฐและเอกชนมีการพิจารณาจาก
องค์ประกอบที่แตกต่างกัน 
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- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
เพ่ือระบุโอกาสและอุปสรรคในการแข่งขันน้ันไม่เพียงพอในการแสวงหาข้อได้เปรียบทางการแข่นขันทาง
ธุรกิจ  องค์กรจะต้องทําการวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กรเองด้วยว่า  ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่
องค์กรสามารถแสวงหาโอกาสและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในอาจ
เรียกว่าการวิเคราะห์องค์กร  เพ่ือให้เข้าใจทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งมีแนวทางวิเคราะห์อยู่หลาย
แนวทางได้แก่ 

ขั้นตอนที่ 2 แนวทางการจัดวางทิศทางขององค์กร  การจัดวางทิศทางขององค์กร  
เป็นการระบุหรือกําหนดจุดมุ่งหมายปลายทางที่องค์กรต้องการก้าวไปให้ถึง  การจัดวางทิศทางของ
องค์กรมีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับองค์กรภาครัฐและเอกชนที่ต้องดําเนินงานภายใต้สภาวะการแข่งขัน
ที่รุนแรง  หากองค์กรไม่สามารถกําหนดทิศทางที่ชัดเจนได้แล้ว  กลยุทธ์ขององค์กรที่จะจัดทําขึ้นก็จะไม่
สามารถผลักดันให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันที่เพียงพอจะทําให้ธุรกิจอยู่รอดได้หรือมีความ
แตกต่างเมื่อเทียบกับคู่แข่งในสายตาของลูกค้า 
 อย่างไรก็ตามมิใช่ว่าเมื่อองค์กรมีการจัดวางทิศทางขององค์กรที่ชัดเจนแล้วจะไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงได้  เน่ืองจากในปัจจุบันสภาวะแวดล้อมในการดําเนินธุรกิจมีการเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา  ดังน้ันองค์กรธุรกิจจึงต้องมีความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการที่จะปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
ทิศทางขององค์กรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจเช่นเดียวกัน        
 สําหรับธุรกิจเอกชนที่จะเริ่มต้นจัดวางทิศทางขององค์กรด้วยการกําหนดวิสัยทัศน์ของ
องค์กร  (Organizational  Vision)  เพ่ือให้ทราบถึงจุดหมายปลายทางในการดําเนินธุรกิจว่าในที่สุดแล้ว
องค์กรต้องการจะเป็นอะไร  อยู่ในตําแหน่งใดของอุตสาหกรรม  หรือต้องการจะได้รับอะไรในลักษณะ
กว้าง  ซึ่งเป็นภาพความต้องการในอนาคต  เมื่อทราบจุดหมายปลายทางแล้วจึงจะนํามากําหนดเป็น
ภารกิจขององค์กร  (Organizational  Mission)  ว่าองค์กรของเราจะต้องมีภาระผูกพันอะไรบ้าง  หรือ
ต้องทํากิจกรรมหลักอะไรบ้างจึงจะสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่ต้ังเอาไว้ได้  รวมทั้งต้องไม่ลืมที่จะสนองตอบ
ต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมกับสถานการณ์  จากน้ัน
จึงนํากิจกรรมหลักที่กําหนดขึ้นมาระบุถึงผลลัพธ์ที่องค์กรคาดหวังอยากให้เกิดขึ้นจากการทํากิจกรรม
น้ันๆ  ซึ่งเราเรียกว่าเป็นวัตถุประสงค์ขององค์กร (Organizational  Objective)  หรือที่ในส่วนของ
ภาครัฐมักจะเรียกว่าเป็นเป้าประสงค์น่ันเอง   
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ภาพที่ 2-6 
การจัดวางทศิทางขององคก์ร 

ที่มา  (วัฒนา วงค์เกียรตริตัน์ และคณะ ,2546,หน้า 70) 
 

- วิสัยทัศน์  (Organizational Vision)   สําหรับวิสัยทัศน์ในแง่ของการบริหารเชิง      
กลยุทธ์แล้วจะหมายถึง ภาพในอนาคตท่ีองค์กรอยากจะเป็น หลังจากที่องค์กรทําการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมในการดําเนินธุรกิจทั้งภายในและภายนอกองค์กรแล้ว องค์กรจะต้องนําผลการวิเคราะห์
มากําหนดตําแหน่งในการแข่งขันว่า องค์กรของเราต้องการที่จะอยู่ในตําแหน่งใดในอุตสาหกรรมที่เราอยู่   

- ภารกิจ  (Organizational Mission)   ภารกิจขององค์กรจะบ่งบอกถึงกิจกรรมที่
องค์กรจะต้องทําเพ่ือสนับสนุนให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ ซึ่งจะช่วยสร้างคุณค่าและความแตกต่างของ
องค์กรจากองค์กรอ่ืนในอุตสาหกรรม นอกจากน้ีภารกิจขององค์กรยังบอกให้ทราบขอบเขตในการดําเนิน
ธุรกิจ เอกลักษณ์ คุณลักษณะ ตลอดจนเส้นทางเพื่อการพัฒนาองค์กร ซึ่งจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่ทําให้
พนักงานในองค์กรทุกคนทราบร่วมกันถึงแนวคิดหรือหลักการในการทํางานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

- วัตถุประสงค์  (Organizational  Objective)  วัตถุประสงค์  คือ  การกําหนดภารกิจ
ของธุรกิจให้อยู่ในรูปของผลลัพธ์สําคัญที่ต้องการหรือเป็นการกําหนดสิ่งที่ต้องการในอนาคตซึ่งองค์กร
จะต้องพยายามทําให้เกิดขึ้น  หลังจากการกําหนดวัตถุประสงค์แล้วจะช่วยทําให้ผู้บริหารทราบถึงผลที่
ธุรกิจต้องการจะบรรลุ  ถ้าภารกิจขององค์กรไม่ได้มีการแปลงให้อยู่ในรูปของวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์
แล้ว  ก็เสมือนว่าการจัดวางทิศทางองค์กรก็เป็นเพียงการกระทําตามแฟชั่นเท่าน้ันมิได้มีการหวังผลของ
การกระทําโดยทั่วไปวัตถุประสงค์ที่ดีต้องสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  
ดังน้ันจึงมีการจัดแบ่งวัตถุประสงค์ออกเป็น  4  ด้าน 

- เป้าหมาย  (Organizational  Goal) เพ่ือให้ วัตถุประสงค์มีความหมายและเป็น
ประโยชน์กับองค์กร  จึงมีการระบุวัตถุประสงค์ให้มีความชัดเจน  เฉพาะเจาะจง  สามารถวัดได้  ซึ่งเรา
จะเรียกวัตถุประสงค์ที่มีลักษณะดังกล่าวว่าเป้าหมาย  (Goal)  เป้าหมายจะมีลักษณะที่สามารถวัดได้
หรือเขียนไว้ในรูปแบบที่ระบุปริมาณไว้อย่างชัดเจน  มีการกําหนดระยะเวลาที่แน่นอนในการบรรลุถึงสิ่ง
ที่ต้องการ  การกําหนดเป้าหมายให้ชัดเจนจะช่วยลดความสับสนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  และช่วยใน

1 

วัตถุประสงค์

KPIs ระดับองค์กร

กลยุทธ์ (STRATEGY)

KPIs ระดับหน่วยงานและแผน

วิสัยทัศน์

ภารกิจ 



 

 
 

๒๖

การสร้างบรรทัดฐาน  สําหรับการกําหนดดัชนีช้ีวัดความสําเร็จขององค์กร (Organizational  Key  
Performance  Indicators;  KPIs)  ซึ่งจะนํามาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรได้อย่าง
ชัดเจนและครอบคลุมและเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร  ดังน้ันเป้าหมายจึง
มักจะมีการแบ่งออกเป็น  4  ด้าน  ตามวัตถุประสงค์เช่นเดียวกัน 

ด้วยเหตุผลที่ว่าวัตถุประสงค์ขององค์กรจะต้องมีความครอบคลุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่ม  ดังน้ันส่วนใหญ่จะมีการจัดแบ่งวัตถุประสงค์ออกเป็น  4  ด้านที่สําคัญคือ  ด้านการเงิน  
(Financial  Perspective)  ด้านลูกค้า  (Customer  Perspective)  ด้านกระบวนการธุรกิจภายใน  
(Internal  Process  Perspective)  และด้านองค์กรและการเรียนรู้  (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
เลือกที่จะใช้กลยุทธ์หลักอะไรในการดําเนินธุรกิจ  ดังน้ันกลยุทธ์ที่กําหนดขึ้นจะเป็นแนวทางในการ
กําหนดแผนงานระยะยาว  (Long – term  Plan)  ที่มีความชัดเจนและมุ่งเน้นไปในทิศทางเดียวกัน  
ก่อนที่จะนําแผนงานระยะยาวมาแปลงเป็นแผนงานประจําปี  (Annual  Plan)  หรือแผนปฏิบัติการ  
(Action  Plan)  ขององค์กรเพ่ือให้ทราบว่าแต่ละฝ่ายงานขององค์กรมีบทบาทหน้าที่อะไรบ้างในการช่วย
ผลักดันและส่งเสริมให้ภารกิจขององค์กรที่กําหนดขึ้นบรรลุผลสําเร็จ  อันจะนํามาซึ่งการบรรลุวิสัยทัศน์
ขององค์กรในที่สุดกลยุทธ์ที่สวยหรูจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดกับองค์กรเลย  หากองค์กรไม่สามารถท่ีจะ
นําพาสิ่งที่กําหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติได้ 

ขั้นตอนที่ 3 การกําหนดกลยุทธ์ขององค์กร  การกําหนดขององค์กร  โดยเริ่มต้นด้วย
วิเคราะห์  SWOT โดยพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างผลการประเมินสถานภาพของสภาพแวดล้อม
ภายใน ระหว่างจุดแข็งและจุดอ่อนและผลการประเมินสถานภาพของสภาพแวดล้อมภายนอกระหว่าง
โอกาสและอุปสรรคเพ่ือออกแบบกลยุทธ์ประเภทต่างๆ ต่อจากน้ันจึงเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมและทํา   
การวิเคราะห์ทางเลือกด้วยเทคนิคต่างๆ ที่สามารถนําไปปฏิบัติได้จริงซึ่งการกําหนดกลยุทธ์ในระดับของ
องค์กรมี 3 ระดับ ประกอบด้วย 
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ภาพที่ 2-7 
การกาํหนดกลยทุธข์ององคก์ร 

 
 

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

-  กล ยุท ธ์ระ ดับ ธุร กิ จ   (Business Strategy) หมายถึ ง  กล ยุท ธ์ที่ ตอบสนอง
วัตถุประสงค์หลักของกิจการในแต่ละประเภทของผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือเป็นกลยุทธ์ระดับโครงการ 
(Project Level Strategy) ที่ตอบสนองวัตถุประสงค์หลักของโครงการ 
 -  กลยุทธ์ระดับหน้าที่  (Functional  Strategy)  หมายถึง  กลยุทธ์ที่ตอบสนอง
วัตถุประสงค์หลักของหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในกระบวนการทํางานในแต่ละกิจการ  หรือเป็นกลยุทธ์ระดับ
กิจกรรม  (Activity)  ที่ตอบสนองผลผลิตหลักซึ่งเกิดจากกระบวนการทํางานกลยุทธ์ระดับหน้าที่
ประกอบไปด้วย  5  ด้านที่สําคัญ  ได้แก่กลยุทธ์ด้านวิจัยและพัฒนา  (Research and  Development  
Strategy)   กลยุท ธ์ด้านปฏิ บั ติการ  (Operations  Strategy)  กลยุทธ์ด้านการเงิน  (Financial  
Strategy)  กลยุทธ์ด้านการตลาด  (Marketing  Strategy)  กลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์  (Human  
Resource  Strategy)   
 ขั้นตอนที่ 4  การปฏิบัติตามกลยุทธ์องค์กร การจะตัดสินใจว่ากลยุทธ์มีประสิทธิผล
หรือไม่   ต้องพิจารณาจากผลลัพธ์ที่เกิดจากการดําเนินกลยุทธ์ ว่าตรงตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้
หรือไม่  ดังน้ันขั้นตอนการปฏิบัติตามกลยุทธ์จึงเป็นขั้นตอนที่สําคัญ  เพราะเป็นขั้นตอนที่ต้องเกี่ยวข้อง
กับบุคลากรทุกระดับภายในองค์กร การที่จะให้การปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ให้ไปอย่างราบร่ืนเพ่ือนําไปสู่
ความสําเร็จองค์กรควรมีการพิจารณาประเด็นต่างๆ ดังน้ี 

- ระดับของการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์  รูปแบบโครงสร้างขององค์กร กลไกของ
วัฒนธรรมองค์กร และภาวะความเป็นผู้นําในการปฏิบัติงาน ทักษะในการควบคุมการปฏิบัติงาน และ
การจัดการ กับการเปลี่ยนแปลง 
 -  หลักการวิเคราะห์ระบบกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการ เครื่องมือ
ในการแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ  รวมท้ังปัญหาในการนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
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  ถือเป็นขั้นของการนํากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ซึ่งปัจจุบันได้ใช้เครื่องมือ  Balanced  
Scorecard  มาประยุกต์ใช้ 
  Balanced  Scorecard  ถือเป็นระบบการจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานแบบสมดุล
รูปแบบหน่ึง  ประกอบด้วยมุมมองด้านต่าง ๆ  4  ด้าน  Balanced  Scorecard  ยังมีรูปแบบและ
วิธีการ  ที่ช่วยให้การถ่ายทอดทิศทางขององค์กร  กลยุทธ์  และเป้าหมาย  ลงสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  อีกทั้งยังเป็นเคร่ืองมือสื่อสารที่ดีในการสื่อสารทั้งกลยุทธ์  และผลงานสู่พนักงาน ทุกระดับ
ในองค์กร  อันนําไปสู่การพัฒนาผลงานอย่างต่อเน่ือง 
  Balanced  Scorecard  มีจุดเริ่มต้นจากบุคคล  2  คน  คือ  Professor  Robert  
Kaplan  อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัย  Harvard  และ  Dr.David  Norton  ที่ปรึกษาทางด้าน         
การจัดการ  โดยทั้งสองคนได้มีการศึกษาและสํารวจถึงสาเหตุของการที่ตลาดหุ้นของอเมริกาประสบ
ปัญหาในปี  1987  และพบว่าองค์กรส่วนใหญ่ในอเมริกานิยมใช้แต่ตัวช้ีวัดทางด้านการเงินเป็นหลัก  
ทั้งสองจึงได้เสนอแนวคิดในเรื่องของการประเมินผลองค์กร  โดยแทนที่จะพิจารณาเฉพาะตัวช้ีวัด
ทางด้านการเงิน  (Financial  Indicators)  ทั้งสองเสนอว่าองค์กรควรจะพิจารณาตัวช้ีวัดในส่ีมุมมอง  
(Perspectives)  ได้แก่ 

� มุมมองด้านการเงิน  (Financial  Perspectives) 
� มุมมองด้านลูกค้า  (Customer  Perspectives) 
� มุมมองด้านกระบวนการภายใน  (Inter  Process  Perspectives) 
� มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and  Growth  Perspectives) 
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ทั้งสองได้ตีพิมพ์ผลงานของตนเองคร้ังแรกในวารสาร  Harvard  Business  Review  
ในปี 1992 จากจุดน้ันเป็นต้นมา  ทําให้แนวคิดทางด้าน  Balanced  Scorecard  เป็นที่นิยมและใช้กัน
อย่างแพร่หลายในองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก 
  นับต้ังแต่ปี 1992  แนวคิดด้าน  Balanced  Scorecard  ได้มีการพัฒนามาอย่าง
ต่อเน่ืองจนได้พัฒนาจากเครื่องมือในการประเมินผลเพียงอย่างเดียวมาเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการนํากล
ยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  ซึ่งในปัจจุบันพบว่าจุดอ่อนที่สําคัญของผู้บริหารส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ที่การวางแผนหรือ
การจัดทํากลยุทธ์  แต่อยู่ที่ความสามารถในการนํากลยุทธ์ที่ได้กําหนดขึ้นไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  สําหรับภาครัฐได้นําแนวคิด  Balanced  Scorecard  มาปรับใช้ในการประเมินผลและ
การแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานโดยดูจากมิติที่สําคัญ  4  ด้าน  คือ  มิติที่  1  ประสิทธิผล
ตามแผนยุทธศาสตร์  มิติที่  2  ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  มิติที่  3  คุณภาพการให้บริการ  มิติที่  
4  การพัฒนาองค์กร  ซึ่งองค์กรไม่ว่าจะภาครัฐหรือเอกชนจะสําเร็จแต่ละมุมมองได้น้ันองค์กรจะต้อง
เลือกใช้เครื่องมือทางการจัดการอ่ืน ๆ มาสนับสนุนที่เหมาะสม 
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  ขั้นตอนที่  5  การควบคุมเชิงกลยุทธ์   
  การควบคุมเชิงกลยุทธ์  (Strategic  Control)  เป็นการตรวจสอบถึงความก้าวหน้า
ขององค์กรในการดําเนินกลยุทธ์  การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ตามแผนงานท่ีวางไว้  ตลอดจนเป็นการกระตุ้น
และจูงใจบุคลากรให้ปฏิบัติงานตามกลยุทธ์เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 
  สําหรับการศึกษาแนวคิดทฤษฎี  เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการภาครัฐน้ัน
ประชาชนนอกจากจะนําเครื่องมือทางด้านการจัดการที่กล่าวมาแล้วข้างต้นมาสนับสนุนแล้ว  ยังมีความ
จําเป็นที่จะต้องนําเครื่องมือการบริหารจัดการทางศาสตร์แขนงต่าง ๆ มาปรับใช้ เน่ืองจากองค์กรภาครัฐ
น้ันต้องมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในนโยบายสาธารณะ  และขณะเดียวกันก็ต้องเน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชน  ดังน้ันจําเป็นที่จะต้องนําเครื่องมือการบริหารจัดการทางด้านรัฐศาสตร์และการจัดการ    
การพัฒนามาปรับใช้ด้วย  เช่น  กระบวนการการจัดการพัฒนาอย่างรูปแบบการจัดการองค์กรทั่วไปของ  
Luther  Gulick  เรียกว่า  POSDCoRB  ประกอบด้วย  Planning, Organizing, Staffing, Directing, 
Coordinating, Reporting, Budgeting  แบบหรือหลักคิดที่สําคัญของ  Joseph  La  Palombara  
เรียกว่า  NEROP  ซึ่งประกอบด้วย 
  1.  NE  =  ความต้องการ (Needs)  ในการบริหารการพัฒนาประเทศของประเทศต่าง 
ๆ สิ่งที่ ต้องคํานึงถึงในอันดับแรกคือความต้องการของประชาชน ซึ่งประกอบไปด้วยสิ่งต่าง ๆ 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)  ในการพัฒนาประเทศต่าง ๆ จะต้องประเมิน
ทรัพยากรที่จะต้องนําไปใช้ในการพัฒนาประเทศที่มีอยู่  และจัดสรรทรัพยากรนั้นให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 
  3.  O  =  อุปสรรคในการพัฒนา  (Obstacles)  ในการพัฒนาประเทศจะต้อง
พิจารณาอุปสรรคในการเพ่ิมสมรรถภาพในการบริหารตามที่ต้องการด้วย 
  4.  P  =  ศักยภาพที่จะนํามาใช้ในการพัฒนา  (Potentialities)  ในการกําหนดกรอบ
เค้าโครงของประเทศเพ่ือการพัฒนา  จะต้องประเมินศักยภาพของประเทศในทุกๆ ด้าน 
  นอกจากน้ันในการบริหารจัดการภาครัฐต้องคํานึงถึงปัจจัยที่สําคัญอ่ืนๆ ที่มีความ
จําเป็นต่อการจัดการที่กล่าวมาแล้วข้างต้นแล้ว  การบริหารจัดการภาครัฐจะต้องมีหลักการบริหารจัดการ
ที่เอ้ือต่อความแตกต่างในแต่ละบริบทของชุมชน  ท้องถิ่นหรือประเทศ อย่างครอบคลุมมากที่สุดในทุก
ด้าน ทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศักยภาพ ความพร้อม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
ทรัพยากร  โครงสร้างทางสังคม การศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต แนวคิดและ
ปรัชญาการจัดการพัฒนาจึงควรต้ังอยู่บนพ้ืนฐานการผสมผสานระหว่างแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาและ  
การจัดการพัฒนาของตะวันตก  ตะวันออก  และการเช่ือมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  วัฒนธรรม วิถีชีวิต
ของชุมชนอย่างมีนัยและสัดส่วน  ที่สําคัญอย่างลงตัว เพ่ือก่อให้เกิดแนวคิดและหลักการจัดการ         
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การพัฒนาที่เหมาะสม  สอดคล้อง  เฉพาะท้องถิ่นและชุมชนน้ันๆ ซึ่งจะเห็นความเช่ือมโยมของการนํา
ทฤษฎีและเคร่ืองมือในการจัดการต่างๆ มาปรับใช้กับการบริหารจัดการภาครัฐ 
  นอกจากน้ันในการบริหารจัดการภาครัฐต้องคํานึงถึงปัจจัยที่สําคัญอ่ืน ๆ ที่มีความ
จําเป็นต่อการจัดการที่กล่าวมาแล้วข้างต้นแล้ว การบริหารจัดการภาครัฐจะต้องมีหลักการบริหารจัดการ
ที่เอ้ือต่อความแตกต่างในแต่ละบริบทของชุมชน ท้องถิ่นหรือประเทศ อย่างครอบคลุมมากที่สุดในทุก
ด้าน ทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศักยภาพ ความพร้อม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
ทรพัยากร โครงสร้างทางสังคม การศึกษา  เศรษฐกิจ การเมือง ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต แนวคิดและ
ปรัชญาการจัดการพัฒนาจึงควรต้ังอยู่บนพ้ืนฐานการผสมผสานระหว่างแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาและ   
การจัดการการพัฒนาของตะวันตก ตะวันออก และการเช่ือมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม วิถีชีวิต
ของชุมชนอย่างมีนัยและสัดส่วน ที่สําคัญอย่างลงตัวเพ่ือก่อให้เกิดแนวคิดและหลักการจัดการการพัฒนา
ที่เหมาะสม สอดคล้อง เฉพาะท้องถิ่นและชุมชนน้ันๆ ซึ่งจะเห็นความเช่ือมโยงของการนําทฤษฎีและ
เครื่องมือในการจัดการต่างๆ  มาปรับใช้กับการบริหารจัดการภาครัฐ  ดังภาพ 
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2.8 บริบทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง 
ข้อมูลทั่วไป 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2476 เรียกว่า “สภาจังหวัด”     
มีหน้าที่ให้คําปรึกษาแก่คณะกรรมการจังหวัด คือผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัดและหัวหน้าส่วน
ราชการฝ่าย   พลเรือน ในปี พ.ศ.2495 ได้มีการกําหนดให้สภาจังหวัดมีฐานะเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการ
จังหวัด และได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนา จนกลายมาเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2498 ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดมีฐานะเป็นนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ปลัดจังหวัดเป็นปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายอําเภอเป็นหัวหน้าประจํา
อําเภอ โดยมีสภาจังหวัดเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ มีสมาชิกสภาจังหวัดซึ่งมาจากการเลือกต้ังของประชาชน ทํา
หน้าที่ให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติจังหวัด จนกระทั่งปี พ.ศ.2537 รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 2 มีนาคม 2538 เป็นต้นไป จึงทําให้
มีการปรับปรุงและประกาศใช้พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 โดยได้บัญญัติให้
เขตของจังหวัดเป็นเขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.
2540 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 ได้กําหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดที่มาจากการเลือกต้ังของประชาชนในจังหวัดโดยตรง ผลจาก พระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลําปางมี นางสุนี  สมมี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางคนแรกท่ีมาจากการเลือกต้ังของ
ประชาชนจังหวัดลําปาง 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 หรือ
ประมาณ 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 

ลักษณะภูมิประเทศ  จังหวัดลําปางอยู่สูงจากระดับนํ้าทะเล 268.80 เมตร พ้ืนที่ของจังหวัด
ลําปางเป็นรูปยาวรี ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปเป็นที่ราบสูง มีภูเขาสูงทอดตัวยาวตามแนวทิศเหนือไป
ทางทิศใต้ของจังหวัด และมีที่ราบลุ่มฝั่งแม่นํ้าเป็นบางส่วนในบริเวณตอนกลางของจังหวัด 

ลักษณะทางกายภาพ  ทางด้านธรณีสัณฐานวิทยาจังหวัดลําปางมีพ้ืนที่เป็นที่ราบล้อมด้วยภูเขา 
มีลักษณะเป็นแอ่งแผ่นดิน หรือเรียกว่า “อ่างลําปาง” เป็นอ่างที่ยาวและกว้างที่สุดในภาคเหนือ แบ่ง
ลักษณะภูมิประเทศออกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ  

บริเวณตอนบน  ของจังหวัด มีลักษณะเป็นที่ราบสูง ภูเขา และเป็นป่าค่อนข้างทึบ อุดมสมบูรณ์
ด้วยไม้มีค่า  
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บริเวณตอนกลาง  ของจังหวัดมีลักษณะเป็นที่ราบ และที่ราบลุ่มแม่นํ้า ส่วนใหญ่เป็นแหล่ง
เกษตรกรรมที่สําคัญของจังหวัด  

บริเวณตอนใต ้  ของจังหวัดมีลักษณะเป็นป่าไม้รัง บางส่วนมีลักษณะเกือบเป็นทุ่งหญ้า 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบหน่ึง มีฐานะ

เป็นนิติบุคคลที่มีความรับผิดชอบทั่วทั้งเขตจังหวัด โดยหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 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) 
8. จัดทํากิจการใด ๆ อันเป็นอํานาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่น ที่อยู่ในเขตองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด และกิจการน้ันเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันดําเนินการหรือให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจัดทํา คือ 

8.1   จัดให้มีนํ้าเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตร 
8.2   กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
8.3   บําบัดนํ้าเสีย 
8.4   บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8.5   วางผังเมือง 
8.6   จัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ซึ่งอย่างน้อยต้องเป็นทางหลวงชนบทตาม  

กฎหมาย ว่าด้วยทางหลวง 
8.7   จัดให้มีและบํารุงรักษาทางนํ้า 
8.8   จัดให้มีท่าเทียบเรือ ท่าข้ามที่จอดรถ และตลาด 
8.9   ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8.10 รักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
8.11 จัดการศึกษา ทํานุบํารุงศาสนาและบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา 

ท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมท้องถิ่น 
8.12 จัด ให้ มี และบํ ารุ งสถานที่ สํ าห รับการกีฬ า  สถานที่ พั กผ่ อนห ย่อน ใจ 

สวนสาธารณะ และสวนสัตว์ ตลอดจนสถานที่อบรมสําหรับราษฎร 
8.13 จัดให้มีการสังคมสงเคราะห์ และการสาธารณูปการ 
8.14 ป้องกันและการบําบัดรักษาโรค 
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8.15  จัดต้ังและการบํารุงรักษาสถานพยาบาล 
8.16  ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
8.17  ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ 
8.18  กิจการที่ได้มีการกําหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาองค์การบริหาร    

ส่วนจังหวัด 
9. จัดทํากิจการอ่ืนใดตามท่ีได้กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายอื่นกําหนดให้เป็น

อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นอกจากน้ียังมีอํานาจรวมถึงหน้าที่เป็นของราชการ
ส่วนกลางหรืออํานาจที่ส่วน ภูมิภาคมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติได้ ทั้งน้ีตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

อน่ึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด จะกระทํากิจการใดๆ ตามข้อ 8 อันเป็นอํานาจหน้าที่ของ
ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืนที่อยู่นอกเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 
เมื่อ 

๑. การน้ันจะต้องกระทําและเป็นการที่เก่ียวเนื่องกับกิจการที่ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

๒. ได้รับความยินยอมจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ 
๓. ได้รับความยินยอมจากสภาแห่งราชการส่วนท้องถิ่น หรือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืน

ที่เก่ียวข้องแล้วแต่กรณี 
 

อํานาจหน้าที่ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถ่ิน ลงวันที่ 13 สิงหาคม  พ.ศ. 2546 , ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2552   
ดังนี้ 

ข้อ 1 ลักษณะของการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการให้บริการสาธารณะใน
เขตจังหวัด 

(๑) เป็นการดําเนินงานที่ปรากฏถึงกิจกรรมท่ีเป็นภาพรวมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัด ที่มุ่งต่อประโยชน์ของท้องถิ่นหรือประชาชนเป็นส่วนรวม และไม่
เข้าไปดําเนินงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในเขตจังหวัดสามารถดําเนินการ
เองได้ 

(๒) เข้าไปดําเนินการตามแผนงานโครงการในลักษณะที่มีความคาบเก่ียวต่อเน่ืองหรือ  
มีผู้ที่ได้รับประโยชน์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า 1 แห่ง 

ข้อ 2 ในการดําเนินการตามอํานาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ 1  องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดควรจะดําเนินการเพ่ือให้เป็นไปในลักษณะดังน้ี  คือ 

(1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและประสานการจัดทําแผนจังหวัด        
โดยสร้างและพัฒนาระบบการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัด        
เพ่ือนําไปสู่การใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ความสมดุลและคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 

(2) การก่อสร้างและบํารุงรักษาโครงการที่ เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่หรือ         
มีการเก่ียวเน่ืองกันหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือในลักษณะที่เป็นเครือข่าย
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หล ัก ในการ เชื ่อม โยงก ับ แผนงาน โครงการที ่ดํ า เน ินที ่ดํ า เน ินก าร โดย        
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด 

(3)   การจัดการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ
ประชาชนในระดับจังหวัด  และไม่เป็นการซ้ําซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืนในจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายศักยภาพและมุ่งต่อผลสัมฤทธ์ิใน
การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข        การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในเขตจังหวัด 

(4)  การส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การส่งเสริมการลงทุนและ   
พาณิชยกรรมของจังหวัด 

(5)  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดโดยเฉพาะอย่างย่ิง   
การทําหน้าที่เป็นองค์กรหลักในการกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลรวม การดูแล
ระบบบําบัดนํ้าเสียรวมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด 

(6)  ให้บริการด้านเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกล บุคลากร แก่องค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

  (7)  ดําเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจตามที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติ  
การกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น
โดยเฉพาะอย่างย่ิงกิจกรรมถ่ายโอนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด “มีหน้าที่ต้อง
ทํา” 

ข้อ 3 การให้การสนับสนุนแก่ประชาคม องค์กรประชาชน ควรเป็นไปในลักษณะของ           
การส่งเสริมความสามารถดําเนินการ โดยใช้ศักยภาพของตนเองในการบริหารจัดการในลักษณะของ    
การร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับผลประโยชน์ โดยไม่ให้การสนับสนุนในลักษณะของการให้สิ่งของหรือการเข้า
ไปดําเนินการแทน 

ข้อ 4 หากมีปัญหา ขัดข้อง ในการดําเนินการตามอํานาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดตามที่กําหนดไว้ในข้อ 1 และข้อ 2  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทําหน้าที่ในการวินิจฉัยและดําเนินการ 
 

แนวคดิการบริหารจัดการ 
การประชุมเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ที่ประชุมมีมติให้ใช้วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไปจนกว่าจะมี
การเปล่ียนแปลง หากมีการแก้ไขรายละเอียดปลีกย่อยในการดําเนินการ เช่น ตัวช้ีวัด หรือรายละเอียด
อ่ืนที่อาจมีการเปล่ียนแปลง/แก้ไข จะได้จัดทํารายละเอียดการเปล่ียนแปลงให้ทราบเป็นครั้ง ๆ ไป        
ที่ประชุมจึงได้มีมติร่วมกัน ดังน้ี 

วิสัยทัศน์  (VISION) ขององค์การบรหิารสว่นจังหวัดลาํปาง 
 “องค์กรแห่งการพัฒนาและ บริการสาธารณะแบบบูรณาการ” 
 

องค์กรแห่งการพัฒนา หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ 
บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ/มีระเบียบวินัย/ มีความรับผิดชอบ/มีขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน/ มีความเช่ือมั่น/ มีความจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในองค์กร ยอมรับการเปลี่ยนแปลง    
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มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานอยู่เสมอ การทํางานและการบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ประชาชนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

บริการสาธารณะแบบบูรณาการ หมายความว่า การให้บริการสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหา/
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนจังหวัดลําปาง/มีการเช่ือมโยงแผนงานโครงการ การประสาน
ข้อมูล ประสานงบประมาณ และประสานการทํางานด้านอ่ืนๆกับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ เพ่ือ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนจังหวัดลําปาง 
 
พนัธกิจ (MISSION) ขององค์การบรหิารสว่นจังหวัดลาํปาง 

1. ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพาน และบํารุงรักษาสายทางอ่ืนให้ประชาชนสามารถเดินทางไป
มาได้สะดวก สามารถเช่ือมโยงเส้นทางการจราจรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดลําปาง 

2. ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือประกอบอาชีพ และนํ้าเพ่ือใช้ใน
ชีวิตประจําวันของประชาชนจังหวัดลําปาง 

3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง โดยประสานการทํางานกับส่วนราชการ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันในการจัดระบบผังเมืองให้ถูกต้องตาม   
ข้อระเบียบ/กฎหมาย 

4. อนุรักษ์/บํารุง/รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือคงไว้ซึ่งความสมดุลของระบบ
นิเวศน์ที่มีผลกระทบต่อการดํารงชีพของประชาชนจังหวัดลําปาง 

5. พัฒนาระบบการจัดการมลพิษ และการจัดการปัญหาขยะ ให้เกิดผลชัดเจนอย่างเป็น
รูปธรรม โดยเน้นการบูรณาการ เช่ือมโยงการดําเนินการร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคประชาชน 

6. ส่งเสริม/สนับสนุน และให้การสังคมสงเคราะห์เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ เด็ก สตรี 
คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการบริหารสาธารณะที่เหมาะสม โดยการประสาน
การทํางานร่วมกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กร
ภาคประชาชน 

7. ส่งเสริม/สนับสนุนและสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการบริการสาธารณสุขมูลฐาน เพ่ือให้
ประชาชนมีความรู้/ความเข้าใจและความตระหนักในเรื่องการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี โดย
ดําเนินการร่วมกับส่วนราชการ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 

8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเล่นกีฬา การออกกําลังกาย หรือกิจกรรมอ่ืน เพ่ือให้
ประชาชนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด 

9. ส่งเสริมให้ประชาชนสืบทอด สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นตาม
บริบท ที่หลากหลาย และอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่กับจังหวัดลําปางตลอดไป 

10. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้เกิดสัมฤทธิผลตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ รวมถึงการพัฒนาและ
การให้บริการการศึกษาตามอัธยาศัยของประชาชน โดยดําเนินการร่วมรับส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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11. เสริมสร้างการป้องกัน/บรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนจังหวัดลําปางให้รวดเร็ว ทั่วถึง 
และทันเวลา ตลอดจนสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน
ให้กับประชาชนจังหวัดลําปาง 

12. มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม การส่งเสริม
ระบอบประชาธิปไตย การตระหนักรู้ถึงหน้าที่/สิทธิ และจิตสํานักของการเป็นพลเมืองที่ดี 
โดยดําเนินการร่วมกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

13. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนวิถีแห่งเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสร้างสรรค์และส่งเสริม 
ให้ประชาชนมีรายได้จุนเจือครอบครัว โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคนิควิธีการร่วม
สมัย ในการสร้างอาชีพให้กับประชาชนจังหวัดลําปาง ตลอดจนถึงการเพ่ิมช่องทางการ
จําหน่ายสินค้าให้กับประชาชนจังหวัดลําปาง 

14. ส่งเสริมและสนับสนุนการพาณิชย์การลงทุน เพ่ือผลิตและจําหน่ายสินค้าบนพ้ืนฐานองค์
ความรู้เชิงสร้างสรรค์ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอก 

15. ช่วยเหลือ/สนับสนุนส่วนราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์การบริหารส่วน
จังหวัดลําปาง เป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการเพื่อประสานแผนการทํางาน ประสาน
งบประมาณ และประสานงานด้านอ่ืนๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนางานในระดับพ้ืนที่ 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจํานวน 5 ยุทธศาสตร์ 

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

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

 2.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 2 แนวทางการพัฒนา 
2.1 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.3 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 แนวทางการพัฒนา 
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5.1 การพัฒนาบุคลากร 
5.2 การปรับปรุง การพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 

 
จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา 
          การกําหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาที่ ได้กล่าวข้างต้น                
มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนจังหวัดลําปางอยู่ในสังคมที่มีคุณภาพ สังคมแห่งการเรียนรู้ 
สังคมแห่งภูมิปัญญา สังคมแห่งการเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ ดังน้ี 

1. ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง 
2. ประชาชนมีแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภคและบริโภค 
3. ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี 

ปราศจากมลพิษ 
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 

 
การให้บริการสวนสาธารณะหนองกระทิง 
  สวนสาธารณะหนองกระทิงอยู่ในความดูแลของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง       
มีเน้ือที่ทั้งหมดประมาณ 157 ไร่ โดยแบ่งส่วนที่เป็นผืนดินประมาณ 110 ไร่ และส่วนที่เป็นหนองนํ้า 
ประมาณ 47 ไร่ ภายในสวนสาธารณะหนองกระทิงประกอบด้วย ถนนลาดยางพร้อมทางเดินออกกําลัง
กายรอบหนองนํ้าความยาว 1,300 เมตร และถนนลาดยางภายในสวนสาธารณะด้านบน ความยาวรวม 
1,430 เมตร ด้านทิศตะวนตกหรือส่วนที่ติดกับสนามกีฬากลางจังหวัดลําปาง ปัจจุบันเป็นพ้ืนที่ของ
บ้านพักราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง จํานวน 25 หลังคาเรือนพ้ืนที่ประมาณ 25 ไร่ ถัดลง
มา คือส่วนที่เป็นสนามกีฬากลางแจ้ง โดยสามารถใช้เป็นสนามแข่งขันกีฬาฟุตซอ,วอลเลย์บอล ฯลฯ 
ขนาดความกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร จํานวน 3 สนาม มีอาคารที่พักคนงาน จํานวน 10 หลังและ
ห้องนํ้าสาธารณะชาย/หญิง ด้านทิศเหนือ หรือที่เรียกว่าสวนสาธารณะด้านบนประกอบด้วยสระน้ํา
ธรรมชาติขนาดพ้ืนที่ 1 ไร่ ห้องนํ้าสาธารณะ ชาย,หญิง มีต้นไม้ขนาดใหญ่ครอบคลุมสนามหญ้าและไม้
สวยงามนานาพันธ์ ถัดลงมาเป็นที่โซนเด็กเล่นที่มีทั้งเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้งลานทรายและอุปกรณ์
นันทนาการสําหรับเด็กเล่น ห่างออกไปไม่ไกลคือบริเวณท่ีเป็นศูนย์กลางของสวนสาธารณะหนองกระทิง
ที่ชาวลําปางรู้จักกันในช่ือว่า “ลานกระทิง” มีลักษณะเป็นลานกว้างล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมขนาด
ใหญ่รูปทรงกระบอกสูง โดยเจตนาให้จุดรวมสายตาไปยังรูปป้ันกระทิงสีดําขนาดความสูงมากกว่าสิบ
เมตรและเป็นสัญลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งน้ี ข้ามถนนลาดยางลงมาทิศตะวันตก คือผืนนํ้ากว้าง



 

 
 

๓๙

ใหญ่ที่ เรียกกันมานานว่า “หนองกระทิง”มีความลึกเฉลี่ยถึงสี่ เมตรและมีเกาะกลางนํ้าสามเกาะ         
เกาะแรกมีช่ือว่า “เกาะลอย” ขนาดพ้ืนที่ 3 ไร่ ปัจจุบันได้ปรับปรุงให้เป็นลานกิจกรรมสําหรับการแสดง
กลางแจ้งต่างๆ มีลานแสดง และเวทีอัฒจันทร์คอนกรีตเสริมเหล็ก สามารถจุคนดูได้ ประมาณ 50 คน  
  - เกาะที่สองมีช่ือว่าเกาะเรือนรับรอง ขนาดพ้ืนที่ 1 ไร่ เดิมเคยใช้เป็นสําหรับบ้านพักรับรองแขก
ผู้ใหญ่ที่มาเยือนจังหวัดลําปาง ปัจจุบันสมาคมเรือพายจังหวัดลําปางได้ขอใช้เป็นสถานที่ฝึกพายเรือของ
นักกีฬา  

- เกาะที่สามมีช่ือว่าเกาะเจ้าพ่อ ขนาดพ้ืนที่ 3 งาน 22 ตารางวา เป็นสถานที่ต้ังของศาลเจ้าพ่อ
หนองกระทิง ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางรวมถึง
ประชาชนเข้ามาใช้บริการสวนสาธารณะแห่งน้ี  

- ด้านทิศตะวันตกคือด้านล่างสุดของสวนสาธารณะ หรือที่เรียกว่า “ท้ายหนอง” คือโซน
ร้านอาหาร ที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ได้ทําการจัดระเบียบให้เป็นสัดส่วน จากเดิมที่เคย
เป็นปัญหาเร้ือรังมานาน โดยสร้างอาคารมั่นคงสวยงาม สะอาดตาและกลมกลืนกับธรรมที่สุด จํานวน 8 
ร้านค้า สามารถรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อนหย่อนใจได้ลิ้มชิมรสอาหารท้องถิ่นและอาหารตามสั่ง
หลากหลายเมนู  

จากปริมาณประชาชนท่ีเข้ามารับบริการสถานท่ีท่องเที่ยวแห่งน้ี มากกว่า 500 คน ต่อ
วัน ประกอบกับพ้ืนที่สวนสาธารณะหนองกระทิง มีพ้ืนที่ค่อนข้างมาก ปัญหาต่าง ๆ มากมาย ย่อมตามมา      
ทั้งปัญหานํ้าเสียจากแหล่งชุมชนที่ถ่ายเทลงมายังหนองน้ําตลอดเวลา ปัญหาวัยรุ่นมั่วสุมเสพยาและดื่ม
สุรา ปัญหาการลักเล็กขโมยน้อยการทําลายทรัพย์สินของทางราชการ รวมถึงปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่าน้ีมาตลอด และได้ทําการแก้ไข,ปรับปรุงพ้ืนที่
สวนสาธารณะแห่งน้ีให้สวยงาม สะอาด ร่มรื่น และปลอดภัยอย่างเต็มความสามารถ โดยได้แต่งต้ัง
ข้าราชการและพนักงานจ้างในการดูแลและพ้ืนที่ จํานวน 21 คน แบ่งพ้ืนที่ที่เป็นโซนรับผิดชอบและทํา
การประเมินผลงานทุกเดือน ด้านความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ได้จ้างบริษัทรักษา
ความปลอดภัยให้เข้ามาดูแล ทั้งกลางวันและกลางคืน กําหนดให้มีการเปิดและปิดประตูสวนสาธารณะ
เป็นช่วงเวลา และได้ออกคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานการใช้บริการสวนสาธารณะหนองกระทิง เลขที่ 
521/2558 โดยให้มีหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

1. กําหนดหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบการใช้บริการสวนสาธารณะหนองกระทิง 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงและเพิ่มในหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ การใช้บริการ
สวนสาธารณะหนองกระทิงให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ระเบียบและที่เก่ียวข้อง 

2. กํากับดูแล ควบคุม และตรวจสอบการใช้บริการสวนสาธารณะหนองกระทิง 
3. วางแผนในการดําเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาบริการสวนสาธารณะหนองกระทิง 
4. วางแผนในการดําเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาบริการสวนสาธารณะหนองกระทิง 
ทั้งน้ี การดําเนินงานของคณะทํางานดังกล่าว ยังต้องอาศัยการบูรณาการจากทุกภาคส่วน 

เพ่ือให้สวนสาธารณะหนองกระทิง เป็นสวนสาธารณะที่สะอาด สวยงามปลอดภัย และเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวประจําจังหวัดลําปางสืบไป 

 
 
 



 

 
 

๔๐

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ลป.ถ. 1-0032    
บ้านหัวทุ่ง – บ้านทุ่งม่านใต้ ช่วงระหว่านบ้านแค่ หมู่ที่ 1 – บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 9 ตําบลบ้านเป้า 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

หลักการและเหตุผล 
 เน่ืองจากถนนลาดยางสายทางดังกล่าว ก่อสร้างมาเป็นระยะเวลานาน ทําให้เกิดความชํารุด

เสียหายตามระยะเวลาการใช้งานจึงต้องทําการซ่อมแซมเพ่ือบรรเทาปัญหาให้แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง 
ดังต่อไปน้ี 

1. เพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
2. เพ่ือใช้ประชาชนมีถนนท่ีสามารถใช้ในการคมนาคมและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่

ท้องตลาดได้โดยสะดวกปลอดภัย 
 

ที่มาของโครงการ 
ถนนลาดยางตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน ซึ่งก่อสร้างมาเป็นระยะเวลานาน ทําให้ผิวทาง 

หลุดร่อน เป็นหลุมบ่อ ขรุขระ ประชาชนผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง 
 

ปริมาณงานที่ต้องดําเนินการ 
 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
6,600 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงงานจราจรสังเคราะห์ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่
กําหนด  
 

ข้อมูลพิกัด จุดเริ่มโครงการ N : 2032864 , E : 546473 
 และจุดสิ้นสุดโครงการ N : 2031288 , E : 546618 
 
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมดารออกกําลังกายเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่อง
ในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี 
 

หลักการและเหตุผล 
 จากความเจริญทางด้านเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อวิถีชีวิต และพฤติกรรมที่
เหมาะสมของประชาชน เช่นกินหวาน มัน เค็มมากเกินไป มีการเคล่ือนไหวทางกายน้อย และขาดความรู้ 
ความเข้าใจและขาดทักษะการออกกําลังกายที่ถูกต้อง ประกอบกับพฤติกรรมเสี่ยงเช่นพฤติกรรม       
การบริโภคอาหารไม่ถูกต้อง ภาวะเครียดจนเกิดภาวะอ้วนลงพุงทําให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ          
การส่งเสริมให้ประชาชนได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ กลับมาใส่ใจการออกกลัง
กายได้รับการรักษาและฟ้ืนฟูในส่วนที่สึกหรอ ทั้งน้ีการออกกําลังกายมีหลายกิจกรรมท่ีสามารถทําได้ให้
เหมาะสมตามวัย เช่น วิธีการยึดเหยียด กล้ามเน้ือ แกว่งแขนลดพุง การออกกําลังกาบพ้ืนบ้าน กิจกรรม
รําวงย้อนยุค ศูนย์สมวัย และบาสโลบ ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและประชาชนยังสามารถทําได้ทุกเวลา แต่ต้องที
ทักษะโดยไม่ต้องมีอุปกรณ์ใดๆ แนวคิดที่ว่าคนเราป่วยหรือรู้สึกไม่สบายเน้ือไม่สบายตัว เป็นเพราะเลือด
หมุนเวียนได้ดี การออกกําลังกายอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามวัยจะทําให้เลือดหมุนเวียนได้ดี       
หากประชาชนยังมีทักษะการออกกําลังกายที่ถูกต้องน้อยอาจเกิดปัญหาต่อสุขภาพในภายหลังได้ 



 

 
 

๔๑

 เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิง
ถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดีและตามอํานาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง รวมถึง
ผลกระทบของสุขภาพประชาชนในจังหวัดลําปาง ดังกล่าวข้างต้น อีกทั้งความสําคัญของนโยบาย        
คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงต่อ สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 และ นโยบายจังหวัดลําปาง ด้านคุณภาพชีวิต เพ่ือขับเคลื่อน
วาระการพัฒนา “ลําปางนครแห่งความสุข” องค์การบริหารส่วนจังห วัดลําปางได้ตระหนัก                
ถึงความสําคัญและความจําเป็นของการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีความรู้ มีทักษะใน
การออกกําลังกายอย่างถูกต้องเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้แก่ประชาชนในเร่ืองพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพอย่างหน่ึง การออกกําลังกาย และการรวมกลุ่มในการออกกําลังกาย การใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์จะส่งเสริมความสามัคคีความเข้มแข็งในชุมชน ทําให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมได้    
จึงได้จัดทําโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการออกกําลังกายเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวเน่ืองโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มถิุนายน 2559 ขึ้น 
 

วัตถุประสงค์  
1. เป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เน่ืองในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 
2. เพ่ือให้แกนนําสุขภาพ กลุ่มอสม. กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มสตรี ได้รับความรู้ทักษะในการ  

ออกกําลังกาย แบบบาสโลบ แกว่งแขนลดพุง ที่ถูกต้อง 
3. เพ่ือให้แกนนําสุขภาพ กลุ่มอสม. กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มสตรี สามารถนําความรู้และทักษะที่

ได้รับไปใช้ในชีวิตประจําวันและสามารถเผยแพร่ให้ประชาชนในชุมชนของตนเองได้ 
4. เพ่ือให้แกนนําสุขภาพ  กลุ่มอสม .กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มสตรี มีสุขภาพที่แข็งแรง          

และสามารถผ่อนคลายความตึงเครียดทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ลดการ
เจ็บป่วยด้วยโรคท่ีไม่ติดต่อ 

5. เป็นการเปิดพ้ืนที่สร้างสรรค์การออกกําลังกาย ณ สวนสาธารณะหนองกระทิง และ       
ลานพระบรมราชาอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 

6. เป็นการสนับสนุนให้แกนนําสุขภาพ กลุ่มอสม. กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มสตรี ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์สามารถเผยแพร่ช่ือเสียงให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง 
 

โครงการจัดงาน “ประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ประจําปี 2559” 
 

หลกัการและเหตผุล 
 ศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ (ท้องฟ้าจําลอง) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางมี
บทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด/บริการการเรียนรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์
และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพให้กับกลุ่มเป้าหมายทั้งนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์และประชาชนทั่วไป
รวมท้ังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์และเทคโนโลยีให้ประชาชนในจังหวัดลําปางและ
พ้ืนที่ใกล้เคียงตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ซึ่งเป็นการพัฒนาคนและสังคมให้มี
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คุณภาพ เพ่ือเป็นการสนองนโยบายดังกล่าว ศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ (ท้องฟ้าจําลอง)         
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ได้จัดโครงการจัดงาน          
“การประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์” ขึ้นอย่างต่อเน่ืองเป็นประจําปี เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้รับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันรวมถึงการเข้าชม
นิทรรศการดาราศาสตร์ (ท้องฟ้าจําลอง) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางนอกจากน้ียังเป็น        
การระลึกถึงพระราชทางกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจองเก้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่ง
วิทยาศาสตร์ไทย” ที่ทรงเล็งเห็นความสําคัญของวิทยาศาสตร์อีกด้วย 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหน่ึงมี
อํานาจหน้าที่ในการจัดการศึกษาและส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่พัฒนาศักยภาพหรือส่งเสริม      
การสร้างองค์ความรู้ให้กับเด็กและเยาวชนท้องถิ่นตาม พรบ.กําหนดแผนพัฒนาการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 มาตรา 17 ในการน้ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ร่วมกับ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือศึกษาลําปาง จึงได้ร่วมกันจัดทําโครงการจัดงาน “ประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ 
ประจําปี 2559” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพให้แก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดลําปาง และพ้ืนที่
ใกล้เคียง รวมถึงการคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้
และสร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษาต่อไป 
 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือระลึกถึงพระราชกรณี ยกิจและพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” 
2. เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ภายนอกห้องเรียน และการแสดงออกทักษะ

ด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
3. เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสดงออกถึงอัจฉริยภาพของแต่ละบุคคล

ในกระบวนการคิดและทักษะ ด้านวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ 
4. เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดด้านการจัด

การศึกษาให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ของศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ (ท้องฟ้า

จําลอง) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากย่ิงขึ้น 
6. เพ่ือส่งเสริมพันธกิจขององค์กรในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตาม

เกณฑ์ที่กําหนดไว้ รวมถึงเป็นการพัฒนาและการให้บริการการศึกษาตามอัธยาศัยของ
ประชาชน โดยดําเนินการร่วมระหว่างส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2.10 กรอบแนวคิดในการสํารวจ 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2-11 
กรอบแนวคดิในการประเมิน 

 

บริบทองคก์ร 
- สภาพทั่วไปของ อบจ. 
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ   

ยุทธศาสตรข์ององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลําปาง 

- แนวทางการบรหิารจัดการ
ขององค์การบรหิารส่วน
จังหวดัลําปาง 

- โครงสร้างการบริหารจัดการ 
- งานบรกิารด้านต่าง ๆ ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวดั
ลําปาง 

- บุคลากร งบประมาณ 
เทคโนโลยี วิธีการ
ดําเนินงาน 

แนวคดิทฤษฎี 
- แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความ

คาดหวัง 
- แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึง

พอใจ 
- ทฤษฎีลําดับขั้นความต้องการ 
- การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
- การปฏิรูประบบราชการ 
- การพัฒนาระบบราชการไทย 
- การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

การประเมินความพึงพอใจใน 4
องคป์ระกอบ 
- ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้    

บริการ 
- ด้านช่องทางการให้บริการ 
- ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บรกิาร 
- ด้านส่ิงอํานวยความสะดวก 
   

ความพึงพอใจ 
ของ

ผู้รับบริการ 
ข้อเสนอแนะ 
และแนวทาง 
การพัฒนา 
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บทที่  3 
วิธีดําเนนิการสํารวจ 

   
การสํารวจครั้งน้ี  เป็นการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง  โดยทางคณะผู้สํารวจได้กําหนดแนวทางการศึกษา การเก็บ
รวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ตามข้ันตอนดังน้ี 

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

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร  (Population)  หมายถึง หน่วยตัวอย่างทั้งหมดที่สนใจต้องการศึกษาหรือหา
ข้อมูล ดังน้ันประชากรเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ที่มาใช้บริการหน่วยงาน
ทั้ง ๔ งานบริการ โดยมีผู้มาใช้บริการดังต่อไปน้ี  

     ๑.๑ งานให้บริการสวนสาธารณะหนองกระทิง   จํานวน ๑๒,๒๓๑ คน 
     ๑.๒ งานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร   จํานวน ๗๕๒ คน 
     ๑.๓ งานส่งเสริมการออกกําลังกายของประชาชน  จํานวน ๒๐๐ คน 
     ๑.๔ การประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ประจําปี ๒๕๕๙ จํานวน ๓๔ โรงเรียน 
กลุ่มตัวอย่าง (Sample) หมายถึง หน่วยของข้อมูลที่ผู้ทําการวิจัยเลือกมาเพื่อเป็นตัวแทนของ

ประชากรในการศึกษา ผลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างน้ันสามารถนําไปประยุกต์ใช้ หรืออ้างอิงกับกลุ่ม
ประชากรได้ ดังน้ัน ในการศึกษาครั้งน้ีจะคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane ระดับ
ความเช่ือมั่น ๙๕% สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ ๐.๐๕  โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น ๔ กลุ่ม 
ดังน้ี คือ 

กลุ่มผู้ใช้บริการสวนสาธารณะหนองกระทิง   จํานวน ๓๘๗ ตัวอย่าง 
กลุ่มผู้รับบริการงานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร  จํานวน ๒๖๑ ตัวอย่าง 
กลุ่มผู้รับบริการการออกกําลังกายประชาชน  จํานวน ๑๓๓ ตัวอย่าง   
กลุ่มผู้รับบริการการประกวดแข่งขันทางวิทยาสาสตร์  จํานวน   ๓๔ ตัวอย่าง 
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1.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การประเมินในคร้ังน้ีใช้เครื่องมือ คือแบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากประชาชนผู้รับบริการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง  ซึ่งเป็นแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ โดยใช้เกณฑ์วัดแบบ 
Linker Scale แบ่งความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ และนําข้อมูลดังกล่าวมาประมวลผลโดยใช้
โปรแกรมประยุกต์ทางสถิติ SPSS (Statistic Package for Social Science)  และใช้การวิเคราะห์โดย
ใช้ค่าเฉลี่ย  (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  และแปลข้อมูลตามเกณฑ์
การประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีนําเสนอในรูปแบบของตารางและคําบรรยาย โดยใช้
เกณฑ์ในการให้คะแนน 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 
 
 
 

   N 
 n      =        
       ๑ + N (e) 2 

 n   = ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
  N   =  ขนาดประชากร 
  e   =  ค่าความคลาดเคล่ือน (0.05) 
          (ที่ระดับความเช่ือมั่น 95%) 
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และวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจและระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริการ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางโดยใช้เกณฑ์คะแนน  ดังนี้ 
 

ระดบัคะแนน ระดบัความพงึพอใจ ร้อยละ 
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 และคุณภาพนําเสนอ
องค์ความรู้ที่ได้จาการประเมินในข้อเท็จจริง และแนวทางในการพัฒนาในอนาคต และนําเสนอผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ออกเป็น 4 ด้านคือ 

� ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ 
� ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 
� ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
� ความพึงพอใจต่อสิ่งอํานวยความสะดวก 
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1.3 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
  เครื่องมือที่สร้างขึ้น จะนําไปตรวจสอบหาความเที่ยงตรงเชิงพินิจ โดยผู้เช่ียวชาญแล้ว
คํานวณดัชนีความสอดคล้องภายในโดย IOC (Index Objective Congruency) โดยเลือกค่า IOC ที่
มากกว่า 0.5 และปรับแก้ไขให้เหมาะสมและถูกต้องตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญ 
 
1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  โดยใช้แผนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็น
ประชาชนท่ัวไป  หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง โดยทําการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 2 ประเภท ดังน้ี 
  1. จากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source) ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่ได้โดยการแจก
แบบสอบถามไปยังประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยตรง และทําการเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืน เพ่ือ
นํามาบันทึกลงในแบบลงรหัส (Coding Form) และนําไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป 
  2. จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) โดยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
ต่างๆ ทั้งที่เป็นทฤษฎี แนวคิด และผลงานท่ีเก่ียวกับความคาดหวัง ความพึงพอใจ และความต้องการ
ของบุคคล รวมถึงเอกสารเพ่ือเป็นการสร้างพ้ืนฐานในการศึกษาภาคสนามให้เป็นไปอย่างมีระบบมากขึ้น 
 
1.5 การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้สําหรับการวิเคราะห์ 
  การประเมินในคร้ังน้ีใช้เครื่องมือ คือแบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากประชาชน
ผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ซึ่งเป็นแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ โดยใช้เกณฑ์วัด
แบบ Linker  Scale แบ่งความพึงพอใจออกเป็น  ๕  ระดับ และนําข้อมูลดังกล่าวมาประมวลผลโดยใช้
โปรแกรมประยุกต์ทางสถิติ  SPSS (Statistic Package for Social Science)  และใช้การวิเคราะห์โดย
ใช้ค่าเฉล่ีย  (Mean)  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  และแปลข้อมูลตามเกณฑ์
การประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   มีนําเสนอในรูปแบบของตารางและคําบรรยาย 
 
3.6 ระยะเวลาข้ันตอนการดําเนินงาน 
  ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 –  30 กันยายน 2559 

ลําดบัที ่ งาน/กิจกรรม ส.ค. ก.ย. 
1 ประชุมคณะทํางาน เพ่ือเตรียมจัดทําแผนการดําเนินงาน   
2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง   
3 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง   
4 สร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ   
5 ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล   
6 บันทึกข้อมูลและประมวลผลข้อมูล   
7 สรุปผลการวิเคราะห์   
8 จัดทํารูปเล่มรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์   
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9 ส่งมอบงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์   
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บทที่ 4 
สรุปผล 

 
การสํารวจความพึงพอใจครั้งน้ี ได้นําข้อมูลตามงานด้านให้บริการสวนสาธารณะ    

หนองกระทิง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙  จํานวน ๓๘๗ ชุด, 
งานด้านให้บริการงานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 255๙ จํานวน ๒๖๑ ชุด, งานด้านให้บริการออกกําลังกายประชาชน  องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙ จํานวน ๑๓๓ ชุด และงานด้านการให้บริการ    
การประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 255
๙ จํานวน  ๓4 ชุด มาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ทางสถิติ SPSS  (Statistic Package for 
Social Science) เพ่ือวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (mean , X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation, SD) ดังสรุปตามตารางคณะผู้สํารวจได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปของตารางและ   
แปลผลด้วยการบรรยายตามลําดับ  โดยเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา  แบ่งเป็น  4  ส่วนคือ 
  ส่วนที่ 1 ผลการสํารวจความพึงพอใจต่องานด้านบริการสวนสาธารณะหนองกระทิง      
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙ 

ส่วนที่ 2 ผลสํารวจความพึงพอใจต่องานด้านบริการงานซ่อมสร้างถนนลาดยาง        
ผิวจราจร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙ 

ส่วนที่ 3 ผลสํารวจความพึงพอใจต่องานด้านการให้บริการการออกกําลังกายประชาชน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙ 

ส่วนที่ 4 ผลสํารวจความพึงพอใจต่องานด้านการให้บริการการประกวดแข่งขันทาง
วิทยาสาสตร์ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 255๙ 
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ตารางที่ 4.1 : แสดงความพึงพอใจต่องานบริการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ในภาพรวม 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลีย่ 
 

S.D. ร้อยละ 
ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 

ผล
คะแนน 
ของ 
อปท. 

1. งานด้านบรกิารสวนสาธารณะหนองกระทงิ    3.41 0.816 68.20 น้อย 4 

2. งานด้านบรกิารงานซ่อมสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจร 

4.25 0.689 85.00 มาก 8 

3. งานด้านการใหบ้ริการการออกกําลังกาย
ประชาชน 

4.46 0.700 89.20 มาก 8 

4. งานด้านการใหบ้ริการการประกวดแขง่ขัน
ทางวทิยาศาสตร ์

4.01 0.706 80.20 ปานกลาง 7 

สรุปภาพรวม 4.03 0.721 80.60 มาก 7 

 
จากตารางที่ 4.1   ผลการสํารวจความพึงพอใจต่องานบริการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ลําปาง ในภาพรวม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ( X =4.03, SD=0.721)  คิดเป็นร้อยละ  
80.60  ผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 7 คะแนน  โดยสรุปความพึงพอใจได้ดังน้ี 

 
ลําดบัความพงึพอใจในแตล่ะดา้นสูงสดุ  2  อันดบัแรกได้แก่  

       อันดับที่  1  งานด้านการให้บริการการออกกาํลังกายประชาชน 
     ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ( X = 4.46 , SD = 0.700)   
     คิดเป็นร้อยละ  89.20  คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ  8  คะแนน   

      อันดับที่  2  งานด้านบริการงานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร 
     ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง ( X  = 4..25 , SD = 0.689)  
     คิดเป็นร้อยละ  85.00  คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ  8  คะแนน   

 และความพึงพอใจต่องานบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ในภาพรวม ที่มีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในอันดับสุดท้ายคือ  งานด้านบริการสวนสาธารณะหนองกระทิง มีความพึงพอใจอยู่      
ในระดับ น้อย ( X  = 3.41,  SD = 0.816) คิดเป็นร้อยละ 68.20 คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ         
4  คะแนน  
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ส่วนที่  1  ผลการสํารวจความพึงพอใจต่องานด้านบริการสวนสาธารณะหนองกระทิงของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙ 
 
ตารางที่ 4.2:   แสดงจํานวนและร้อยละของเพศผู้ตอบแบบสอบถาม งานด้านบริการสวนสาธารณะ
หนองกระทิง       
 

  
จากตารางที่  4.2  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดจํานวน  386 คน เป็นเพศชาย จํานวน 

208 คน คิดเป็นร้อยละ 53.89 และเป็นเพศหญิง จํานวน  178 คน คิดเป็นร้อยละ  46.11 
 
ตารางที่ 4.3 :  แสดงจํานวนและร้อยละของอายุผู้ตอบแบบสอบถาม งานด้านบริการสวนสาธารณะ
หนองกระทิง        

 
จากตารางที่  4.3  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 50 – 59 ปี จํานวน 91 

คน คิดเป็นร้อยละ  23.58  รองลงมามีอายุ 40 - 49  ปีขึ้นไป จํานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ  
18.39  อายุระหว่าง 20 - 29 ปี  จํานวน  61  คน  คิดเป็นร้อยละ  15.80  อายุระหว่าง  30 - 39 
ปี  จํานวน  60  คน  คิดเป็นร้อยละ  15.54  อายุ 60 ปีขึ้นไป จํานวน  53  คน  คิดเป็นร้อยละ 
13.73 และอายุตํ่ากว่า 20 ปี จํานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.95   

เพศของผูต้อบ จํานวนผูต้อบ(คน) ร้อยละ 

ชาย 208 53.89 

หญิง 178 46.11 

รวม 386 100.00 

อายุของผูต้อบ จํานวนผูต้อบ(คน) ร้อยละ 

ตํ่ากว่า ๒๐ ปี 50 12.95 

๒๐ – ๒๙ ปี 61 15.80 

๓๐ - ๓๙ ปี 60 15.54 

๔๐ – ๔๙ ปี 71 18.39 

๕๐ – ๕9 ปี 91 23.58 

๖๐ ปีขึ้นไป 53 13.73 

รวม 386 100.00 
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ตารางที่ 4.4 :  แสดงจํานวนและร้อยละวุฒิการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม งานด้านบริการ
สวนสาธารณะหนองกระทิง       
 

การศกึษาของผูต้อบ จํานวนผูต้อบ(คน) ร้อยละ 

ตํ่ากว่าประถมศึกษา 25 6.48 

ประถมศึกษา 124 32.12 

มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 120 31.09 

อนุปริญญา/เทยีบเท่า 30 7.77 

ปริญญาตร ี 75 19.43 

สูงกว่าปริญญาตรี 12 3.11 

รวม 386 100.00 

 
จากตารางท่ี  4.4  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา  

จํานวน  124  คน คิดเป็นร้อยละ  32.12  รองลงมาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา/เทียบเท่า จํานวน  120 
คน  คิดเป็นร้อยละ 31.09 ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จํานวน  75  คน  คิดเป็นร้อยละ 19.43 ระดับ
อนุปริญญาตรี/เทียบเท่า จํานวน  30  คน  คิดเป็นร้อยละ  7.77  ระดับตํ่ากว่าประถมศึกษา  25 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.48 และระดับสูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.11  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๕๒ 

ตารางที่ 4.5 : แสดงจํานวนและร้อยละของอาชีพผู้ตอบแบบสอบถาม งานด้านบริการสวนสาธารณะ
หนองกระทิง  
      

อาชพีของผูต้อบ จํานวนผูต้อบ(คน) ร้อยละ 

นักเรียน/นักศึกษา 88 22.80 

เกษตรกรรม/ประมง 24 6.22 

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 72 18.65 

พนักงานบริษัท 23 5.96 

รับจ้างทั่วไป 86 22.28 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 29 7.51 

พ่อบ้าน/แม่บ้าน 49 12.69 

ลูกจ้างส่วนราชการ 15 3.89 

รวม 386 100.00 
 

 จากตารางที่  4.5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 88 
คน คิดเป็นร้อยละ 22.80 อาชีพรับจ้างทั่วไป จํานวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 22.28  อาชีพค้าขาย/
ธุรกิจส่วนตัว จํานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.65 อาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน จํานวน 49 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.69 อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 29 คิดเป็นร้อยละ 7.51 อาชีพเกษตรกรรม/
ประมง จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.22 อาชีพพนักงานบริษัท จํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.96 และอาชีพลูกจ้างสว่นราชการ จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.89   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๕๓ 

ตารางที่ 4.6 : แสดงจํานวนและร้อยละของประชาชนที่ใช้บริการด้านบริการสวนสาธารณะหนองกระทิง       
 

การใชบ้ริการ จํานวนผูต้อบ(คน) ร้อยละ 

เคย 256 66.32 

ไม่เคย 130 33.68 

รวม 386 100.00 

 
จากตารางที่ 4.6  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่ใช้บริการสวนสาธารณะหนองกระทิง 

เคย จํานวน 256 คน  คิดเป็นร้อยละ  66.32  รองลงมาที่ใช้บริการสวนสาธารณะหนองกระทิง ไม่เคย   
จํานวน  130  คน  คิดเป็นร้อยละ  33.68  

 
ตารางที่ 4.7 : แสดงจํานวนและร้อยละของช่วงระยะเวลาที่ใช้บริการด้านบริการสวนสาธารณะหนองกระทิง  
      

ช่วงเวลา จํานวนผูต้อบ(คน) ร้อยละ 

05.00 - 09.00 น. 47 18.36 

09.00 – 12.00 น. 7 2.73 

13.00 – 16.00 น. 40 15.63 

16.00 – 20.00 น. 162 63.28 

รวม 256 100.00 

 
จากตารางที่ 4.7  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้ช่วงระยะเวลา 16.00 – 20.00 น.   

จํานวน 162 คน  คิดเป็นร้อยละ  63.28  รองลงมาช่วงระยะเวลา 05.00 – 09.00 น.  จํานวน  47  
คน  คิดเป็นร้อยละ  18.36 ช่วงระยะเวลา 13.00 – 16.00 น. จํานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.63 และช่วงระยะเวลา 09.00 – 12.00 น. จํานวน 7 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.73 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๕๔ 

ตารางที่ 4.8 : แสดงจํานวนและร้อยละของผู้ใช้บริการสวนสาธารณะหนองกระทิง 
 

การใชบ้ริการ จํานวนผูต้อบ(คน) ร้อยละ 

ออกกําลังกาย 166 43.01 

พักผ่อนหย่อนใจ 136 35.23 

เล่นกีฬา 47 12.18 

เครื่องเล่น และอุปกรณ์ออกกําลังกาย 58 15.03 

ทํากิจกรรมกลางแจ้ง 10 2.59 

ชมรมเรือพาย 23 5.96 

� ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
 

จากตารางที่ 4.8  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการสวนสาธารณะหนองกระทิง  
ออกกําลังกาย จํานวน 166 คน  คิดเป็นร้อยละ 43.01 รองลงมาพักผ่อนหย่อนใจ จํานวน  136  คน  
คิดเป็นร้อยละ  35.23 เล่นเครื่องเล่น และอุปกรณ์ออกกําลังกาย จํานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.03 เล่นกีฬา จํานวน 47 คน  คิดเป็นร้อยละ 12.18 ชมรมเรือพาย จํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.96 และทํากิจกรรมกลางแจ้ง จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๕๕ 

ตารางที่ 4.9 : แสดงความพึงพอใจต่องานด้านบริการสวนสาธารณะหนองกระทิงขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลําปาง ในภาพรวม 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลีย่ 
 

S.D. ร้อยละ 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

ผล
คะแนน 
ของ 
อปท. 

1.  ด้านการให้บรกิารของเจ้าหนา้ที ่ 3.57 0.702 71.40 ปานกลาง 5 

2.  ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บรกิาร 3.32 0.813 66.40 น้อย 4 

3.  ด้านช่องทางการให้บริการ 3.46 0.818 69.20 น้อย 4 

4.  ด้านส่ิงอํานวยความสะดวก 3.29 0.932 65.80 น้อย 4 

สรุปภาพรวม 3.41 0.816 68.20 น้อย 4 

 
จากตารางที่ 4.9   ผลการสํารวจความพึงพอใจต่องานด้านบริการสวนสาธารณะหนองกระทิง

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ในภาพ รวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย  ( X =3.41, 
SD=0.816) คิดเป็นร้อยละ  68.20  ผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4 คะแนน โดยสรุปความ      
พึงพอใจได้ดังน้ี 

 
ลําดบัความพงึพอใจในแตล่ะดา้นสูงสดุ  2  อันดบัแรกได้แก่  

       อันดับที่  1  ดา้นการให้บรกิารของเจ้าหน้าที ่
     ความพึงพอใจอยู่ในระดับ  ปานกลาง ( X = 3.57 , SD = 0.702)   
     คิดเป็นร้อยละ  71.40 คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ  5  คะแนน   

อันดับที่  2  ดา้นช่องทางการให้บรกิาร 
     ความพึงพอใจอยู่ในระดับ  น้อย ( X  = 3.46 , SD = 0.818) 
     คิดเป็นร้อยละ  69.20   คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4  คะแนน  

 และงานบริการสวนสาธารณะหนองกระทิงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ที่ได้รับความ
พึงพอใจอยู่ในอันดับสุดท้ายคือ  ด้านส่ิงอํานวยความสะดวก มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  น้อย           
( X  = 3.29,  SD = 0.932) คิดเป็นร้อยละ 65.80   คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4 คะแนน  
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๕๖ 

ตารางที่ 4.10 : แสดงความพึงพอใจต่องานด้านบริการสวนสาธารณะหนองกระทิงขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลําปาง (ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่) 
 

การใหบ้ริการ  
 

ค่าเฉลีย่ 
 

S.D. ร้อยละ 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ผลคะแนน 
ของ 
อปท. 

1.  การแตง่กายเหมาะสมกับลักษณะงาน 3.57 0.579 71.40 ปานกลาง 5 

2.  การพูดจาสุภาพ และใช้ภาษาที่เหมาะสม 3.64 0.706 72.80 ปานกลาง 5 

3.  การบริการด้วยรอยยิ้ม เปน็มิตร อัธยาศัยดี 3.68 0.811 73.60 ปานกลาง 5 

๔  กระตือรือรน้ เต็มใจให้บริการ  3.60 0.707 72.00 ปานกลาง 5 

5. การให้คําแนะนํา คําปรึกษา ในการขอใช้บริการ 3.37 0.708 67.40 น้อย 4 

สรุปภาพรวม 3.57 0.702 71.40 ปานกลาง 5 

 
จากตารางที่ 4.10  ผลการสํารวจความพึงพอใจต่องานด้านบริการสวนสาธารณะหนองกระทิง

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง (ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
ปานกลาง ( X = 3.57 , SD=0.702) คิดเป็นร้อยละ  71.40  ผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ       
5 คะแนน โดยสรุปความพึงพอใจได้ดังน้ี 

 
ลําดบัคะแนนความพึงพอใจในแตล่ะดา้นสูงสดุ  2  อันดบัแรกไดแ้ก ่
     อันดับที่  1  การบริการด้วยรอยยิ้ม เป็นมิตร อัธยาศัยด ี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับ     ปานกลาง ( X  = 3.68 , SD = 0.811) 
คิดเป็นร้อยละ    73.60  คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ  5 คะแนน  

     อันดับที่  2  การพดูจาสุภาพ และใช้ภาษาที่เหมาะสม 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ      ปานกลาง ( X  = 3.64 , SD = 0.706) 
คิดเป็นร้อยละ   72.80  คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ  5 คะแนน   

 และงานบริการสวนสาธารณะหนองกระทิงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง (ด้านการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่)  อยู่ในอันดับสุดท้ายคือ การให้คําแนะนํา คําปรึกษา ในการขอใช้บริการ  มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย ( X  = 3.37, SD = 0.708) คะแนนความถึงพอใจเท่ากับ 4 คะแนน       
คิดเป็นร้อยละ  67.40     
 
 
 
 



 

 
 

๕๗ 

ตารางที่ 4.11 : แสดงความพึงพอใจต่องานด้านบริการสวนสาธารณะหนองกระทิงขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลําปาง (ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ) 
 

การใหบ้ริการ 
 

ค่าเฉลีย่ 
 

S.D. ร้อยละ 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

ผลคะแนน 
ของ 
อปท. 

1.  การกําหนดหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ประกาศ
ระเบียบการใช้บริการสวนสาธารณะหนอง
กระทงิอย่างชัดเจน 

3.20 0.851 64.00 น้อย 3 

2.  การกํากับดแูล ควบคุม และตรวจสอบการใช้ 
หรือการใช้สวนสาธารณะหนองกระทิง 

3.24 0.869 64.80 น้อย 3 

3.  ขั้นตอนในการขออนุญาตใช้สวนสาธารณะ
หนองกระทงิ 

3.28 0.774 65.60 น้อย 4 

4.  ระยะเวลาในการบริการเหมาะสม 0๕.๐๐ น. 
– ๒๐.๐๐ น. 

3.53 0.761 70.60 ปานกลาง 5 

5.  การประเมินผลการให้บริการ 3.36 0.812 67.20 น้อย 4 

สรุปภาพรวม 3.32 0.813 66.40 น้อย 4 

 
จากตารางที่ 4.11  ผลการสํารวจความพึงพอใจต่องานด้านบริการสวนสาธารณะหนองกระทิง

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง (ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ) มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับ น้อย  ( X  = 3.32, SD = 0.813) คิดเป็นร้อยละ  66.40  ผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 
4 คะแนน โดยสรุปความพึงพอใจได้ดังน้ี 

 
ลําดบัคะแนนความพึงพอใจในแตล่ะดา้นสูงสดุ  2  อันดบัแรกไดแ้ก ่
     อันดับที่  1  ระยะเวลาในการบรกิารเหมาะสม 0๕.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง  ( X  = 3.53 , SD = 0.761) 
คิดเป็นร้อยละ  70.60  ผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 5 คะแนน  

     อันดับที่  2  การประเมินผลการให้บริการ 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ นอ้ย    ( X  = 3.36 , SD = 0.812) 
คิดเป็นร้อยละ   67.20  ผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4  คะแนน   

 และงานบริการสวนสาธารณะหนองกระทิงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง (ด้าน
กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ) อยู่ในอันดับสุดท้ายคือ การกําหนดหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ประกาศ
ระเบียบการใช้บริการสวนสาธารณะหนองกระทิงอย่างชัดเจน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย  ( X  = 
3.20, SD = 0.851)  ผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ  3 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  64.00    
 



 

 
 

๕๘ 

ตารางที่ 4.12 :  แสดงความพึงพอใจต่องานด้านบริการสวนสาธารณะหนองกระทิงขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลําปาง (ด้านช่องทางการให้บริการ) 
 

การใหบ้ริการ 
 

ค่าเฉลีย่ 
 

S.D. ร้อยละ 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

ผลคะแนน 
ของ 
อปท. 

1.  สะดวก รวดเร็ว ไมยุ่่งยากซับซ้อน 3.47 0.819 69.40 น้อย 4 

2.  มีความหลากหลาย และเพยีงพอ 3.39 0.876 67.80 น้อย 4 

3.  ตอบสนองความต้องการ ได้ทันทว่งท ี 3.41 0.783 68.20 น้อย 4 

4.  ระยะเวลามคีวามเหมาะสม 3.55 0.793 71.00 ปานกลาง 5 

สรุปภาพรวม 3.46 0.818 69.20 น้อย 4 

 
จากตารางที่ 4.12  ผลการสํารวจความพึงพอใจต่องานด้านบริการสวนสาธารณะหนองกระทิง

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง (ด้านช่องทางการให้บริการ) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย  
( X  = 3.46, SD = 0.818) ผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  69.20 โดย
สรุปความพึงพอใจได้ดังน้ี 

 
ลําดบัคะแนนความพึงพอใจในแตล่ะดา้นสูงสดุ  2  อันดบัแรกไดแ้ก ่

อันดับที่  1   ระยะเวลามีความเหมาะสม 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ นอ้ย ( X  = 3.55, SD = 0.793) 
คิดเป็นร้อยละ    71.00  ผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4  คะแนน   

     อันดับที่  2  สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุง่ยากซับซ้อน 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ  นอ้ย  ( X  = 3.47, SD = 0.819) 
คิดเป็นร้อยละ  69.40  ผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4  คะแนน   

 และงานบริการสวนสาธารณะหนองกระทิงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง (ด้านช่องทาง
การให้บริการ) อยู่ในอันดับสุดท้ายคือ มีความหลากหลาย และเพียงพอ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย  
( X  = 3.39, SD = 0.876) คิดเป็นร้อยละ 67.80  ผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4 คะแนน  
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๕๙ 

ตารางที่ 4.13 :  แสดงความพึงพอใจต่องานด้านบริการสวนสาธารณะหนองกระทิงขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลําปาง (ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก) 
 

การใหบ้ริการ 
 

ค่าเฉลีย่ 
 

S.D. ร้อยละ 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

ผล
คะแนน 
ของ 
อปท. 

1.  สถานที่จอดรถยานพาหนะที่สะดวก ปลอดภัย 3.52 0.901 70.40 ปานกลาง 5 

2.  การให้บริการห้องน้ํา ห้องส้วม 3.06 0.997 61.20 น้อย 3 

3.  การบริการที่พัก ม้าน่ัง สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 3.37 0.837 67.40 น้อย 4 

๔. อุปกรณ์ เครือ่งเล่น ปลอดภัย และเพียงพอ   3.29 0.949 65.80 น้อย 4 

5. แสงสว่างเพียงพอต่อการใช้บรกิาร 3.27 0.986 65.40 น้อย 4 

6. แผนที่/ป้าย แสดงขอ้มูลต่างๆ อย่างชัดเจน 3.24 0.922 64.80 น้อย 3 

สรุปภาพรวม 3.29 0.932 65.80 น้อย 4 

 
จากตารางที่ 4.13  ผลการสํารวจความพึงพอใจต่องานด้านบริการสวนสาธารณะหนองกระทิง

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง (ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย
( X  = 3.29, SD = 0.932) คิดเป็นร้อยละ 65.80 คะแนนความพึงพอใจ 4 คะแนน โดยสรุปความ
พึงพอใจได้ดังน้ี 

 
ลําดบัคะแนนความพึงพอใจในแตล่ะดา้นสูงสดุ  2  อันดบัแรกไดแ้ก ่
     อันดับที่  1  สถานที่จอดรถยานพาหนะที่สะดวก ปลอดภัย 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง ( X  = 3.52 , SD = 0.901) 
คิดเป็นร้อยละ    70.40  คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 5 คะแนน  

     อันดับที่  2  การบริการที่พัก ม้านัง่ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ นอ้ย ( X  = 3.37 , SD = 0.837) 
คิดเป็นร้อยละ   67.40  คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4 คะแนน  

 และงานบริการสวนสาธารณะหนองกระทิงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง (ด้านสิ่ง
อํานวยความสะดวก) อยู่ในอันดับสุดท้ายคือ การให้บริการห้องน้ํา ห้องส้วม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
น้อย ( X  = 3.06, SD = 0.997) คิดเป็นร้อยละ 61.20 คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 3 คะแนน  
 



 

 
 

๖๐ 

ข้อเสนอแนะต่องานด้านบริการสวนสาธารณะหนองกระทิงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง 
ประจําปี พ.ศ.2559 
 

1. อยากให้มีการปรับปรุงห้องนํ้า ในการให้บริการ เน่ืองจากสภาพห้องนํ้าใช้บริการไม่ได้ นํ้าไม่
ไหล อุปกรณ์ในห้องนํ้าชํารุด และไม่มีเจ้าหน้าที่คอยทําความสะอาด 

2. อยากให้มีการเพ่ิมเคร่ืองออกกําลังกายที่ทันสมัย และได้มาตรฐาน รวมทั้งมีการติดต้ังป้าย
บอกข้ันตอนและวิธีการออกกําลังที่ชัดเจน 

3. อยากให้มีการเพ่ิมเครื่องเล่นสําหรับเด็ก  
4. อยากให้มีการเพ่ิมแสงสว่างบริเวณโดยรอบสวนสาธารณหนองกระทิง 
5. ควรมีการปรับสวนสาธารณะให้มีความน่าอยู่ ร่มรื่น และมีความปลอดภัยในการมาใช้บริการ 
6. ควรมีการจัดพ้ืนที่สีเขียวสําหรับให้น่ังพักผ่อนอย่างเพียงพอ 
7. ควรมีบริการจุดจําหน่ายเครื่องด่ืม หรือซุ้มอาหาร อย่างเพียงพอ 
8. ควรมีการปรับทาง เข้า – ออก ให้มีความสะดวก  
9. ควรมีเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
10. ควรมีการจัดระเบียบการจอดรถให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
11. ควรมีการติดป้ายประกาศข้อกําหนด กฎระเบียบ การใช้บริการที่ชัดเจน  รวมถึงจุดบริการ

ประชาชนในสวนสาธารณะหนองกระทิง 
12. ควรมีการเพ่ิมโต๊ะ เก้าอ้ี จุดบริการน่ังพัก อย่างเพียงพอ 
13. ควรมีการส่งเสริม และเพ่ิมกิจกรรมในการออกกําลังกายที่หลากหลาย 
14. ควรมีการประชาสัมพันธ์สําหรับการให้บริการสวนสาธารณะหนองกระทิง ให้กับประชาชน

ได้รับทราบ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๖๑ 

ส่วนที่  2  ผลสํารวจความพึงพอใจต่องานด้านบริการงานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ลป.ถ.1-0032 บ้านหัวทุ่ง-บ้านทุ่งม่านใต้ 
ช่วงระหว่างบ้านแค่หมู่ที่ 1 – บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 9 ตําบลบ้านเป้า อําเภอเมือง จังหวัด
ลาํปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙ 
 
ตารางที่ 4.14 :  แสดงจํานวนและร้อยละของเพศผู้ตอบแบบสอบถาม งานด้านบริการงานซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจร 
 

 
 จากตารางที ่ 4.14  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดจํานวน  2๖๑ คน เป็นเพศหญิง จํานวน  
๑๕4 คน คิดเป็นร้อยละ ๕9.๐๐ และเป็นเพศชาย จํานวน  1๐๗ คน คิดเป็นร้อยละ  ๔๑.๐๐ 
 
ตารางที่ 4.15 :  แสดงจํานวนและร้อยละของอายุผู้ตอบแบบสอบถาม งานด้านบริการงานซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจร 

 
 
 

เพศของผูต้อบ จํานวนผูต้อบ(คน) ร้อยละ 

ชาย ๑๐๗ ๔๑.๐๐ 

หญิง ๑๕๔ ๕๙.๐๐ 

รวม ๒๖๑ ๑๐๐.๐๐ 

อายุของผูต้อบ จํานวนผูต้อบ(คน) ร้อยละ 

ตํ่ากว่า ๒๐ ปี ๑๖ 6.13 

๒๐ – ๒๙ ปี 19 7.28 

๓๐ – ๓๙ ปี 31 11.88 

๔๐ – ๔๙ ปี 54 20.69 

๕๐ – ๕9 ปี 80 30.65 

๖๐ ปีขึ้นไป 61 23.37 

รวม 261 100.00 



 

 
 

๖๒ 

จากตารางที่  4.15  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 50 – 59 ปี จํานวน 
80 คน คิดเป็นร้อยละ  30.65  รองลงมามีอายุ 60  ปีขึ้นไป จํานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ  23.37       
อายุระหว่าง 40 - 49 ปี  จํานวน  54  คน  คิดเป็นร้อยละ  20.69  อายุระหว่าง  30 - 39 ปี  
จํานวน  31 คน  คิดเป็นร้อยละ  11.88  อายุระหว่าง  20 - 29 ปี จํานวน  19  คน  คิดเป็นร้อยละ  
7.28 และตํ่ากว่า 20 ปี จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 6.13 
ตารางที่ 4.16 :  แสดงจํานวนและร้อยละวุฒิการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม งานด้านบริการงาน
ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร 
 

การศกึษาของผูต้อบ จํานวนผูต้อบ(คน) ร้อยละ 

ตํ่ากว่าประถมศึกษา 27 10.34 

ประถมศึกษา 170 65.13 

มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 36 13.79 

อนุปริญญา/เทยีบเท่า 8 3.07 

ปริญญาตร ี 20 7.66 

รวม 261 100.00 

 
จากตารางท่ี  4.16  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา  

จํานวน  170  คน คิดเป็นร้อยละ  65.13 รองลงมาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา/เทียบเท่า จํานวน  36  
คน  คิดเป็นร้อยละ  13.79  ระดับตํ่ากว่าประถมศึกษา จํานวน  27  คน  คิดเป็นร้อยละ 10.34 
ระดับปริญญาตรี จํานวน  20  คน  คิดเป็นร้อยละ  7.66  และระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า  8 คน คิด
เป็นร้อยละ  3.07  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

๖๓ 

ตารางที่ 4.17 : แสดงจํานวนและร้อยละของอาชีพผู้ตอบแบบสอบถาม งานด้านบริการงานซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจร 
 

อาชพีของผูต้อบ จํานวนผูต้อบ(คน) ร้อยละ 

นักเรียน/นักศึกษา 25 9.58 

เกษตรกรรม/ประมง 61 23.37 

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 40 15.33 

พนักงานบริษัท 5 1.92 

รับจ้างทั่วไป 73 27.97 

พ่อบ้าน/แม่บ้าน 48 18.39 

ลูกจ้างส่วนราชการ 9 3.45 

รวม 261 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.17  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป  จํานวน 73 คน     

คิดเป็นร้อยละ  27.97  รองลงมามีอาชีพเกษตรกรรม/ประมง จํานวน  61  คน  คิดเป็นร้อยละ  
23.37 อาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน จํานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 18.39 อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  
จํานวน 40 คน  คิดเป็นร้อยละ 15.33 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา  จํานวน  25  คน คิดเป็นร้อยละ 
9.58 อาชีพลูกจ้างส่วนราชการ จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.45 และอาชีพพนักงานบริษัท จํานวน 
5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.92   

 
ตารางที่ 4.18 : แสดงจํานวนและร้อยละของผู้ ได้รับประโยชน์งานด้านบริการงานซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจร 
 

ประโยชน ์ จํานวนผูต้อบ(คน) ร้อยละ 

ทําให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง 246 94.25 

เพ่ือใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 127 48.66 

เพ่ือความปลอดภัยในการสัญจร 124 47.51 

ประหยัดเวลาในการเดินทาง 95 36.40 

 



 

 
 

๖๔ 

จากตารางที่ 4.18  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้รับผลประโยชน์ทําให้เกิดความ
สะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง จํานวน 246 คน  คิดเป็นร้อยละ  94.25 รองลงมาเพ่ือใช้ในการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  จํานวน  127  คน  คิดเป็นร้อยละ  48.66  เพ่ือความปลอดภัยในการ
สัญจร จํานวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 47.51 และประหยัดเวลาในการเดินทาง จํานวน 95 คน  คิด
เป็นร้อยละ 36.40 
 
ตารางที่ 4.19 : แสดงความพึงพอใจต่องานด้านบริการงานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร ในภาพรวม 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลีย่ 
 

S.D. ร้อยละ 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

ผล
คะแนน 
ของ 
อปท. 

1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที ่ 4.14 0.643 82.80 มาก 7 

2. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 4.10 0.691 82.00 มาก 7 

3. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.23 0.631 84.60 มาก 7 

4. ด้านส่ิงอํานวยความสะดวก 4.25 0.689 85.00 มาก 8 

สรุปภาพรวม 4.18 0.663 83.60 มาก 7 

 
จากตารางที่ 4.19   ผลการสํารวจความพึงพอใจต่องานด้านบริการงานซ่อมสร้างถนนลาดยาง

ผิวจราจร ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ( X =4.18, SD=0.663) คิดเป็นร้อยละ  
83.60  ผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 7 คะแนน โดยสรุปความพึงพอใจได้ดังน้ี 

 
ลําดบัความพงึพอใจในแตล่ะดา้นสูงสดุ  2  อันดบัแรกได้แก่  

           อันดับที่  1  ด้านส่ิงอํานวยความสะดวก 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ( X =4.25 ,SD=0.689) 
คิดเป็นร้อยละ  85.00  ผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 8 คะแนน  

          อันดับที่  2  ด้านชอ่งทางการให้บริการ 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ( X =4.23, SD=0.631) 
คิดเป็นร้อยละ 84.60  ผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 7 คะแนน  

 และงานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร ที่ได้รับความพึงพอใจอยู่ในอันดับสุดท้ายคือ  ด้าน
กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ( X =4.10, SD=0.691) คิดเป็น   
ร้อยละ 82.00 ผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 7 คะแนน  
 
 



 

 
 

๖๕ 

ตารางที่ 4.20 :  แสดงความพึงพอใจต่องานด้านบริการงานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร(ด้านการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่) 
 

การใหบ้ริการ  
 

ค่าเฉลีย่ 
 

S.D. ร้อยละ 
ระดับ
คะแนน 
อปท. 

ผล
คะแนน 
ของ 
อปท. 

1.  แต่งกายเหมาะสมกับลักษณะงาน 4.09 0.616 81.80 มาก 7 

2.  การพูดจาสุภาพ และใช้ภาษาที่เหมาะสม 4.12 0.603 82.40 มาก 7 

3.  การบริการด้วยรอยยิ้ม เปน็มิตร อัธยาศัยดี 4.20 0.605 84.00 มาก 7 

4.  กระตอืรือรน้ เต็มใจให้บริการ 4.13 0.710 82.60 มาก 7 

5.  ให้คําแนะนํา คําปรึกษา ในการแก้ไขปัญหา  4.14 0.681 82.80 มาก 7 

สรุปภาพรวม 4.14 0.643 82.80 มาก 7 

 
จากตารางที่ 4.20  ผลการสํารวจความพึงพอใจต่องานด้านบริการงานซ่อมสร้างถนนลาดยาง

ผิวจราจร (ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่)  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ( X =4.14, SD=0.643) 
คิดเป็นร้อยละ  82.80  ผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 7 คะแนน โดยสรุปความพึงพอใจได้ดังน้ี 

 
ลําดบัคะแนนความพึงพอใจในแตล่ะดา้นสูงสดุ  2  อันดบัแรกไดแ้ก ่
     อันดับที่  1  การบริการด้วยรอยยิ้ม เป็นมิตร อัธยาศัยด ี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับ  มาก ( X =4.20, SD=0.605)  
คิดเป็นร้อยละ 84.00  ผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 7 คะแนน  

     อันดับที่  2  ให้คําแนะนํา คําปรึกษา ในการแก้ไขปัญหา 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ    มาก ( X =4.14, SD=0.681)  
คิดเป็นร้อยละ  82.80  ผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 7 คะแนน  

 และงานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร  (ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่)  อยู่ในอันดับ
สุดท้ายคือ แต่งกายเหมาะสมกับลักษณะงาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ( X =4.09, SD=0.616) 
คิดเป็นร้อยละ 81.80  ผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 7 คะแนน  
 
 
 
 



 

 
 

๖๖ 

ตารางที่ 4.21 : แสดงความพึงพอใจต่องานด้านบริการงานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร          
(ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ) 
 

การใหบ้ริการ 
 

ค่าเฉลีย่ 
 

S.D. ร้อยละ 
ระดับ
คะแนน 
อปท. 

ผล
คะแนน 
ของ 
อปท. 

1.  การประชาสัมพันธ์แจ้งรายละเอียดโครงการ
ก่อสร้าง 

3.93 0.666 78.60 ปานกลาง 6 

2.  การดําเนินงานสะดวกและรวดเร็ว 4.17 0.628 83.40 มาก 7 

3.  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ําหนด 4.22 0.659 84.40 มาก 7 

4.  การรักษาความปลอดภัยระหว่างการกอ่สร้าง 4.20 0.675 84.00 มาก 7 

5.  เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น 

4.00 0.827 80.00 มาก 7 

สรุปภาพรวม 4.10 0.691 82.00 มาก 7 

 
จากตารางที่ 4.21  ผลการสํารวจความพึงพอใจต่องานด้านบริการงานซ่อมสร้างถนนลาดยาง

ผิวจราจร (ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ)  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ( X =4.10, 
SD=0.691) คิดเป็นร้อยละ 82.00 ผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 7 คะแนน โดยสรุปความพึงพอใจ
ได้ดังน้ี 

 
ลําดบัคะแนนความพึงพอใจในแตล่ะดา้นสูงสดุ  2  อันดบัแรกไดแ้ก ่
     อันดับที่  1  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก  ( X =4.22, SD=0.659)  
คิดเป็นร้อยละ  84.40  ผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 7 คะแนน  

     อันดับที่  2  การรักษาความปลอดภัยระหว่างการกอ่สร้าง 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ( X =4.20, SD=0.675)  
คิดเป็นร้อยละ  84.00  ผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 7 คะแนน  

 และงานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร (ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ) อยู่ใน
อันดับสุดท้ายคือ มีการประชาสัมพันธ์แจ้งรายละเอียดโครงการก่อสร้าง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ      
ปานกลาง ( X =3.93, SD=0.666) คิดเป็นร้อยละ 78.60 ผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ            
6 คะแนน  
 
 



 

 
 

๖๗ 

ตารางที่ 4.22 :  แสดงความพึงพอใจต่องานด้านบริการงานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร         
(ด้านช่องทางการให้บริการ) 
 

การใหบ้ริการ 
 

ค่าเฉลีย่ 
 

S.D. ร้อยละ 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

ผล
คะแนน 
ของ 
อปท. 

1.  สะดวก รวดเร็วไมยุ่่งยากซบัซ้อน 4.22 0.564 84.40 มาก 7 

2.  มีความหลากหลาย และเพยีงพอ 4.27 0.649 85.40 มาก 8 

3.  ตอบสนองความต้องการ ได้ทันทว่งท ี 4.24 0.646 84.80 มาก 7 

4.  ระยะเวลามคีวามเหมาะสม 4.20 0.663 84.00 มาก 7 

สรุปภาพรวม 4.23 0.631 84.60 มาก 7 

 
จากตารางที่ 4.22  ผลการสํารวจความพึงพอใจต่องานด้านบริการงานซ่อมสร้างถนนลาดยาง

ผิวจราจร (ด้านช่องทางการให้บริการ)  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ( X =4.23, SD=0.631)    
คิดเป็นร้อยละ  84.60 ผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 7 คะแนน โดยสรุปความพึงพอใจได้ดังน้ี 

 
ลําดบัคะแนนความพึงพอใจในแตล่ะดา้นสูงสดุ  2  อันดบัแรกไดแ้ก ่
     อันดับที่  1  มีความหลากหลาย และเพียงพอ 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ( X =4.27, SD=0.649)  
คิดเป็นร้อยละ 85.40  ผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 8 คะแนน  

     อันดับที่  2  ตอบสนองความต้องการ ไดท้ันท่วงท ี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก     ( X =4.24, SD=0.646)  
คิดเป็นร้อยละ 84.80  ผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 7 คะแนน  

 และงานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร (ด้านช่องทางการให้บริการ)  อยู่ในอันดับสุดท้ายคือ 
ระยะเวลามีความเหมาะสม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ( X =4.20, SD=0.663) คิดเป็นร้อยละ 
84.00 ผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 7 คะแนน  
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๖๘ 

ตารางที่ 4.23 :  แสดงความพึงพอใจต่องานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายทาง ลป.ถ.1-0032 บ้านหัวทุ่ง-บ้านทุ่งม่านใต้ ช่วงระหว่างบ้านแค่หมู่ที่ 1 – บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 9 
ตําบลบ้านเป้า อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง (ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก) 
 

การใหบ้ริการ 
 

ค่าเฉลีย่ 
 

S.D. ร้อยละ 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

ผล
คะแนน 
ของ 
อปท. 

1.  การแจง้เตอืนล่วงหน้ากอ่นการก่อสร้าง 4.02 0.721 80.40 มาก 7 

2.  การอํานวยความสะดวกในการสัญจร ขณะ  
ก่อสร้าง 

4.26 0.666 85.20 มาก 8 

3.  วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใชใ้นการกอ่สร้าง ทันสมัยและ
ปลอดภัย 

4.32 0.647 86.40 มาก 8 

4.  ป้ายแจ้งรายละเอียดโครงการก่อสร้างชัดเจน 4.30 0.710 86.00 มาก 8 

5. ป้ายแสดงเขตอนัตรายจากการก่อสร้างชัดเจน 4.33 0.703 86.60 มาก 8 

สรุปภาพรวม 4.25 0.689 85.00 มาก 8 

 
จากตารางที่ 4.23  ผลการสํารวจความพึงพอใจต่องานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร (ด้าน

สิ่งอํานวยความสะดวก)  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก  ( X =4.25, SD=0.689) คิดเป็นร้อยละ  
85.00 ผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 7 คะแนน โดยสรุปความพึงพอใจได้ดังน้ี 

 
ลําดบัคะแนนความพึงพอใจในแตล่ะดา้นสูงสดุ  2  อันดบัแรกไดแ้ก ่
     อันดับที่  1  ป้ายแสดงเขตอันตรายจากการก่อสร้างชัดเจน 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ( X =4.33, SD=0.703)  
คิดเป็นร้อยละ 86.60  ผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 8 คะแนน  

     อันดับที่  2  วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการกอ่สร้าง ทันสมัยและปลอดภัย 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ( X =4.32, SD=0.647)  
คิดเป็นร้อยละ 86.40  ผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 8 คะแนน   

 และงานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร (ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก) อยู่ในอันดับสุดท้ายคือ 
การแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการก่อสร้าง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ( X =4.02, SD=0.721)          
คิดเป็นร้อยละ  80.40  ผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 7 คะแนน  
 
 
 



 

 
 

๖๙ 

ข้อเสนอแนะตอ่งานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟลัทต์กิคอนกรีต สายทาง ลป.ถ.1-
0032 บ้านหวัทุ่ง-บา้นทุง่ม่านใต้ ช่วงระหว่างบ้านแค่หมู่ที่ 1 – บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 9 ตาํบลบา้นเปา้ 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ประจําปงีบประมาณ 2559 
 

1. ควรมีการปรับปรุงท่อระบายนํ้าให้กว้างขึ้น เพราะการระบายนํ้าไม่ทัน ทําให้นํ้าขัง อาจก่อให้เกิด
ยุงลาย และเป็นอันตราย แก่เด็ก เยาวชน คนชรา ภายในหมู่บ้าน 

2. ควรมีการปรับปรุงถนนภายในซอยในหมู่บ้านด้วย เน่ืองจากเกิดนํ้าท่วมบ่อย 
3. ควรมีเจ้าหน้าที่เข้ามาสํารวจในพ้ืนที่ พบปะชาวบ้าน ก่อนดําเนินการปรับปรุง เพ่ือรับฟังปัญหา

และข้อเสนอแนะจากประชาชนในพ้ืนที่ก่อน 
4. ควรมีการซ่อมแซมถนนที่ยังไม่มีโครงการในการดําเนินงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ช่ัวคราวก่อน 

เพ่ือลดอุบัติเหตุ 
5. ควรมีการเร่งดําเนินการทําถนนให้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กําหนด เพ่ือความสะดวกในการ

เดินทาง และควรมีการส่งเจ้าหน้าที่ออกมาตรวจตราดูความเรียบร้อยของผู้รับเหมาด้วย 
6. ควรให้ประชาขนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ก่อนการดําเนินการปรับปรุง หรือ

ก่อสร้างถนนใหม่ภายในหมู่บ้าน เพ่ือดูลําดับความสําคัญของการใช้งานในพ้ืนที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๗๐ 

ส่วนที่  3  ผลสํารวจความพึงพอใจต่องานส่งเสริมการออกกําลังกายของประชาชน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
ตารางที่ 4.24 :   แสดงจํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม งานส่งเสริมการออกกําลังกายของ
ประชาชน 
 

 

 จากตารางที่  4.24   พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดจํานวน  133 คน เป็นเพศชาย 
จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 7.52 และเป็นเพศหญิง จํานวน  123 คน คิดเป็นร้อยละ 92.48  

 
ตารางที่ 4.25 :  แสดงจํานวนและร้อยละของอายุผู้ตอบแบบสอบถาม งานส่งเสริมการออกกําลังกาย
ของประชาชน 

 
จากตารางที่  4.25  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 50 – 59 ปี จํานวน 

58 คน คิดเป็นร้อยละ  43.61  รองลงมามีอายุ 60  ปีขึ้นไป จํานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ  23.31       
อายุระหว่าง 40 - 49 ปี  จํานวน  30  คน  คิดเป็นร้อยละ  22.56  และอายุระหว่าง  30 - 39 ปี  
จํานวน 14 คน  คิดเป็นร้อยละ  10.53   

 
 
 
 

เพศของผูต้อบ จํานวนผูต้อบ(คน) ร้อยละ 

ชาย 10 7.52 

หญิง 123 92.48 

รวม 133 100.00 

อายุของผูต้อบ จํานวนผูต้อบ(คน) ร้อยละ 

30 – 39 ปี 14 10.53 

40 – 49 ปี 30 22.56 

50 – 59 ปี 58 43.61 

60 ปี ขึ้นไป 31 23.31 

รวม 133 100.00 



 

 
 

๗๑ 

ตารางที่ 4.26 :  แสดงจํานวนและร้อยละวุฒิการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม งานส่งเสริมการออก
กําลังกายของประชาชน 
 

การศกึษาของผูต้อบ จํานวนผูต้อบ(คน) ร้อยละ 

ตํ่ากว่าประถมศึกษา 1 0.75 

ประถมศึกษา 32 24.06 

มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 56 42.11 

อนุปริญญา/เทยีบเท่า 10 7.52 

ปริญญาตร ี 31 23.31 

สูงกว่าปริญญาตรี 3 2.26 

รวม 133 100.00 
 

จากตารางที่  4.26  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา/
เทียบเท่า  จํานวน  56  คน คิดเป็นร้อยละ  42.11  รองลงมาอยู่ในระดับประถมศึกษา จํานวน  32  
คน  คิดเป็นร้อยละ 24.06  ระดับปริญญาตรี จํานวน  31  คน  คิดเป็นร้อยละ 23.31 ระดับ
อนุปริญญา/เทียบเท่า  จํานวน  10  คน  คิดเป็นร้อยละ  7.52  ระดับสูงกว่าปริญญาตรี  3 คน       
คิดเป็นร้อยละ  2.26 และระดับตํ่ากว่าประถมศึกษา จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75  
 

ตารางที่ 4.27 : แสดงจํานวนและร้อยละของอาชีพผู้ตอบแบบสอบถาม งานส่งเสริมการออกกําลังกาย
ของประชาชน 
 

อาชพีของผูต้อบ จํานวนผูต้อบ(คน) ร้อยละ 

เกษตรกรรม/ประมง 3 2.26 

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 34 25.56 

พนักงานบริษัท 1 0.75 

รับจ้างทั่วไป 32 24.06 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 27 20.30 

พ่อบ้าน/แม่บ้าน 34 25.56 

ลูกจ้างส่วนราชการ 2 1.50 

รวม 133 100.00 



 

 
 

๗๒ 

จากตารางที่ 4.27  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัวและ
พ่อบ้าน/แม่บ้าน  จํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ  25.56  รองลงมาอาชีพรับจ้างทั่วไป จํานวน  32  
คน  คิดเป็นร้อยละ  24.06  อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 20.30 
อาชีพเกษตรกรรม/ประมง  จํานวน 3 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.26 อาชีพลูกจ้างส่วนราชการ จํานวน 2 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 และอาชีพพนักงานบริษัท  จํานวน  1  คน คิดเป็นร้อยละ 0.75 

  
ตารางที่ 4.28 : แสดงจํานวนและร้อยละของผู้ได้รับประโยชน์งานด้านการให้บริการงานส่งเสริมการ
ออกกําลังกาย 
 

ประโยชน์การใหบ้รกิาร จํานวนผูต้อบ(คน) ร้อยละ 

ทําให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง 111 83.46 

เพ่ือใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 91 68.42 

เพ่ือความปลอดภัยในการสัญจร 117 87.97 

ประหยัดเวลาในการเดินทาง 86 64.66 

เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ลดความเสี่ยง 106 79.70 

 
จากตารางที่ 4.28  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้รับผลประโยชน์การให้บริการเพ่ือ

ความปลอดภัยในการสัญจร จํานวน 117 คน  คิดเป็นร้อยละ 87.97 รองลงมาทําให้เกิดความสะดวก
และรวดเร็วในการเดินทาง จํานวน 111  คน  คิดเป็นร้อยละ 83.46 เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ลดความ
เสี่ยง จํานวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 79.70 เพ่ือใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร จํานวน 91 
คน  คิดเป็นร้อยละ 68.42 และประหยัดเวลาในการเดินทาง จํานวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 64.66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๗๓ 

ตารางที่ 4.29 : แสดงความพึงพอใจต่องานด้านการให้บริการงานส่งเสริมการออกกําลังกายของ
ประชาชน ในภาพรวม 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลีย่ 
 

S.D. ร้อยละ 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

ผล
คะแนน 
ของ 
อปท. 

1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที ่ 4.60 0.572 92.00 มากที่สุด 9 

2. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 4.39 0.790 87.80 มาก 8 

3. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.31 0.780 86.20 มาก 8 

4. ด้านส่ิงอํานวยความสะดวก 4.54 0.659 90.80 มากที่สุด 9 

สรุปภาพรวม 4.46 0.700 89.20 มาก 8 

 
จากตารางที่ 4.29  ผลการสํารวจความพึงพอใจต่องานด้านการให้บริการงานส่งเสริมการ    

ออกกําลังกายของประชาชน ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ( X =4.46, SD=0.700) 
คิดเป็นร้อยละ 89.20 คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 8 คะแนน โดยสรุปความพึงพอใจได้ดังน้ี 

 
ลําดบัความพงึพอใจในแตล่ะดา้นสูงสดุ  2  อันดบัแรกได้แก่  

           อันดับที่  1  ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ  มากทีส่ดุ  ( X = 4.60, SD = 0.572)   
คิดเป็นร้อยละ  92.00     คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ  9 คะแนน  

          อันดับที่  2  ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ  มากทีส่ดุ ( X  = 4.54 , SD = 0.659) 
คิดเป็นร้อยละ  90.80     คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ  9 คะแนน  

 และการให้บริการงานส่งเสริมการออกกําลังกายของประชาชน ในภาพรวม ที่ได้รับความ        
พึงพอใจอยู่ในอันดับสุดท้ายคือ ด้านช่องทางการให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก            
( X  =4.31,  SD = 0.780) คิดเป็นร้อยละ 86.20 คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 8 คะแนน  
 
 
 
 
 



 

 
 

๗๔ 

ตารางที่ 4.30 :  แสดงความพึงพอใจต่องานด้านการให้บริการงานส่งเสริมการออกกําลังกายของ
ประชาชน (ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่) 
 

การใหบ้ริการ  
 

ค่าเฉลีย่ 
 

S.D. ร้อยละ 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

ผล
คะแนน 
ของ 
อปท. 

1.  การแตง่กายเหมาะสมกับกจิกรรม 4.51 0.640 90.20 มากที่สุด 9 

2.  ให้บริการดว้ยรอยยิ้ม เป็นมิตร และอัธยาศัยดี 4.68 0.525 93.60 มากที่สุด 9 

3.  พูดจาสุภาพ  ใช้ภาษาที่เหมาะสม 4.52 0.531 90.40 มากที่สุด 9 

4.  ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้นเต็มใจให้บรกิาร 4.64 0.530 92.80 มากที่สุด 9 

5.  ความรู้ ความเช่ียวชาญ ของวิทยากร 4.63 0.635 92.60 มากที่สุด 9 

สรุปภาพรวม 4.60 0.572 92.00 มากที่สดุ 9 

 
จากตารางที่ 4.30  ผลการสํารวจความพึงพอใจต่องานด้านการให้บริการงานส่งเสริมการออก

กําลังกายของประชาชน  (ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่)  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด  
( X =4.60, SD=0.572) คิดเป็นร้อยละ 92.00 คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 9 คะแนน โดยสรุป
ความพึงพอใจได้ดังน้ี 

 
ลําดบัคะแนนความพึงพอใจในแตล่ะดา้นสูงสดุ  2  อันดบัแรกไดแ้ก ่
     อันดับที่  1  ให้บริการด้วยรอยย้ิม เป็นมิตร และอัธยาศัยดี 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากทีส่ดุ    ( X  =4.68, SD = 0.525) 
คิดเป็นร้อยละ  93.60       คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 9 คะแนน  

     อันดับที่  2  ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้นเต็มใจให้บริการ 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากทีส่ดุ    ( X  =4.64, SD = 0.530) 
คิดเป็นร้อยละ  92.80       คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 9 คะแนน  

 และการให้บริการงานส่งเสริมการออกกําลังกายของประชาชน  (ด้านการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่)  อยู่ในอันดับสุดท้ายคือ การแต่งกายเหมาะสมกับกิจกรรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ     
มากที่สุด  ( X  = 4.51, SD = 0.640)  คิดเป็นร้อยละ 90.20  คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ           
9 คะแนน      
 
 
 



 

 
 

๗๕ 

ตารางที่ 4.31 : แสดงความพึงพอใจต่องานด้านการให้บริการงานส่งเสริมการออกกําลังกายของ
ประชาชน  (ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ) 
 

การใหบ้ริการ 
 

ค่าเฉลีย่ 
 

S.D. ร้อยละ 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

ผล
คะแนน 
ของ 
อปท. 

1.  การจัดกจิกรรมเป็นระบบ มีขั้นตอนที่ชัดเจน 4.42 0.742 88.40 มาก 8 

2.  การจัดกจิกรรมมีความสะดวกและรวดเร็ว 4.51 0.708 90.20 มากที่สุด 9 

3.  รูปแบบ และวิธีการจัดกจิกรรมม่ีความ
เหมาะสม 

4.42 0.764 88.40 มาก 8 

4.  ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมมีความ
เหมาะสม 

4.21 0.915 84.20 มาก 7 

5. การประเมินผลหลังทํากิจกรรม 4.37 0.818 87.40 มาก 8 

สรุปภาพรวม 4.39 0.790 87.80 มาก 8 

 
จากตารางที่ 4.31  ผลการสํารวจความพึงพอใจต่องานด้านการให้บริการงานส่งเสริมการออก

กําลังกายของประชาชน (ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ)  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
( X  = 4.39, SD = 0.790) คิดเป็นร้อยละ 87.80 คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 8 คะแนน โดยสรุป
ความพึงพอใจได้ดังน้ี 

 
ลําดบัคะแนนความพึงพอใจในแตล่ะดา้นสูงสดุ  2  อันดบัแรกไดแ้ก ่
     อันดับที่  1  การจัดกิจกรรมมีความสะดวกและรวดเร็ว 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากทีส่ดุ ( X  = 4.51, SD = 0.708) 
คิดเป็นร้อยละ  90.20    คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ  9 คะแนน  

     อันดับที่  2  รูปแบบ และวิธีการจัดกิจกรรมมี่ความเหมาะสม 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก     ( X  = 4.42, SD = 0.764) 
คิดเป็นร้อยละ  88.40    คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 8 คะแนน  

 และการให้บริการงานส่งเสริมการออกกําลังกายของประชาชน (ด้านกระบวนการและขั้นตอน
การให้บริการ) อยู่ในอันดับสุดท้ายคือ ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมมีความเหมะสม มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับ มาก ( X =4.21, SD = 0.915) คิดเป็นร้อยละ 84.20 คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ      
7 คะแนน  
 
 



 

 
 

๗๖ 

 ตารางที่ 4.32 :  แสดงความพึงพอใจต่องานด้านการให้บริการงานส่งเสริมการออกกําลังกายประชาชน
(ด้านช่องทางการให้บริการ) 
 

การใหบ้ริการ 
 

ค่าเฉลีย่ 
 

S.D. ร้อยละ 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

ผล
คะแนน 
ของ 
อปท. 

1.  สะดวก รวดเร็วไมยุ่่งยากซบัซ้อน 4.45 0.708 89.00 มาก 8 

2.  มีความหลากหลาย และเพยีงพอ 4.18 0.858 83.60 มาก 7 

3.  ตอบสนองความต้องการ ได้ทันทว่งท ี 4.36 0.737 87.20 มาก 8 

4.  ระยะเวลามคีวามเหมาะสม 4.24 0.818 84.80 มาก 7 

สรุปภาพรวม 4.31 0.780 86.20 มาก 8 

 
จากตารางที่ 4.32  ผลการสํารวจความพึงพอใจต่องานด้านการให้บริการงานส่งเสริมการออก

กําลังกายประชาชน (ด้านช่องทางการให้บริการ) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก  ( X  = 4.31, SD = 
0.780) คิดเป็นร้อยละ 86.20 คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 8 คะแนน โดยสรุปความพึงพอใจได้ดังน้ี 

 
ลําดบัคะแนนความพึงพอใจในแตล่ะดา้นสูงสดุ  2  อันดบัแรกไดแ้ก ่
     อันดับที่  1  สะดวก รวดเรว็ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก  ( X  = 4.45, SD = 0.708) 
คิดเป็นร้อยละ  89.00  คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 8 คะแนน  

     อันดับที่  2  ตอบสนองความต้องการ ไดท้ันท่วงท ี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ( X  = 4.36, SD = 0.737) 
คิดเป็นร้อยละ 87.20  คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 8 คะแนน  

 และการให้บริการงานส่งเสริมการออกกําลังกายประชาชน  (ด้านช่องทางการให้บริการ) อยู่ใน
อันดับสุดท้ายคือ มีความหลากหลาย และเพียงพอ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก  ( X  = 4.18, SD = 
0.858)  คิดเป็นร้อยละ 83.60 คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 7 คะแนน  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๗๗ 

ตารางที่ 4.33 :  แสดงความพึงพอใจต่องานด้านการให้บริการงานส่งเสริมการออกกําลังกายประชาชน 

 (ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก) 
 

การใหบ้ริการ 
 

ค่าเฉลีย่ 
 

S.D. ร้อยละ 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

ผล
คะแนน 
ของ 
อปท. 

1.  สถานที่มีความเหมาะสมกบัการจดักิจกรรม 4.56 0.646 91.20 มากที่สุด 9 

2.  อุปกรณ์ เครื่องเสียง เหมาะสมและทันสมัย 4.51 0.687 90.20 มากที่สุด 9 

3.  สถานที่จอดรถ ห้องน้ําบรกิารอย่างเพียงพอ 4.49 0.726 89.80 มาก 8 

4.  การอํานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที ่ 4.60 0.623 92.00 มากที่สุด 9 

5. การบริการนํ้าดืม่ 4.76 0.475 95.20 มากที่สุด 10 

6. เอกสาร/แผ่นพบั/ป้ายประกาศ แจ้งข้อมูลต่างๆ 
อย่างชัดเจน 

4.34 0.799 86.80 มาก 8 

สรุปภาพรวม 4.54 0.659 90.80 มากที่สดุ 9 

 
จากตารางที่ 4.33  ผลการสํารวจความพึงพอใจต่องานด้านการให้บริการงานส่งเสริมการออก

กําลังกายประชาชน  (ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก)  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด  ( X  = 4.54, 
SD =0.659) คิดเป็นร้อยละ 90.80 คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 9 คะแนน โดยสรุปความพึงพอใจได้
ดังน้ี 

 
ลําดบัคะแนนความพึงพอใจในแตล่ะดา้นสูงสดุ  2  อันดบัแรกไดแ้ก ่
     อันดับที่  1  การบริการนํ้าด่ืม 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากทีส่ดุ     ( X  = 4.76 , SD = 0.475) 
คิดเป็นร้อยละ    95.20        คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 9 คะแนน  

     อันดับที่  2  การอํานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากทีส่ดุ     ( X  = 4.60 , SD = 0.623) 
คิดเป็นร้อยละ   92.00        คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 9 คะแนน  

 และการให้บริการงานส่งเสริมการออกกําลังกายประชาชน (ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก) อยู่ใน
อันดับสุดท้ายคือ เอกสาร/แผ่นพับ/ป้ายประกาศ แจ้งข้อมูลต่างๆ อย่างชัดเจน มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ มาก  ( X = 4.34, SD = 0.799)  คิดเป็นร้อยละ  86.80 คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ        
8 คะแนน  
    



 

 
 

๗๘ 

ข้อเสนอแนะต่องานส่งเสริมการออกกําลังกายประชาชน ประจําปีงบประมาณ 255๙ 
 

1. อยากให้มีการจัดกิจกรรม แบบต่อเน่ือง และหลากหลายรูปแบบในการจัดกิจกรรม 
2. ควรมีการเพ่ิมวันและเวลาในการออกกําลังกาย ให้เหมาะสมกับกิจกรรม 
3. อยากให้มีการเพ่ิมกิจกรรมไปตามชุมชนต่างๆ เน่ืองจากบางคนไม่สามารถเดินทางเข้า

มาร่วมกิจกรรมได้ 
4. ควรจัดสถานที่ในการทํากิจกรรม ที่มีความพร้อมด้านห้องนํ้า และการบริการนํ้าด่ืม 
5. ควรมีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ทั่วถึง 
6. ควรมีมาตรการรักษาความปลอดภัยมากขึ้น 
7. การจัดกิจกรรมควรจัดช่วงเวลาให้เหมาะสม ไม่ควรเลิกค่ําจนเกินไป 
8. ควรมีการจัดสถานที่จอดรถให้เพียงพอ และมีความปลอดภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๗๙ 

ส่วนที่  4  ผลสํารวจความพึงพอใจต่องานด้านการให้บริการการประกวดแข่งขันทาง
วิทยาศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙ 
 
ตารางที่ 4.34 :  แสดงจํานวนและร้อยละของหน่วยงานผู้ตอบแบบสอบถาม งานด้านการให้บริการการ
ประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง 
 

 
 จากตารางที่  4.34  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน  34 คน เป็นหญิง จํานวน 23 
คน คิดเป็นร้อยละ 67.60 เป็นชาย จํานวน  11 คน คิดเป็นร้อยละ  32.40   
 
ตารางที่ 4.35 :  แสดงจํานวนและร้อยละของอายุผู้ตอบแบบสอบถาม งานด้านการให้บริการการ
ประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ 

 
จากตารางที่  4.35  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี จํานวน 

10 คน คิดเป็นร้อยละ  29.40 รองลงมามีอายุ 50 – 59 ปี จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 26.50 
อายุระหว่าง 20 - 29 ปี  จํานวน 8  คน  คิดเป็นร้อยละ 23.50 และอายุระหว่าง 40 - 49 ปี จํานวน  
7  คน  คิดเป็นร้อยละ 20.60   

 
 
 
 

เพศของผูต้อบ จํานวนผูต้อบ(คน) ร้อยละ 

ชาย 11 32.40 

หญิง 23 67.60 

รวม 34 100.00 

อายุของผูต้อบ จํานวนผูต้อบ(คน) ร้อยละ 

20 – 29 ปี 8 23.50 

30 – 39 ปี 10 29.40 

40 – 49 ปี 7 20.60 

50 – 59  9 26.50 

รวม 34 100.00 



 

 
 

๘๐ 

ตารางที่ 4.36 :  แสดงจํานวนและร้อยละวุฒิการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม งานด้านการให้บริการ
การประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ 
 

การศกึษาของผูต้อบ จํานวนผูต้อบ(คน) ร้อยละ 

ปริญญาตร ี 22 64.70 

สูงกว่าปริญญาตรี 12 35.30 

รวม 34 100.00 

 
จากตารางที่  4.36  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี  

จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 64.70  รองลงมาอยู่ในระดับสูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 12  คน      
คิดเป็นร้อยละ  35.30  

 
ตารางที่ 4.37 : แสดงจํานวนและร้อยละของอาชีพผู้ตอบแบบสอบถาม งานด้านการให้บริการการ
ประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร ์
 

อาชพีของผูต้อบ จํานวนผูต้อบ(คน) ร้อยละ 

นักศึกษาฝึกสอน 4 11.80 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 25 73.50 

ลูกจ้างส่วนราชการ 1 2.90 

ครูโรงเรียนเอกชน 4 11.80 

รวม 34 100.00 

 
จากตารางที่ 4.37  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  จํานวน 

25 คน คิดเป็นร้อยละ 73.50 รองลงมามีอาชีพนักศึกษาฝึกสอนและครูโรงเรียนเอกชน จํานวน 4 คน  
คิดเป็นร้อยละ 11.80 อาชีพลูกจ้างส่วนราชการ จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.90  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๘๑ 

ตารางที่ 4.38 : แสดงจํานวนและร้อยละของผู้ได้รับประโยชน์จากการประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ 
 

 จํานวนผูต้อบ(คน) ร้อยละ 

๑ .เกิ ดการเรี ยน รู้ แ ละน วัตกรรม ใหม่  ทางด้ าน
วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน 

28 82.40 

2.สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันไว้ 20 58.80 

3.เกิดกระบวนการคิดและทักษะด้านวิทยาศาสตร์
อย่างเป็นระบบ 

27 79.40 

4.การแสดงออกทักษะด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร ์
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 

26 76.50 

 
จากตารางที่ 4.38  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์ทําให้เกิดการเรียนรู้และ

นวัตกรรมใหม่ ทางด้านวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน จํานวน 28 คน  คิดเป็นร้อยละ 82.40 รองลงมา
เกิดกระบวนการคิดและทักษะด้านวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ จํานวน  27  คน  คิดเป็นร้อยละ 
79.40 การแสดงออกทักษะด้านวิทยาสตร์ ดาราศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม จํานวน 26 คน 
คิดเป็นร้อยละ 76.50 และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ จํานวน 20 คน  คิดเป็นร้อยละ 
58.80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๘๒ 

ตารางที่ 4.39 : แสดงความพึงพอใจต่องานด้านการให้บริการการประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์    
ในภาพรวม 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลีย่ 
 

S.D. ร้อยละ 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

ผล
คะแนน 
ของ 
อปท. 

1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที ่ 4.16 0.679 83.20 มาก 7 

2. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 4.03 0.709 80.60 มาก 7 

3. ด้านช่องทางการให้บริการ (ประชาสัมพันธ์) 3.81 0.683 76.20 ปานกลาง 6 

4. ด้านส่ิงอํานวยความสะดวก 4.03 0.752 80.60 มาก 7 

สรุปภาพรวม 4.01 0.706 80.20 มาก 7 

 
จากตารางที่ 4.39   ผลการสํารวจความพึงพอใจต่องานด้านการให้บริการการประกวดแข่งขัน

ทางวิทยาศาสตร์  ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ( X =4.01, SD=0.706) คิดเป็นร้อยละ  
80.20 ผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 7 คะแนน โดยสรุปความพึงพอใจได้ดังน้ี 

 
ลําดบัความพงึพอใจในแตล่ะดา้นสูงสดุ  2  อันดบัแรกได้แก่  

           อันดับที่  1  ด้านการใหบ้ริการของเจ้าหน้าที ่
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ  มาก ( X = 4.16 , SD = 0.679)   
คิดเป็นร้อยละ  83.20    ผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 7 คะแนน  

          อันดับที่  2  ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ( X  = 4.03 , SD = 0.752) 
คิดเป็นร้อยละ  80.60      ผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 7 คะแนน   

 และการประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ในภาพรวมที่ได้รับความพึงพอใจอยู่ในอันดับสุดท้าย
คือ  ด้านช่องทางการให้บริการ (ประชาสัมพันธ์) ความพึงพอใจอยู่ในระดับ  ปานกลาง ( X  = 3.81, SD 
= 0.683) คิดเป็นร้อยละ 76.20 ผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 6 คะแนน  
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๘๓ 

ตารางที่ 4.40 :  แสดงความพึงพอใจต่องานด้านการให้บริการการประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์    
(ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่) 
 

การใหบ้ริการ  
 

ค่าเฉลีย่ 
 

S.D. ร้อยละ 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

ผล
คะแนน 
ของ 
อปท. 

1.  แต่งกายเหมาะสมกับกิจกรรม 4.31 0.592 86.20 มาก 8 

2.  การให้บริการด้วยรอยยิ้ม เป็นมิตร และ
อัธยาศัยด ี

4.07 0.717 81.40 มาก 7 

3.  การพูดจาสุภาพ  ใช้ภาษาที่เหมาะสม 4.28 0.576 85.60 มาก 8 

4.  ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ 4.13 0.577 82.60 มาก 7 

5.  ให้คําแนะนํา คําปรึกษา 4.01 0.933 82.20 มาก 7 

สรุปภาพรวม 4.16 0.679 83.20 มาก 7 

 
จากตารางที่ 4.40  ผลการสํารวจความพึงพอใจต่องานด้านการให้บริการการประกวดแข่งขัน

ทางวิทยาศาสตร์ (ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่)  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก  ( X =4.16 , 
SD=0.679) คิดเป็นร้อยละ  83.20 ผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 7 คะแนน โดยสรุปความพึง
พอใจได้ดังน้ี 

 
ลําดบัคะแนนความพึงพอใจในแตล่ะดา้นสูงสดุ  2  อันดบัแรกไดแ้ก ่
     อันดับที่  1  แต่งกายเหมาะสมกับกิจกรรม 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ( X  = 4.31 , SD = 0.592) 
คิดเป็นร้อยละ 86.20  ผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 8 คะแนน  

     อันดับที่  2  การพดูจาสุภาพ  ใช้ภาษาที่เหมาะสม 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ( X  = 4.28 , SD = 0.576) 
คิดเป็นร้อยละ  85.60  ผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 8 คะแนน  

 และการประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ (ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่) อยู่ในอันดับสุดท้าย
คือ ให้คําแนะนํา คําปรึกษา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ( X  =4.01, SD = 0.933) คิดเป็นร้อยละ 
82.20 ผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 7 คะแนน  
 
 
 



 

 
 

๘๔ 

ตารางที่ 4.41 : แสดงความพึงพอใจต่องานด้านการให้บริการการประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์    
(ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ) 
 

การใหบ้ริการ 
 

ค่าเฉลีย่ 
 

S.D. ร้อยละ 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

ผล
คะแนน 
ของ 
อปท. 

1.  การจัดกจิกรรมเป็นระบบ เป็นขั้นตอนที่เขา้ใจ
ง่าย 

4.07 0.717 81.40 มาก 7 

2.  การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม 4.19 0.712 83.80 มาก 7 

3.  ระยะเวลาในการดําเนินงานเหมาะสม 4.04 0.776 80.80 มาก 7 

4.  การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 3.98 0.640 79.60 ปานกลาง 6 

5.  การประเมินหลังการจัดกิจกรรม 3.86 0.699 77.20 ปานกลาง 6 

สรุปภาพรวม 4.03 0.709 80.60 มาก 7 

 
จากตารางที่ 4.41  ผลการสํารวจความพึงพอใจต่องานด้านการให้บริการการประกวดแข่งขัน

ทางวิทยาศาสตร์ (ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ)  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก        
( X  =4.03, SD = 0.709) คิดเป็นร้อยละ  80.60  ผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 7 คะแนน โดย
สรุปความพึงพอใจได้ดังน้ี 

 
ลําดบัคะแนนความพึงพอใจในแตล่ะดา้นสูงสดุ  2  อันดบัแรกไดแ้ก ่
     อันดับที่  1  การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ( X  =4.19, SD = 0.712) 
คิดเป็นร้อยละ  83.80  ผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 7 คะแนน  

     อันดับที่  2  การจัดกิจกรรมเป็นระบบ เป็นขั้นตอนที่เข้าใจง่าย 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ( X  = 4.07, SD = 0.717) 
คิดเป็นร้อยละ  81.40  ผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 7 คะแนน  

 และการประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ (ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ) อยู่ใน
อันดับสุดท้ายคือ การประเมินหลังการจัดกิจกรรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง ( X  = 3.86, 
SD = 0.699) คิดเป็นร้อยละ  77.20  ผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 6 คะแนน  
    
 
 
 



 

 
 

๘๕ 

ตารางที่ 4.42 :  แสดงความพึงพอใจต่องานด้านการให้บริการการประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์      
(ด้านช่องทางการให้บริการ) การประชาสัมพันธ์ 
 

การใหบ้ริการ 
 

ค่าเฉลีย่ 
 

S.D. ร้อยละ 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

ผล
คะแนน 
ของ 
อปท. 

1.  สะดวก รวดเร็ว ไมยุ่่งยากซับซ้อน 3.98 0.769 79.60 ปานกลาง 6 

2.  มีความหลากหลาย และเพยีงพอ 3.72 0.604 74.40 ปานกลาง 5 

3.  ตอบสนองความต้องการ ได้ทันทว่งท ี 3.66 0.705 73.20 ปานกลาง 5 

4.  ระยะเวลามคีวามเหมาะสม 3.86 0.654 77.20 ปานกลาง 6 

สรุปภาพรวม 3.81 0.683 76.20 ปานกลาง 6 

 
จากตารางที่ 4.42  ผลการสํารวจความพึงพอใจต่องานด้านการให้บริการการประกวดแข่งขัน

ทางวิทยาศาสตร์  (ด้านช่องทางการให้บริการ) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง ( X  = 3.81,  
SD =0.683 ) คิดเป็นร้อยละ 76.20 ผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 7 คะแนน โดยสรุปความ      
พึงพอใจได้ดังน้ี 

 
ลําดบัคะแนนความพึงพอใจในแตล่ะดา้นสูงสดุ  2  อันดบัแรกไดแ้ก ่
     อันดับที่  1  สะดวก รวดเรว็ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง  ( X  = 3.98, SD = 0.769) 
คิดเป็นร้อยละ  79.60      ผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 6 คะแนน  

     อันดับที่  2  ระยะเวลามคีวามเหมาะสม 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ  ปานกลาง  ( X  = 3.86, SD = 0.654) 
คิดเป็นร้อยละ  77.20       ผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 6 คะแนน  

 และการประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ (ด้านช่องทางการให้บริการ) อยู่ในอันดับสุดท้ายคือ 
ตอบสนองความต้องการ ได้ทันท่วงที มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง ( X  = 3.66,SD = 0.705)  
ผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  73.20    
 
 
 
 
 



 

 
 

๘๖ 

ตารางที่ 4.43 :  แสดงความพึงพอใจต่องานด้านการให้บริการการประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์    
(ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก) 
 

การใหบ้ริการ 
 

ค่าเฉลีย่ 
 

S.D. ร้อยละ 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

ผล
คะแนน 
ของ 
อปท. 

1.  สถานที่มีความพร้อม เหมาะสมกับการจดั
กิจกรรม 

4.19 0.830 83.80 มาก 7 

2.  สถานที่จอดรถ ห้องน้ําบรกิารอย่างเพียงพอ 4.20 0.668 84.00 มาก 7 

3.  ความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ในการแขง่ขัน 4.07 0.834 81.40 มาก 7 

4.  การอํานวยความสะอาดของเจ้าหน้าที ่ 3.98 0.769 79.60 ปานกลาง 6 

5. เอกสาร/แผ่นพบั/ป้ายประกาศ แจ้งข้อมูลต่างๆ 3.69 0.657 73.80 ปานกลาง 5 

สรุปภาพรวม 4.03 0.752 80.60 มาก 7 

 
จากตารางที่ 4.43  ผลการสํารวจความพึงพอใจต่องานด้านการให้บริการการประกวดแข่งขัน

ทางวิทยาศาสตร์ (ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก)  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก  ( X  = 4.03, SD = 
0.752) คิดเป็นร้อยละ 80.60 ผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 7 คะแนน โดยสรุปความพึงพอใจได้
ดังน้ี 

 
ลําดบัคะแนนความพึงพอใจในแตล่ะดา้นสูงสดุ  2  อันดบัแรกไดแ้ก ่
     อันดับที่  1  สถานที่จอดรถ หอ้งน้ําบริการอย่างเพียงพอ 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก  ( X  = 4.20, SD = 0.668) 
คิดเป็นร้อยละ 84.00  ผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 7 คะแนน  

     อันดับที่  2  สถานที่มีความพร้อม เหมาะสมกับการจดักิจกรรม 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก  ( X  = 4.19, SD = 0.830) 
คิดเป็นร้อยละ 83.80  ผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 7 คะแนน  

 และการประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ (ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก)  อยู่ในอันดับสุดท้ายคือ 
เอกสาร/แผ่นพับ/ป้ายประกาศ แจ้งข้อมูลต่างๆ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง ( X  =3.69, SD = 
0.657)  คิดเป็นร้อยละ 73.80 ผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ  5 คะแนน  
 
 
 



 

 
 

๘๗ 

ข้อเสนอแนะตอ่งานด้านการใหบ้รกิารการประกวดแข่งขนัทางวทิยาสาสตร์ องคก์ารบรหิารส่วน
จังหวัดลําปาง ประจําปงีบประมาณ 255๙ 
 

1. สิ่งทีท่า่นประทบัใจ ต่อการประกวดแข่งขนัทางวทิยาศาสตรป์ระจําปี 2559 
- การบริการของเจ้าหน้าที่ดีมาก บริการนํ้าด่ืมให้กับนักเรียน สถานที่สะดวกสบาย 
- การจัดการประกวดหลายรายการ ซึ่งทําให้ครูและนักเรียนที่ไปร่วมการแข่งขันสามารถ

ศึกษาและได้ความรู้ใหม่ๆ เพ่ิมเติม 
- เจ้าหน้าที่ภาคสนามการแข่งจรวดขวดนํ้า ทุ่มเทมาก 
- คณะกรรมการในการตัดสินใจมีความละเอียดรอบคอบ และสถานที่กว้างขวางดี 
- การให้คะแนนของคณะกรรมการเที่ยงตรงดี คณะกรรมการมีความรู้ ความสามารถในด้าน

วิทยาศาสตร์ดีมาก ให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์ 
- สถานที่จัดกิจกรรมมีความพร้อมดี 
- ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครูนักเรียนต่างจังหวัด 
- การแสดงทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนทุกรายการ 
- ความมุ่งมั่นต้ังใจ เตรียมความพร้อมของนักเรียนและครูที่ฝึกซ้อม และนําเสนอ 
- สถานที่กว้างขวางและสะดวก ประทับใจการจัดกิจกรรมท่ีให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วม

และแสดงความสามารถอยากให้จัดทุกปี 
 

2. สิ่งที่ท่านอยากให้ ปรับปรุง ในการประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ในปีต่อไป 
- การประชาสัมพันธ์ อยากให้มีหลายๆ ช่องทางมากขึ้น 
- ความหลากหลายทางการเรียนรู้ และนวัตกรรมใหม่ที่ให้เกิดการเรียนรู้สามารถนําไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
- นิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ให้เด็กที่มาร่วมงานท่ีไม่ได้แข่งขันชมเพ่ือนําความรู้ไปปฏิบัติใช้

ในชีวิตประจําวัน 
- อยากให้ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการแข่งขันอย่างเป็นระบบ และอยากให้จัดสถานที่สําหรับ

ครูผู้ควบคุมอย่างเพียงพอ 
- การประกาศผลรางวัล, มอบรางวัล ล่าช้ามาก 
- ระยะเวลาในการแข่งขันและทีมที่เข้าร่วมไม่เหมาะสม หากจํานวนทีมมากควรแบ่งเป็น 2 วัน 
- จัดการนําเสนอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ได้น้อยมาก เพ่ิมฐานให้ความรู้ 
- เพ่ิมการแข่งขันวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้น 
- การทําเกียรติบัตร ควรตรวจสอบความถูกต้องของช่ือ – สกุล และระดับช้ันของนักเรียน 

ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์หนังสือออก 
- สถานที่แข่งขัน ช่วงฝนตกควรมีร่มบริการ 
- การประสานงานในการเข้าร่วมกิจกรรม ที่สมัครและแข่งจริงไม่ตรง และไม่มีกําหนดการ

สมัครที่ชัดเจน  



 

 
 

๘๘ 

- ที่พักของครูผู้ดูแลเด็ก/นักเรียนในการแข่งขันไม่เพียงพอ 
- การแข่งขันจรวดขวดนํ้า ล่าช้า ไม่บริหารเวลา ไม่มีการเตรียมการ 
- ความสะดวกในการขนย้ายสิ่งของที่ร่วมแสดง เพราะบางคร้ังเรานําอุปกรณ์ไปช้ินใหญ่ 

อยากให้ทางผู้รับผิดชอบช่วยจัดบุคลากรอํานวยความสะดวกทางด้านน้ีด้วย 
 

3. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
- ที่ตึกศูนย์ดาราศาสตร์ ท้องฟ้าจําลอง มีกิจกรรมต่างๆ ให้เด็กนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง 

เหมือนทุกปีที่ได้จัดขึ้น เด็กสนุกและมีความรู้ 
- ควรมีการมอบใบประกาศสําหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกโรงเรียน 
- ควรจัดกิจกรรมเพ่ิมเติมที่น่าสนใจและมีการประกวดแข่งขันในหน่วยงานในระดับต่าง ๆ 

เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้มีเวทีในการแสดงออกทางวิทยาศาสตร์ เช่น เครื่องบินกระดาษ
พับ/หุ่นยนต์ เครื่องร่อน ทักษะการทดลอง/แก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ 

- การจัดกิจกรรมน้ีดีมากๆ และอยากให้มีทุกๆ ปี เพ่ือเด็ก ๆ จะได้แสดงความรู้ความสามารถ
ทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างเต็มที่และถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
๘๙ 

บทที่  5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการสํารวจ 
  การสํารวจคร้ังน้ี  เป็นการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อคุณภาพการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชน หน่วยงาน
ภาครัฐ  และหน่วยงานภาคเอกชน ของผู้มาใช้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ได้แก่   

- งานให้บริการสวนสาธารณะหนองกระทิง 
- งานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร 
- งานส่งเสริมการออกกําลังกายของประชาชน 
- การประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ประจําปี ๒๕๕๙ 
ซึ่งประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี  เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง  ซึ่งสามารถสรุปผลจากการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
การดําเนินงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง สรุปได้ดังน้ี 

 

การใหบ้ริการ ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ 
ระดบั

ความพึง
พอใจ 

ผล
คะแนน 
ของ 
อปท. 

งานดา้นบริการสวนสาธารณะหนองกระทิง 
1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 3.57 0.702 71.40 ปานกลาง 5 
2. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 3.32 0.813 66.40 น้อย 4 
3. ด้านช่องทางการให้บริการ 3.46 0.818 69.20 น้อย 4 
4. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 3.29 0.932 65.80 น้อย 4 

สรปุภาพรวม 3.41 0.816 68.20 น้อย 4 
งานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร 
1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 4.14 0.643 82.80 มาก 7 
2. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 4.10 0.691 82.00 มาก 7 
3. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.23 0.631 84.60 มาก 7 
4. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.25 0.689 85.00 มาก 8 

สรปุภาพรวม 4.18 0.663 83.60 มาก 7 
 
 
 
 



 

 

 
๙๐ 

การใหบ้ริการ ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ 
ระดบั

ความพึง
พอใจ 

ผล
คะแนน 
ของ 
อปท. 

งานส่งเสริมการออกกําลังกายของประชาชน 
1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 4.60 0.572 92.00 มากที่สุด 9 
2. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการ
ให้บริการ 

4.39 0.790 87.80 มาก 8 

3. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.31 0.780 86.20 มาก 8 
4. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.54 0.659 90.80 มากที่สุด 9 

สรปุภาพรวม 4.46 0.700 89.20 มาก 8 
การประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ประจําปี ๒๕๕๙ 
1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 4.16 0.679 83.20 มาก 7 
2. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการ
ให้บริการ 

4.03 0.709 80.60 มาก 7 

3. ด้านช่องทางการให้บริการ 3.81 0.683 76.20 ปานกลาง 6 
4. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.03 0.752 80.60 มาก 7 

สรปุภาพรวม 4.01 0.706 80.20 มาก 7 
สรปุภาพ 4 งานบริการ 4.03 0.721 80.60 มาก 7 

 
จากผลการประเมินพบว่าภาพรวมของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง  โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับ มาก งานบริการท่ีสร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้รับบริการในอันดับที่ 1 ได้แก่ งานส่งเสริมการออกกําลังกายของประชาชน รองลงมาคือ งาน
ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง การประกวดแข่งขันทาง
วิทยาศาสตร์ ประจําปี ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง และอันดับสุดท้ายคือ งานด้านบริการ
สวนสาธารณะหนองกระทิงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง  ถ้าวิเคราะห์ในรายละเอียดด้านการ
ให้บริการทั้ง 4 ประเด็นการบริการ ในภาพรวมพบว่า การให้บริการของหน่วยงานท่ีได้คะแนนสูงสุด คือ 
งานส่งเสริมการออกกําลังกายของประชาชน ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ส่วนบริการที่ได้คะแนน
น้อยที่สุด คือ งานด้านบริการสวนสาธารณะหนองกระทิง ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก โดยสามารถ
สรุปผลการประเมินของแต่ละงานบริการตามรายละเอียดดังน้ี 

1. งานด้านบริการสวนสาธารณะหนองกระทิงขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  
จํานวน 208  คน มีอายุระหว่าง 50 - 59 ปี จํานวน 91 คน การศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 
124 คน  มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 88 คน เคยใช้บริการด้านสวนสาธารณะหนองกระทิง 
จํานวน 256 คน ช่วงระยะเวลา 16.00 – 20.00 น. เหตุผลในการใช้บริการเพื่อออกกําลังกาย 
จํานวน 166 คน โดยข้อมูลความพึงพอใจในแต่ละด้านดังต่อไปน้ี 



 

 

 
๙๑ 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่   พบว่า  ผู้ รับบริการงานงานด้านบริการ
สวนสาธารณะหนองกระทิงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559    
มีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง โดยประเด็นการบริการที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด 2 
อันดับแรก ได้แก่ การบริการด้วยรอยย้ิม เป็นมิตร อัธยาศัยดี และการพูดจาสุภาพ และใช้ภาษาที่
เหมาะสม ส่วนที่ได้รับความพึงพอใจอยู่ในอันดับสุดท้ายคือ การให้คําแนะนํา คําปรึกษา ในการขอใช้
บริการ 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ  พบว่า  ผู้รับบริการงานด้านบริการ
สวนสาธารณะหนองกระทิงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559    
มีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับ  น้อย  โดยประเด็นการบริการที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด  2  
อันดับแรก  ได้แก่ ระยะเวลาในการบริการเหมาะสม 0๕.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. และการประเมินผลการ
ให้บริการ  ส่วนที่ได้รับความพึงพอใจอยู่ในอันดับสุดท้ายคือ  การกําหนดหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ประกาศ
ระเบียบการใช้บริการสวนสาธารณะหนองกระทิงอย่างชัดเจน  

ด้านช่องทางการให้บริการ  พบว่า  ผู้รับบริการงานด้านบริการสวนสาธารณะหนอง
กระทิงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559  มีความพึงพอใจภาพ
รวมอยู่ในระดับ น้อย  โดยประเด็นการบริการที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด  2  อันดับแรก  ได้แก่ 
ระยะเวลามีความเหมาะสม และสะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อนส่วนที่ได้รับความพึงพอใจอยู่ในอันดับ
สุดท้ายคือ มีความหลากหลาย และเพียงพอ 

ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก  พบว่า  ผู้รับบริการงานด้านบริการสวนสาธารณะหนอง
กระทิงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.255๙  มีความพึงพอใจภาพ
รวมอยู่ในระดับ น้อย  โดยประเด็นการบริการท่ีได้รับความพึงพอใจสูงสุด  2  อันดับแรก  ได้แก่  
สถานที่จอดรถยานพาหนะที่สะดวก ปลอดภัย และการบริการที่พัก ม้านั่ง สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  ส่วนที่
ได้รับความพึงพอใจอยู่ในอันดับสุดท้ายคือ  การให้บริการห้องน้ํา ห้องส้วม 

 
2. งานด้านบริการงานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จํานวน 154  คน มีอายุระหว่าง 
50 – 59 ปี จํานวน 80 คน ระดับประถมศึกษา จํานวน 170 คน  มีอาชีพรับจ้างทั่วไป จํานวน 73 
คน และทําให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง จํานวน 246 คน โดยข้อมูลความพึงพอใจใน
แต่ละด้านดังต่อไปน้ี 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  พบว่า  ผู้รับบริการงานด้านบริการงานซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559  มีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับ มาก 
โดยประเด็นการบริการที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด 2 อันดับแรก ได้แก่ การบริการด้วยรอยยิ้ม เป็นมิตร 
อัธยาศัยดี และให้คําแนะนํา คําปรึกษา ในการแก้ไขปัญหา ส่วนที่ได้รับความพึงพอใจอยู่ในอันดับสุดท้าย
คือ แต่งกายเหมาะสมกับลักษณะงาน 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ  พบว่า  ผู้รับบริการงานด้านบริการงานซ่อม
สร้างถนนลาดยางผิวจราจร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559  มีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับ 
มาก โดยประเด็นการบริการที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด  2  อันดับแรก  ได้แก่ การดําเนินงานเป็นไปตาม



 

 

 
๙๒ 

ระยะเวลาที่กําหนด และการรักษาความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้าง ส่วนที่ได้รับความพึงพอใจอยู่ใน
อันดับสุดท้ายคือ  คือ มีการประชาสัมพันธ์แจ้งรายละเอียดโครงการก่อสร้าง 

ด้านช่องทางการให้บริการ  พบว่า  ผู้รับบริการงานด้านบริการงานซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559  มีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับ มาก  
โดยประเด็นการบริการที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด  2  อันดับแรก  ได้แก่ มีความหลากหลาย และ
เพียงพอ  และตอบสนองความต้องการ ได้ทันท่วงที ส่วนที่ได้รับความพึงพอใจอยู่ในอันดับสุดท้ายคือ 
คือ ระยะเวลามีความเหมะสม  

ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก  พบว่า  ผู้รับบริการงานด้านบริการงานซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559  มีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับ มาก  
โดยประเด็นการบริการที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด  2  อันดับแรก  ได้แก่  ป้ายแสดงเขตอันตรายจาก
การก่อสร้างชัดเจน และวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการก่อสร้าง ทันสมัยและปลอดภัย ส่วนที่ได้รับความพึง
พอใจอยู่ในอันดับสุดท้ายคือ  การแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการก่อสร้าง   

3. งานส่งเสริมการออกกําลังกายของประชาชน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2559 ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จํานวน 123  คน มีอายุระหว่าง 50 – 
59 ปี จํานวน 58 คน ระดับมัธยมศึกษา/เทียบเท่า จํานวน 56 คน  มีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัวและ
พ่อบ้าน/แม่บ้าน จํานวน 34 คน และเพ่ือความปลอดภัยในการสัญจร จํานวน 117 คน โดยข้อมูล
ความพึงพอใจในแต่ละด้านดังต่อไปน้ี 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  พบว่า  ผู้รับบริการงานส่งเสริมการออกกําลังกาย
ของประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559  มีความพึงพอใจ
ภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด โดยประเด็นการบริการที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด 2 อันดับแรก ได้แก่ 
ให้บริการด้วยรอยย้ิม เป็นมิตร และอัธยาศัยดี และดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้นเต็มใจให้บริการ ส่วนที่
ได้รับความพึงพอใจอยู่ในอันดับสุดท้ายคือ การแต่งกายเหมาะสมกับกิจกรรม 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ  พบว่า  ผู้รับบริการงานส่งเสริมการออก
กําลังกายของประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559        
มีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับ  มาก  โดยประเด็นการบริการที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด  2  
อันดับแรก  ได้แก่ การจัดกิจกรรมมีความสะดวกและรวดเร็ว และรูปแบบ และวิธีการจัดกิจกรรมมีความ
เหมาะสม ส่วนที่ได้รับความพึงพอใจอยู่ในอันดับสุดท้ายคือ  ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมมีความ  
เหมะสม 

ด้านช่องทางการให้บริการ  พบว่า  ผู้รับบริการงานส่งเสริมการออกกําลังกายของ
ประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559  มีความพึงพอใจ
ภาพรวมอยู่ในระดับ  มาก โดยประเด็นการบริการที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด 2 อันดับแรก ได้แก่
ช่องทางในการให้บริการมีความสะดวก ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และช่องทางการให้บริการตอบสนองความ
ต้องการ อย่างทันท่วงที ส่วนที่ ได้รับความพึงพอใจอยู่ในอันดับสุดท้ายคือ การประชาสัมพันธ์
หลากหลายช่องทาง  

ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก  พบว่า  ผู้รับบริการงานส่งเสริมการออกกําลังกายของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559  มีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ใน
ระดับ  9  โดยประเด็นการบริการที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด 2 อันดับแรก ได้แก่ การบริการนํ้าด่ืม 
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และการอํานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ ส่วนที่ได้รับความพึงพอใจอยู่ในอันดับสุดท้ายคือ  เอกสาร/
แผ่นพับ/ป้ายประกาศ แจ้งข้อมูลต่างๆ อย่างชัดเจน 

 
4. งานด้านการให้บริการการประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง  จํานวน 23  คน มีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี จํานวน 10 คน ระดับปริญญาตรี จํานวน 22 
คน  มีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 25 คน และเกิดการเรียนรู้และนวัตกรรมใหม่ ทางด้าน
วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน จํานวน 28 คน โดยข้อมูลความพึงพอใจในแต่ละด้านดังต่อไปน้ี 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  พบว่า  ผู้รับบริการงานด้านการให้บริการการ
ประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2559  มีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับ มาก โดยประเด็นการบริการที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด 2 
อันดับแรก ได้แก่ แต่งกายเหมาะสมกับกิจกรรม และการพูดจาสุภาพ  และใช้ภาษาที่เหมาะสม ส่วนที่
ได้รับความพึงพอใจอยู่ในอันดับสุดท้ายคือ การให้บริการด้วยรอยย้ิม เป็นมิตรและอัธยาศัยดี 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ  พบว่า  ผู้รับบริการงานด้านการให้บริการ
การประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2559  มีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับ มาก โดยประเด็นการบริการท่ีได้รับความพึงพอใจสูงสุด  
2  อันดับแรก  ได้แก่ การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม และการจัดกิจกรรมเป็นระบบ  
เป็นขั้นตอนที่เข้าใจง่าย ส่วนที่ได้รับความพึงพอใจอยู่ในอันดับสุดท้ายคือ  การประเมินหลังการจัด
กิจกรรม  

ด้านช่องทางการให้บริการ  พบว่า  ผู้รับบริการงานด้านการให้บริการการประกวด
แข่งขันทางวิทยาศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559  มี
ความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง  โดยประเด็นการบริการที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด 2 
อันดับแรก ได้แก่ สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และระยะเวลามีความเหมาะสม ส่วนที่ได้รับความ
พึงพอใจอยู่ในอันดับสุดท้ายคือ ตอบสนองความต้องการ ได้ทันท่วงที 

ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก  พบว่า  ผู้รับบริการงานด้านการให้บริการการประกวด
แข่งขันทางวิทยาศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559  มี
ความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับ  มาก  โดยประเด็นการบริการที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด 2 อันดับ
แรก ได้แก่ สถานที่จอดรถ ห้องนํ้าบริการอย่างเพียงพอ และสถานท่ีมีความพร้อม เหมาะสมกับการจัด
กิจกรรม ส่วนที่ได้รับความพึงพอใจอยู่ในอันดับสุดท้ายคือ  เอกสาร/แผ่นพับ/ป้ายประกาศ แจ้งข้อมูล
ต่างๆ 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
5.2.1 ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย 

1. การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน้ัน บริบทและความต้องการของ
ประชาชนในแต่ละพ้ืนที่มีความหลากหลายและแต่งต่างกัน ต้องมีการพัฒนากระบวนการ วิธีการ ในการ
ดําเนินงานโครงการฯ หรืองานบริการต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกับบริบทและความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่ โดยยึดประโยชน์ของประชาชนผู้รับบริการเป็นสําคัญ 

2. การจัดทําแผนพัฒนาของหน่วยงาน การนําแผนไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงการติดตาม
ประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ จะต้องให้ทุกฝ่ายเข้าใจในบทบาทความรับผิดชอบของตนเอง และ
ได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนงานภายในองค์กร โดยแผนพัฒนาดังกล่าวที่เกิดจากความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่อย่างแท้จริง  

3. การบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางต้องมีการจัดลําดับความสําคัญ
ของงานในการดําเนินงานแต่ละโครงการฯ โดยประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่เป็นสําคัญ และต้อง
บริหารการดําเนินงาน ทั้งเชิงรุก และเชิงรับ 

4. การพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง  ควร
กําหนดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้อยู่บนพ้ืนฐานของผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการ ทั้งจากภายนอกองค์กร เช่น ผู้รับบริการ หน่วยงานอ่ืนๆ และจากภายในองค์กร เช่น เจ้าหน้าที่
ทุกระดับ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ  โดยนําผลการประเมินมากําหนดแนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง  

 5.2.2 ข้อเสนอแนะระดับปฏิบัติการ 
   1.  เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  จากการประเมินการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดลําปาง พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการในด้านการบริการของเจ้าหน้าที่  ผู้รับบริการมี
คะแนนความพึงพอใจสูงสุดของทั้ง 4 งานบริการ ที่มีความสอดคล้องกัน คือเรื่อง การให้บริการด้วย
รอยย้ิม เป็นมิตร และอัธยาศัยดี ส่วนความพึงพอใจที่ได้อันดับสุดท้ายของทั้ง 4 งานบริการ คือ        
การแต่งกายเหมาะสมกับกิจกรรมและการทํางาน รวมถึงการให้คําแนะนํา คําปรึกษา ตอบข้อซักถามได้ 
จากผลการประเมินดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังของประชาชนที่ต้องการ ได้รับจากบุคลากรท่ี
จะให้การบริการ ดังน้ันในการบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางจะต้องมีการพัฒนาในส่วนที่
เป็นจุดอ่อนของการบริการคือ การแต่งกายของบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับการทํากิจกรรมต่างๆ, 
การให้คําแนะนํา คําปรึกษา ตอบข้อซักถามต่างๆ โดยการพัฒนาบุคลากรที่ให้บริการให้มีความรู้ความ
เข้าใน งานที่ตนเองรับผิดชอบ ส่วนการให้บริการของการให้บริการด้วยรอยย้ิม เป็นมิตรและอัธยาศัยดี 
ที่ทําให้ผู้รับบริการพึงพอใจในระดับสูงที่สุด ก็ต้องมีพัฒนาอย่างต่อเน่ือง และให้ดีย่ิงขึ้นไปด้วย
กระบวนการพัฒนาบุคลกรที่เป็นระบบและมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน 

2.  กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ จากการประเมินการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง พบว่าความพึงพอใจของผู้รับบริการในด้านกระบวนการและข้ันตอน
การให้บริการ ที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุดของท้ัง 4 งานบริการ มีความสอดคล้องกัน คือเรื่อง 
ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาสม ส่วนความพึงพอใจที่ได้รับอันดับสุดท้ายของทั้ง 4 งานบริการ  
คือ  การแสดงความคิดเห็น และประเมินหลังการให้บริการ  จากผลการประเมินดังกล่าวสะท้อนให้เห็น
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ถึงกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการที่ผู้รับบริการต้องการให้มีการแสดงความคิดเห็น การ
ประเมินผล หลังการให้บริการ ดังน้ันองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางจะต้องนําจุดอ่อนมาพัฒนาและ
ปรับปรุง คือ การให้แสดงความคิดเห็น หลังจากการให้บริการ เพ่ือทําผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางต่อไป 

3.  ช่องทางการให้บริการ จากการประเมินการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดลําปาง พบว่าความพึงพอใจของผู้รับบริการในด้านช่องทางการให้บริการ  ที่ได้รับความพึงพอใจ
สูงสุดของทั้ง 4 งานบริการ มีความสอดคล้องกัน คือเรื่อง  ช่องทางในการให้บริการมีความสะดวก 
รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก ส่วนความพึงพอใจที่ได้อันดับสุดท้ายของทั้ง 4 งานบริการ คือ การตอบสนองความ
ต้องการได้ทันท่วงที และความหลากหลาย และเพียงพอ จากผลการประเมินดังกล่าวสะท้อนถึงช่อง
ทางการให้บริการท่ีประชาชน ต้องการ คือ ช่องทางในการบริการสามารถตอบสนองการมาใช้บริการ
ของประชาชนได้อย่างทันท่วงที ส่งผลให้ต้องมีการพัฒนาช่องทางในการให้บริการให้มีความหลากหลาย 
เช่น ทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์ และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น  และเพ่ิมช่องทางในการบริการให้เข้าถึง
ประชาชน และหน่วยงานมากย่ิงขึ้น 
   4.  สิ่งอํานวยความสะดวก จากการประเมินการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดลําปาง พบว่าความพึงพอใจของผู้รับบริการในด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ที่ได้รับความพึงพอใจ
สูงสุดของทั้ง 4 งานบริการ มีความสอดคล้องกัน คือเรื่อง  สถานที่มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 
พร้อมใช้งาน ส่วนความพึงพอใจที่ได้อันดับสุดท้ายของทั้ง 4 งานบริการ คือ สถานที่มีความพร้อม 
เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม สถานที่จอดรถมีความสะดวกและปลอดภัย จากผลการประเมินดังกล่าว
สะท้อนถึงสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีประชาชน  ต้องการได้รับจากการให้บริการ ดังน้ันองค์การบริการ
ส่วนจังหวัดลําปางจะต้องมีการพัฒนาในส่วนที่เป็นจุดอ่อนของสิ่งอํานวยความสะดวกมาพัฒนาและ
ปรับปรุง คือ การปรับปรุงห้องนํ้าเพ่ือการบริหารสวนสาธารณหนองกระทิง การจัดเตรียมเอกสาร แผ่น
ผับ ข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ การจัดงานต่างๆ รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการดําเนินงาน 
หรือข้อมูลต่างๆ ให้ทันท่วงทีเพ่ือที่ประชาชนจะได้เตรียมความพร้อมก่อนการดําเนินงานโครงการต่างๆ  
 

5.2.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการประเมินผลหลังการโครงการเสร็จสิ้น  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ลําปางทุกโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  แล้วนําผลมาเปรียบเทียบในแต่ละ
โครงการ เพ่ือหาจุดแข็ง จุดอ่อน ในการดําเนินงาน เพ่ือประสิทธิภาพในการพัฒนาในปีต่อไป 

2. ควรมี การจั ด   FOCUS GROUP ในประเด็นที่ ยั ง เป็ นจุด อ่อนและจุดแข็ ง             
ในการดําเนินงานโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง  โดยเน้นให้ประชาชนในพ้ืนที่มี
ส่วนร่วม เพ่ือให้ได้ประเด็นกลยุทธ์  ตรงตามความต้องการของประชาชน ในการดําเนินโครงการต่างๆ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางที่ชัดเจนต่อไป 
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คําชี้แจง แบบสอบถามฉบับน้ี จัดทําขึ้นเพ่ือสํารวจความพึงพอใจต่อโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจารแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ลป.ถ.1-0032 บ้านหัวทุ่ง-บ้านทุ่งม่านใต้ ช่วงระหว่างบ้านแค่ หมู่ที่ 1–บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 9 
ตําบลบ้านเป้า อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง จากประชาชนในหมู่บ้าน และประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าว ซึ่งผลจาก
การสํารวจน้ีจะนําไปพัฒนาประสิทธิภาพในการพัฒนาโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางต่อไป 
 

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  [   ]  ลูกจ้างสว่นราชการ  [   ]  อ่ืนๆ ............................. 
 

5. ท่านมีความพงึพอใจต่อโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจารแอสฟลัท์ติกคอนกรีต สายทาง 
ลป.ถ.1-0032 บ้านหัวทุง่-บา้นทุ่งม่านใต้ ช่วงระหว่างบา้นแค่ หมู่ที่ 1 – บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 9 ตําบลบ้าน
เป้า อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ในระดับใด 

 

ความพึงพอใจ 
ระดับความพงึพอใจ

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านการให้บรกิารของเจ้าหน้าที ่   
1  แต่งกายเหมาะสมกับลักษณะงาน   

ดุสิตลําปางโพล 
แบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ “โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ลป.ถ.1-0032 บ้านหัวทุ่ง–บ้านทุ่งม่านใต้ ช่วง
ระหว่างบ้านแค่ หมู่ท่ี 1 – บ้านหัวทุ่ง หมู่ท่ี 9 ตําบลบา้นเป้า อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง”  

องค์การบริหารส่วนจังหวดัลําปาง



ความพึงพอใจ 
ระดับความพงึพอใจ

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

2  การพูดจาสภุาพ และใช้ภาษาที่เหมาะสม   
3  การบริการด้วยรอยย้ิม เป็นมิตร อัธยาศัยดี   
4  กระตือรือรน้ เต็มใจให้บรกิาร   
5  ให้คําแนะนํา คําปรึกษา ในการแก้ไขปัญหา   
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ   
1  การประชาสัมพันธ์แจ้งรายละเอียดโครงการก่อสร้าง   
2  การดําเนินงานสะดวกและรวดเร็ว   
3  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด   
4  การรักษาความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้าง   
5  เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น   
ด้านช่องทางการให้บริการ (การประชาสัมพันธ์)   
1  สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน   
2  มีความหลากหลาย และเพียงพอ   
3  ตอบสนองความต้องการ ได้ทันท่วงที   
4  ระยะเวลามีความเหมาะสม   
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก   
1  การแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการก่อสร้าง   
2  การอํานวยความสะดวกในการสัญจร ขณะก่อสร้าง   
3  วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการก่อสร้าง ทันสมัยและปลอดภัย   
4  ป้ายแจ้งรายละเอียดโครงการก่อสร้างชัดเจน   
5  ป้ายแสดงเขตอันตรายจากการก่อสร้างชัดเจน   

 

6. ประโยชน์ที่ทา่นได้รับจากโครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง  

ลป.ถ.1-0032 บ้านหัวทุง่-บา้นทุ่งม่านใต้ ช่วงระหว่างบา้นแค่ หมู่ที่ 1 – บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 9  

ตําบลบ้านเป้า อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  

[   ]  ทําให้เกิดความสะดวก และรวดเร็วในการเดินทาง [   ]  เพ่ือใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
 

[   ]  เพ่ือความปลอดภัยในการสัญจร   [   ]  ประหยัดเวลาในการเดินทาง  
 

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

7. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 



 

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

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

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

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

ขอขอบพระคณุที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ังลําปาง 



 
คําชี้แจง แบบสอบถามฉบับน้ี จัดทําขึ้นเพ่ือสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานส่งเสริมการออกกําลังกาย
ของประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง จากนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป ที่เข้าใช้
บริการ ซึ่งผลจากการสํารวจน้ีจะนําไปพัฒนาประสิทธิภาพในการส่งเสริมการออกกําลังกายขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดลําปางต่อไป 
 

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  [   ]  ลูกจ้างสว่นราชการ  [   ]  อ่ืนๆ ............................. 
 

5. ท่านมีความพงึพอใจในงานส่งเสริมการออกกําลังกายของประชาชน ในระดับใด 
 

ความพึงพอใจ 
ระดับความพงึพอใจ

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านการให้บรกิารของเจ้าหน้าที ่   
1  แต่งกายเหมาะสมกับกิจกรรม   
2  ให้บริการด้วยรอยย้ิม เป็นมิตร และอัธยาศัยดี   
3  พูดจาสุภาพ  และใช้ภาษาที่เหมาะสม   
4  ดูแลเอาใจใส่  กระตือรือรน้เต็มใจให้บริการ   
5  ความรู ้ความเช่ียวชาญ ของวิทยากร   
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ   

ดุสิตลําปางโพล 
แบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ   “งานส่งเสริมการออกกําลังกายของ

ประชาชน” องค์การบรหิารส่วนจังหวัดลําปาง



ความพึงพอใจ 
ระดับความพงึพอใจ

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1  การจัดกิจกรรมเป็นระบบ มีขั้นตอนที่ชัดเจน   
2  การจัดกิจกรรมมีความสะดวกและรวดเร็ว   
3  รูปแบบ และวิธีการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม   
4  ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม   
5  การประเมนิผลหลังทํากิจกรรม   
ด้านช่องทางการให้บริการ (การประชาสัมพันธ์)   
1  การประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง   
2  ช่องทางในการแจ้งข้อมูลต่างๆ เข้าถึงง่าย   
3  ช่องทางในการให้บริการมีความสะดวก ไม่ยุ่งยากซับซอ้น   
4  ช่องทางการให้บริการตอบสนองความต้องการ อย่างทันท่วงที   
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก   
1  สถานที่มคีวามเหมาะสมกับการจัดกิจกรรม   
2  อุปกรณ์ เครื่องเสียง เหมาะสมและทันสมัย   
3  สถานที่จอดรถ ห้องนํ้าบริการอย่างเพียงพอ   
4  การอํานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่   
5  การบริการน้ําด่ืม   
6  เอกสาร/แผน่พับ/ป้ายประกาศ แจ้งข้อมลูต่างๆ อย่างชัดเจน   

 

6. ประโยชน์ที่ทา่นได้รับจากงานส่งเสริมการออกกําลังกายของประชาชน 

[   ]  ทําให้ร่างกายสดช่ืน ลดความเครียด  [   ]  ชะลอความเสื่อมของร่างกาย 
 

[   ]  สุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ ์  [   ]  ประหยัดค่าใช้จ่าย 
 

[   ]  เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ลดความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคอ้วน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ 
 

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

 

7. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 

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

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



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

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

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

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

ขอขอบพระคณุที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ังลําปาง 



 
คําชี้แจง แบบสอบถามฉบับน้ี จัดทําขึ้นเพ่ือสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในโครงการการประกวดแข่งขันทาง
วิทยาศาสตร์ ประจําปี 2559  จากนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้ควบคุมและประชาชนผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งผลจากการ
สํารวจน้ีจะนําไปพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ของขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
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  [   ]  ประถมศกึษา  [   ] มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 
 

[   ] อนุปริญญา/เทยีบเท่า  [   ]  ปริญญาตร ี   [   ] สูงกว่าปรญิญาตร ี
 

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

 [   ]  พนักงานบริษัท  [   ]  รับจ้างทั่วไป  [   ] ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
 

 [   ]  พ่อบ้าน/แม่บ้าน  [   ]  ลูกจ้างสว่นราชการ  [   ]  อ่ืนๆ ............................. 
 

5. ท่านมีความพงึพอใจต่อการจัดงานประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ประจําปี 2559 ในระดับใด 
 
 

ความพึงพอใจ 
ระดับความพงึพอใจ

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านการให้บรกิารของเจ้าหน้าที ่   
1  แต่งกายเหมาะสมกับกิจกรรม   
2  ให้บริการด้วยรอยย้ิม เป็นมิตร และอัธยาศัยดี   
3  พูดจาสุภาพ  และใช้ภาษาที่เหมาะสม   
4  ดูแลเอาใจใส่  กระตือรือรน้เต็มใจให้บริการ   
5  ให้คําแนะนาํ คําปรึกษา   
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ   

ดุสิตลําปางโพล 
แบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ “การประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ 

ประจําปี 2559” องค์การบริหารสว่นจังหวัดลาํปาง



ความพึงพอใจ 
ระดับความพงึพอใจ

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1  การจัดกิจกรรมเป็นระบบ เป็นขั้นตอนที่เข้าใจง่าย   
2  การเปิดโอกาสให้มสี่วนร่วมในการทํากิจกรรม   
3  ระยะเวลาในการดําเนินงานเหมาะสม   
4  การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม   
5  การประเมนิหลังการจัดกิจกรรม   
ด้านช่องทางการให้บริการ (การประชาสัมพันธ์)   
1  สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน   
2  มีความหลากหลาย และเพียงพอ   
3  ตอบสนองความต้องการ ได้ทันท่วงที   
4  ระยะเวลามีความเหมาะสม   
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก   
1  สถานที่มคีวามพร้อม เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม   
2  สถานที่จอดรถ ห้องนํ้าบริการอย่างเพียงพอ   
3  ความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ในการแข่งขัน   
4  การอํานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่   
5  เอกสาร/แผนผับ/ป้ายประกาศ แจ้งข้อมลูต่างๆ   

 

6. ประโยชน์ที่ทา่นได้รับจากการประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ประจําปี 2559 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
[   ]  เกิดการเรียนรู้และนวัตกรรมใหม่ ทางด้านวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน  
[   ]  สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
[   ]  เกิดกระบวนการคิดและทักษะด้านวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ   
[   ]  การแสดงออกทักษะด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
[   ]  อ่ืนๆ .......................................................................................................................... 

  

7. สิ่งที่ทา่น ประทับใจ ต่อการประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ประจําปี 2559 

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

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

8. สิ่งที่ทา่นอยากให้ ปรับปรงุ ในการประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ในปีต่อไป 



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

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

9. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

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

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

ขอขอบพระคณุที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ังลําปาง 



 
คําชี้แจง แบบสอบถามฉบับน้ี จัดทําขึ้นเพ่ือสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานให้บริการสวนสาธารณะ
หนองกระทิง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง จากประชาชนทั่วไป ที่เข้าใช้บริการ ซึ่งผลจากการสํารวจน้ีจะนําไป
พัฒนาประสิทธิภาพในการพัฒนาการให้บริการสวนสาธารณะหนองกระทิง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง
ต่อไป 
 

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  [   ]  ลูกจ้างสว่นราชการ  [   ]  อ่ืนๆ ............................. 
 

5. ท่านเคยใช้บรกิารสวนสาธารณะหนองกระทิง หรือไม่ 
[   ] เคย  
 [   ] 05.00 น. – 09.00 น.  [   ] 09.00 น. – 12.00 น. 
 [   ] 13.00 น. – 16.00 น.  [   ] 16.00 น. – 20.00 น. 
 

[   ] ไม่เคย  (ข้ามไปตอบข้อ 8) 
  

6. ท่านมีความพงึพอใจในงานให้บริการสวนสาธารณะหนองกระทิง ในระดับใด 
 

ความพึงพอใจ 
ระดับความพงึพอใจ 

ไม่พบ
บริการ

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านการให้บรกิารของเจ้าหน้าที ่   

ดุสิตลําปางโพล 
แบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ “งานใหบ้ริการสวนสาธารณะหนองกระทิง”  

องค์การบริหารส่วนจังหวดัลําปาง



ความพึงพอใจ 
ระดับความพงึพอใจ 

ไม่พบ
บริการ

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1  การแต่งกายเหมาะสมกับลักษณะงาน   
2  การพูดจาสภุาพ และใช้ภาษาที่เหมาะสม    
3  การบริการด้วยรอยย้ิม เป็นมิตร อัธยาศัยดี   
4  กระตือรือรน้ เต็มใจให้บรกิาร   
5  การให้คําแนะนํา คําปรึกษา ในการขอใช้บริการ   
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ    
1  การกําหนดหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ประกาศระเบียบการใช้

บริการสวนสาธารณะหนองกระทิงอย่างชัดเจน 
  

2  การกํากับดูแล ควบคมุ และตรวจสอบการใช้ หรือการขอ
ใช้สวนสาธารณะหนองกระทิง 

  

3  ขั้นตอนในการขออนุญาตใช้สวนสาธารณะหนองกระทิง   
4  ระยะเวลาในการบริการเหมาะสม 05.00 น. - 20.00 น.   
5  การประเมนิผลการให้บรกิาร   
ด้านช่องทางการให้บริการ    
1  สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน   
2  มีความหลากหลาย และเพียงพอ   
3  ตอบสนองความต้องการ ได้ทันท่วงที   
4  ระยะเวลามีความเหมาะสม   
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก   
1  สถานที่จอดยานพาหนะท่ีสะดวก ปลอดภัย   
2  การให้บริการห้องนํ้า ห้องส้วม   
3  การบริการที่พัก ม้าน่ัง สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ   
4  อุปกรณ์ เครื่องเล่น ปลอดภัย และเพียงพอ   
5  แสงสว่างเพียงพอต่อการใช้บริการ   
6  แผนที่/ป้าย แสดงข้อมูลต่างๆ อย่างชัดเจน   

 

7. ท่านเคยใช้บรกิารสวนสาธารณะหนองกระทิงในกิจกรรมใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

[   ]  ออกกําลงักาย   [   ]  พักผ่อน หย่อนใจ 
 

[   ]  เล่นกีฬา    [   ]  เล่นเคร่ืองเล่น และอุปกรณ์ออกกําลังกาย 
 

[   ]  ทํากิจกรรมกลางแจ้ง  [   ]  ชมรมเรอืพาย 
 



[   ]  อ่ืนๆ(ระบุ)............................................................................................................... 
 

8. ท่านอยากให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง พัฒนาสวนสาธารณะหนองกระทิงในด้านใด 

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

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

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

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

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

ขอขอบพระคณุที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ังลําปาง 
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