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รายงานการติดตามและประเมินแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตูล ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นการติดตามผลของการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูลตาม
ยุทธศาสตร์ท่ีก าหนด 8 ยุทธศาสตร์ และโครงการท่ีสุ่มตวัอย่างจากแผนการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัสตูล มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินกระบวนการ ผลและผลลพัธ์ของแผนพฒันา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็นการจดัเก็บขอ้มูลตามกรอบของการประเมินและตวัช้ีวดัท่ีก าหนดข้ึน ใช้
แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนและสัมภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยรองศาสตราจารยภ์าณุ ธรรมสุวรรณ ซ่ึงเป็น
ผูรั้บมอบอ านาจไดจ้ดัท าตามหนงัสือขอความอนุเคราะห์ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล ซ่ึงผลของ
การติดตามและประเมินคงจะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปปรับปรุงการด าเนินงานตามแผนพฒันาในปี
ต่อไป ผูว้ิจยัขอขอบคุณกองงานต่างๆท่ีมีส่วนช่วยเหลือในการให้ข้อมูลโดยเฉพาะกองแผนและ
งบประมาณ และนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัท่ีเขา้ใจและใหค้วามส าคญักบังานน้ี 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

การติดตามและประเมินแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตูล ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ มีวตัถุประสงคเ์พื่อติดตามและประเมินกระบวนการ ประเมินผลและผลลพัธ์ของแผนพฒันา
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คร้ังน้ีคือ ประชาชนในพื้นท่ี ๗ อ าเภอ ของจงัหวดัสตูล ท าการสุ่ม
โครงการท่ีมีในแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ. ๒๕๕๖  จ านวน ๑๒๐ โครงการ สุ่มจ านวน ๔๐ โครงการ ประชากรตวัอย่างจ านวน ๑,๒๐๐ 
ตวัอยา่ง และจดัเก็บได ้๑,๑๐๐ ตวัอยา่ง  ใชว้ธีิการศึกษาทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  

ผลกำรประเมนิ  สรุปผลไดด้งัน้ี 

 ๑. กำรประเมนิกระบวนกำรด ำเนินงำนของแผนพฒันำ 

๑.๑ กำรแปลงแผนไปสู่กำรปฏิบัติ   
                        ๑. การจดัท าแผนขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตูล มีการจดัท าอย่างมีระบบ และ
เป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนด 
                        ๒. การจดัท าแผนพฒันาฯขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั จะให้ความส าคญัต่อความ
สอดคลอ้งของการจดัท าแผนกบัยทุธศาสตร์ ความต่อเน่ืองของแผนงาน โครงการ 
                        ๓. การด าเนินการและรูปแบบการบริหารงานของกระบวนการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การ
จดัท าแผน มีคณะกรรมการก าหนดกรอบแผนยทุธศาสตร์ และมีการจดัประชุมประชาคม   
                         ๔. การบริหารจดัการจากยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติั จะมีการวิเคราะห์มุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิ
ของงานท่ีเกิดข้ึน เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการและประชาชน 
                         ๕. ท่ีมาและวตัถุประสงคข์องโครงการมาจากนโยบายหาเสียงของนายกองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดั สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและความตอ้งการของประชาชน 

๑.๒ ปัญหำและอุปสรรค 
        ๑. มีการเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมโครงการ ข้ึนอยูก่บัจ  านวนงบประมาณท่ีไดรั้บจริงในแต่
ละปี  
                          ๒. นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั ซ่ึงเป็นฝ่ายการเมืองจะเป็นผูต้ดัสินใจทุกอย่าง
ทั้งหมด   
                              ๓. ระยะเวลาในการด าเนินการจดัท าโครงการสั้นไป โครงการขององคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัส่วนใหญ่จึงเป็นโครงการท่ีค่อนขา้งกระชั้นชิด  
                           ๔. งบประมาณไม่เพียงพอจ ากดั แต่โครงการมีจ านวนมาก  



 ค 

 ๒. กำรประเมนิผลของแผนพฒันำ 

 ๒.๑ โครงกำรทีจั่ดท ำแล้วเสร็จตำมยุทธศำสตร์และแผน 
                             โครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ด าเนินการไดจ้  านวน ๑๒๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๖ 

๒.๒ กำรใช้งบประมำณตำมทีก่ ำหนดในแผนพฒันำ 
                     งบประมาณตามขอ้บญัญติัประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีจ านวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๗๑ ของงบประมาณท่ีก าหนดไวใ้นแผนพฒันาสามปี 

 ๓.  กำรประเมนิผลลพัธ์ของแผนพฒันำ  

๓.๑ ผลลพัธ์ของยุทธศำสตร์ในภำพรวม 
๓.๑.๑ ควำมพึงพอใจของประชำชน กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อโครงการตามแผน

ยทุธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ 
ยทุธศาสตร์ดา้นการท่องเท่ียว และมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด คือ ยทุธศาสตร์ดา้นเศรษฐกิจ   

๓.๑.๒ กำรรับรู้และกำรยอมรับของประชำชน 
                           ๑) ด้ำนกำรรับรู้  กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ต่อการด าเนินโครงการตามแผน
ยทุธศาสตร์ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก พบวา่ยทุธศาสตร์ท่ีมีการรับรู้มากท่ีสุด คือ ยุทธศาสตร์ดา้นศิลปะ 
วฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และมีการรับรู้นอ้ยท่ีสุด คือ ยทุธศาสตร์ดา้นเศรษฐกิจ   
                      ๒) ด้ำนกำรยอมรับ กลุ่มตวัอย่างมีการยอมรับต่อการด าเนินโครงการตาม
แผนยทุธศาสตร์ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ยทุธศาสตร์ท่ีไดรั้บการยอมรับมากท่ีสุดคือ ยุทธศาสตร์
ดา้นการท่องเท่ียวท่ีประทบัใจ และมีการยอมรับนอ้ยท่ีสุด คือ ยทุธศาสตร์ดา้นเศรษฐกิจ  

๓.๑.๓ ควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า มีความส าเร็จตาม
วตัถุประสงค์ของโครงการตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ยุทธศาสตร์ท่ีไดรั้บความส าเร็จ
ตามวตัถุประสงค์มากท่ีสุดคือ ยุทธศาสตร์ดา้นการจดัการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันา
ทอ้งถ่ิน และมีความส าเร็จตามวตัถุประสงคน์อ้ยท่ีสุด คือ ยทุธศาสตร์ดา้นเศรษฐกิจ  

๓.๒  กำรประเมินผลลพัธ์พิจำรณำตำมยุทธศำสตร์และโครงกำร 
๓.๒.๑ ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่ำง กลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน ๑,๑๐๐ คน ส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง มีอายุระหว่าง ๑๒-๒๕ ปี นบัถือศาสนาอิสลาม มีภูมิล าเนาส่วนใหญ่อยู่ในจงัหวดัสตูล อาชีพ
เกษตรกรรมท าสวนยางพารา และอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีเป็นระยะเวลา ๑๖-๓๕ ปี  

๓.๒.๒ ยุทธศำสตร์ที ่๑ ด้ำนกำรท่องเทีย่วทีป่ระทบัใจ 
                ๑) ดา้นการรับรู้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ต่อการด าเนินการโครงการ
ตามยทุธศาสตร์ ในระดบัมาก ๔ โครงการ และมีการรับรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง ๑ โครงการ โครงการท่ีมี



 ง 

การรับรู้มากท่ีสุดคือ โครงการเปิดฟ้าอนัดามนัสวรรค์สตูล และโครงการ              น้อยท่ีสุด คือ 
โครงการอบรมมคัคุเทศก ์
         ๒) ดา้นการยอมรับ  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการยอมรับกิจกรรมของโครงการ
ดา้นการท่องเท่ียวท่ีประทบัใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกโครงการ ด้านการส่งเสริมการใช้จกัรยานเป็น
พาหนะในการท่องเท่ียวมีการยอมรับสูงท่ีสุด และยอมรับต ่าท่ีสุด คือ การอบรมมคัคุเทศก ์   
         ๓) ด้านความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ พบว่าโครงการท่ีมีความส าเร็จตาม
วตัถุประสงคม์ากท่ีสุดคือ การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิและ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชและโครงการท่ีมีความส าเร็จตามวตัถุประสงค์น้อยท่ีสุด คือ การผลิต
มคัคุเทศกท์างชายฝ่ังทะเลท่ีดีมีคุณภาพ  

๓.๒.๓ ยุทธศำสตร์ที ่๓ ด้ำนเศรษฐกจิ 
                   ๑) ดา้นการรับรู้ พบวา่โครงการท่ีมีการรับรู้มากท่ีสุดคือ โครงการจดังานวนั
จ าปาดะของดีเมืองสตูล  และ  ก        นอ้ยท่ีสุด คือ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารตลาดนดัควนโดน  
          ๒) ดา้นการยอมรับ พบวา่ กิจกรรมท่ีมีการยอมรับสูงท่ีสุด คือ การให้
ค  าปรึกษาทางการเงินและการลงทุนและยอมรับต ่าท่ีสุดคือ การใหศู้นยบ์ริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยกีารเกษตรประจ าต าบลเป็นแหล่งเรียนรู้ของศูนยต่์าง ๆ  
          ๓) ดา้นความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ พบวา่ วตัถุประสงค์ท่ีมีความส าเร็จสูง
ท่ีสุดคือ ศูนยก์ลางทางการคา้เพื่อพฒันาตลาด และมีความส าเร็จตามวตัถุประสงค์น้อยท่ีสุด คือ การให้
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลเป็นตัวอย่างแก่ศูนย์อ่ืน ๆ ทั้ งในและ
ต่างจงัหวดั  

๓.๒.๔ ยุทธศำสตร์ที ่๔ ด้ำนสังคม 
    แยกเป็น ๒ กลุ่ม 

              ๓.๒.๔.๑ โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้แก่นักเรียนศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามสัยดิ (คุรุสัมพนัธ์) โครงการพฒันาความรู้และทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในจังหวดัสตูล โครงการกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีจ าเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวดั และโครงการ
พฒันาการดูแลผูป่้วยโรคไตวายโรงพยาบาลละงู  
                      ๑) ด้านการรับรู้ พบว่าโครงการท่ีมีการรับรู้มากท่ีสุดคือ โครงการ
กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีจ าเป็นต่อสุขภาพระดบัจงัหวดัแล               นอ้ยท่ีสุด คือ โครงการส่งเสริม
ทกัษะทางวชิาการใหแ้ก่นกัเรียนศูนยก์ารศึกษาประจ ามสัยดิ (คุรุสัมพนัธ์) 
                         ๒) ด้านการยอมรับ  พบว่า กิจกรรมท่ีมีการยอมรับสูงท่ีสุด คือ การ
ตรวจสุขภาพให้กับผูสู้งอายุและกลุ่มภาวะเส่ียงและมีการยอมรับต ่าท่ีสุด คือการอบรมทักษะด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ    
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                      ๓) ด้านความส า เ ร็จตามวัตถุประสงค์  พบว่าว ัตถุประสงค์ ท่ี มี
ความส าเร็จสูงท่ีสุดคือ การตรวจสุขภาพให้กับผูสู้งอายุและกลุ่มภาวะเส่ียงและมีความส าเร็จตาม
วตัถุประสงคน์อ้ยท่ีสุด คือ การส่งเสริมใหบุ้คลากรในส่วนราชการใชค้อมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

                  ๓.๒.๔.๒ โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนโรงเรียนน าร่องเน้น
หลกัสูตรเฉพาะดา้น “หลกัสูตรกีฬา” 
                     ๑) ดา้นการรับรู้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้อยูใ่นระดบัมาก 
                        ๒) ดา้นการยอมรับ  พบว่า กิจกรรมท่ีมีการยอมรับสูงท่ีสุด คือ พฒันา
ศกัยภาพดา้นอาชีพนักกีฬาประเภทต่าง ๆ ในจงัหวดัสตูล และท่ีมีการยอมรับต ่าท่ีสุดคือเชิญผูมี้ความรู้
ความสามารถดา้นกีฬามาพฒันานกัเรียนใหเ้ป็นนกักีฬามืออาชีพ              
                     ๓) ด้านความส าเ ร็จตามวัตถุประสงค์ พบว่า  ว ัตถุประสงค์ท่ี มี
ความส าเร็จสูงท่ีสุดคือ การส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความรู้ดา้นกีฬามากข้ึน และสร้างสันติสุขและอยูร่่วมกนั
อยา่งมีความสุข และท่ีมีความส าเร็จตามวตัถุประสงคน์อ้ยท่ีสุดคือเกิดแหล่งเรียนรู้ร่วมกนัในชุมชน  

๓.๒.๕ ยุทธศำสตร์ที ่๕ ด้ำนศิลปะ วฒันธรรม จำรีตประเพณ ีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
    แยกออกเป็น ๒ กลุ่ม 

                ๓.๒.๕.๑ โครงการแข่งขันว่าวประเพณีจังหวดัสตูลและแสดงว่าว
นานาชาติ และโครงการส่งเสริมประเพณีและวฒันธรรมจงัหวดัสตูล   
                  ๑) ดา้นการรับรู้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
                         ๒) ด้านการยอมรับ  พบว่า กิจกรรมท่ีมีการยอมรับสูงท่ีสุด คือ การ
แสดงวฒันธรรมพื้นบา้นทอ้งถ่ินใต ้และท่ีมีการยอมรับต ่าท่ีสุด คือ การประกวดมิสสตูล    
                      ๓) ด้านความส า เ ร็จตามวัตถุประสงค์  พบว่าว ัตถุประสงค์ ท่ี มี
ความส าเร็จสูงท่ีสุดคือ การเฉลิมพระเกียรติพระนางเจา้สิริกิต์ิ  และท่ีมีความส าเร็จตามวตัถุประสงคน์อ้ย
ท่ีสุด คือ บนัทึกสถิติโลกในการแข่งขนัวา่วสู่ทอ้งฟ้าคราวเดียวกนัถึง ๘,๐๐๐ ตวั  

                   ๓.๒.๕.๒ โครงการส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฏอน โครงการ
อบรมใหค้วามรู้ครูสอนศาสนา (กีรอตี) และโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยใชห้ลกัศาสนา 
                        ๑) ด้านการรับรู้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อการด าเนิน
โครงการส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฏอนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และมีการรับรู้ต่อการด าเนินโครงการ
อบรมให้ความรู้ครูสอนดา้นศาสนา และโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้หลกัศาสนาอยู่ใน
ระดบัมาก  
                          ๒) ดา้นการยอมรับ  พบวา่ กิจกรรมท่ีมีการยอมรับสูงท่ีสุด คือ การน า
หลกัศาสนาอิสลามไปปรับใช้ในชีวิต ประจ าวนั และการฝึกตีความหมายคมัภีร์อลักุรอาน   และมีการ
ยอมรับต ่าท่ีสุด คือ การปรับวธีิการอ่านคมัภีร์อลักุรอาน    
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                              ๓) ด้านความส าเ ร็จตามวัตถุประสงค์ พบว่ามีความส าเร็จตาม
วตัถุประสงคม์ากท่ีสุดคือ ส่งเสริมการน าหลกัธรรมทางศาสนาอิสลามไปปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนั และท่ี
มีความส าเร็จตามวตัถุประสงคน์อ้ยท่ีสุด คือ เกิดการจดักิจกรรมดา้นศาสนาอิสลาม  

๓.๒.๖ ยุทธศำสตร์ที ่๖ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
     ๓.๒.๖.๑ โครงการรักษ์เล ป่า ฟ้า สตูล โครงการปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และโครงการคลองสวยน ้าใส  
                      ๑) ดา้นการรับรู้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ต่อการด าเนินโครงการ
ทั้ง ๓ โครงการขา้งตน้อยูใ่นระดบัมาก โครงการท่ีมีการรับรู้มากท่ีสุดคือ โครงการรักษเ์ล ป่า ฟ้า สตูล   
                         ๒) ด้านการยอมรับ  พบว่า กิจกรรมท่ีมีการยอมรับสูงท่ีสุด คือ 
กิจกรรมการปลูกป่า  และท่ีมีการยอมรับต ่าท่ีสุด คือ การท าหมนัสัตว ์   
                       ๓) ด้านความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ พบว่า มีความส าเร็จตาม
วตัถุประสงค์มากท่ีสุดคือ ยกระดบัการท่องเท่ียวในจงัหวดัสตูลให้มีมาตรฐานและมีความส าเร็จตาม
วตัถุประสงคน์อ้ยท่ีสุด คือ การควบคุมปริมาณสุนขัและแมวใหน้อ้ยลง  
      ๓.๒.๖.๒ โครงการก่อสร้างเข่ือนหินป้องกนัคล่ืนซดัชายฝ่ังหมู่ท่ี๕ บา้นระยะโตด
ใหญ่ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล  
                         ๑) ดา้นการรับรู้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้ในระดบัมาก  
                             ๒) ด้านการยอมรับ  พบว่า กิจกรรมท่ีมีการยอมรับสูงท่ีสุด คือ 
จดัเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติในชุมชน และการยอมรับต ่าสุด คือ การสร้างเข่ือนป้องกนัตล่ิง 
                         ๓) ด้านความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ พบว่า วตัถุประสงค์ท่ีมี
ความส าเร็จมากท่ีสุดคือ เป็นแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ินและท่ีมีความส าเร็จน้อยท่ีสุด คือ การป้องกนัการ
พงัทลายของตล่ิง  
            ๓.๒.๖.๓ โครงการก่อสร้างศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอย และส่ิงปฏิกูลแบบครบวงจร
อ าเภอละงู (ระยะท่ี ๑)   
                             ๑) ดา้นการรับรู้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้ในระดบัมาก  
                             ๒) ดา้นการยอมรับ  พบวา่ กิจกรรมท่ีมีการยอมรับสูงท่ีสุด คือ การ
น าขยะไปใชป้ระโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ  และมีการยอมรับต ่าท่ีสุด คือ การสร้างสถานท่ีก าจดัขยะ    
                          ๓) ด้านความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ พบว่า วตัถุประสงค์ท่ีมี
ความส าเร็จมากท่ีสุดคือ ป้องกนัการแพร่กระจายของขยะมีพิษและขยะเช้ือโรค  และมีความส าเร็จตาม
วตัถุประสงคน์อ้ยท่ีสุด คือ ส่งเสริมการจดัเก็บและแยกประเภทขยะ  
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๓.๒.๗ ยุทธศำสตร์ที่ ๗ ด้ำนกำรพัฒนำเพื่อควำมสมำนฉันท์และบริหำรจัดกำร
องค์กรทีด่ี 
                  ๑) ด้านการรับรู้ พบว่าโครงการท่ีมีการรับรู้มากท่ีสุด คือ โครงการเลือกตั้ง
สมาชิกสภา/องค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตูล และท่ีมีการรับรู้น้อยท่ีสุด คือ โครงการเผยแพร่ภารกิจ
หนา้ท่ีและผลงานขององคก์าร  
       ๒) ดา้นการยอมรับ พบว่า กิจกรรมท่ีมีการยอมรับสูงท่ีสุด คือ กิจกรรมการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกนัในการห่างไกลยาเสพติดแก่เยาวชน และท่ีมีการยอมรับต ่าท่ีสุด คือ เป็นแหล่ง
จ าหน่ายผลิตภณัฑต่์าง ๆ     
              ๓) ดา้นความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ พบว่า วตัถุประสงค์ท่ีมีความส าเร็จมาก
ท่ีสุดคือ ส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด และท่ีมีความส าเร็จตามวตัถุประสงค์น้อยท่ีสุด คือ การ
เผยแพร่ขอ้มูลและกิจกรรมขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   

๓.๒.๘ ยุทธศำสตร์ที่ ๘ ด้ำนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนใน
กำรพฒันำท้องถิ่น 
                ๑) ด้านการรับรู้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ต่อการด าเนินโครงการอยู่ใน
ระดบัมากทุกโครงการ มากท่ีสุด คือโครงการพฒันาศกัยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีการ
รับรู้นอ้ยท่ีสุด คือ โครงการส่งเสริมจดัการเรียนการสอนโรงเรียนนิคมพฒันาผงั ๖    
         ๒) ดา้นการยอมรับ  พบว่า กิจกรรมท่ีมีการยอมรับสูงท่ีสุด คือ สนบัสนุนให้
บุคลากรทางการศึกษาไปเรียนต่อ/อบรมเพื่อพฒันาตนเอง  และท่ีมีการยอมรับต ่าท่ีสุด คือการจดักิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชนโดยโรงเรียนเป็นฐาน     
              ๓) ดา้นความส าเร็จตามวตัถุประสงค ์พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ มีความส าเร็จ
ตามวตัถุประสงคข์องโครงการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ขอ้เสนอแนะ 

 ๑. ด้ำนกระบวนกำร (Process) ของแผน 
  ๑.๑ การจดัท าโครงการตามยุทธศาสตร์ ควรมีการพิจารณาจดัการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่
บุคลากรในการจดัท าโครงการและปรับการเขียนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ให้มีเป้าประสงค์เชิง
ปริมาณท่ีชัดเจนข้ึน ตวัอย่างของโครงการท่ีจะจดัท าควรน าเอารูปแบบโครงการท่ีสถาบนัออกแบบ
ประเทศไทย (FIT) ท  าน าร่องใหก้บัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล มาเป็นแบบอยา่ง 
  ๑.๒ ระยะเวลาการจดัท าโครงการ กองงานควรมีการแจง้แก่ผูป้ฏิบติั เก่ียวกบัระยะเวลา
ของการจดัท าแผน โครงการและผูบ้ริหารของกองงานควรให้การสนับสนุนการจดัท าโครงการของ
บุคลากร โดยใหผ้กูพนักบัการพิจารณาความดี ความชอบประจ าปี  
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  ๑.๓ การสร้างความร่วมมือจากองค์กรภายนอก และประชาชน องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัควรพิจารณาเพิ่มงบประมาณและจดัให้มีการประชาสัมพนัธ์ผลการด าเนินงานโครงการของ
องคก์รมากข้ึน โดยมุ่งใชส่ื้อท่ีเขา้ถึงประชาชนให้มากท่ีสุด เช่น วิทยุชุมชน ป้ายประกาศ โฆษณา อบจ.
พบประชาชน(ตอ้งเพิ่มจ านวนคร้ังและพื้นท่ี)  
  ๑.๔ การตดัสินใจเลือกโครงการเพื่อบรรจุในแผนนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ควร
ช้ีแจงท าความเขา้ใจกบัผูป้ฏิบติังานใหเ้ขา้ใจการท างานของฝ่ายการเมืองซ่ึงตอ้งรับผิดชอบต่อประชาชนผู้
เลือกตั้ง 
  ๑.๕ ปัญหางบประมาณท่ีมีนอ้ยท าให้เกิดปัญหาการด าเนินงานตามโครงการท่ีก าหนด 
ควรยดึตามแผนยทุธศาสตร์ และจดัล าดบัความส าคญัของโครงการ อาจให้น ้ าหนกัโดยความเห็นร่วมของ
ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติั จะเลือกโครงการไหน อย่างไร ทั้งน้ีควรค านึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัและประชาชน 
 ๒. ด้ำนผล (Product) ของแผน เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดและมีการปฏิบติัตามระเบียบกองงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งดูแลใหก้ารด าเนินงานของโครงการเป็นไปตามระเบียบต่อไป  
 ๓. ด้ำนผลลัพธ์ (Outcomes) ของแผน ความพึงพอใจ การยอมรับของประชาชนและ
ความส าเร็จตามวตัถุประสงค ์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดและมาก ยทุธศาสตร์ท่ีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัควร
เนน้ใหค้วามส าคญัและส่งเสริมการจดัท ามากข้ึนใน ๓ ดา้นไดแ้ก่ ดา้นการท่องเท่ียวท่ีประทบัใจ ดา้นการ
จดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในการพฒันาทอ้งถ่ินและดา้นศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญา 
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บทที ่๑ 

บทน ำ 

๑.๑  ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

จงัหวดัสตูล มีศกัยภาพในดา้นการพฒันาดา้นการท่องเท่ียวมาก  เพราะมีแหล่งท่องเท่ียวท่ี
ส าคญั ทั้งแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์  องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัสตูล  จึงไดก้ าหนดวสิัยทศัน์ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูลวา่ดว้ยการมุ่งพฒันาและส่งเสริม
การท่องเท่ียววา่ “ ท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ เกษตรย ัง่ยืน สังคมพฒันา ”  มีเป้าประสงคเ์พื่อเพิ่มรายไดจ้ากการ
ท่องเท่ียว   เพิ่มผลผลิตและพฒันาคุณภาพสินคา้เกษตร  เกิดการพฒันาอาชีพท่ีก่อให้เกิดรายไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 
และมุ่งพฒันาให้คนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  จึงไดก้ าหนดพนัธกิจในเร่ืองของการส่งเสริม สนบัสนุน ให้สตูล
เป็นเมืองแห่งการท่องเท่ียวท่ีประทบัใจ  พฒันาโครงสร้างพื้นฐานให้ไดม้าตรฐานและเพียงพอเพื่อรองรับ
การเป็นเมืองท่องเท่ียว  ส่งเสริมและพฒันาผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการส่งออก  พฒันาการลงทุน
ภาคอุตสาหกรรมการเกษตรให้เจริญกา้วหนา้  ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาของประชาชนในทุก
ระดบั  ยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยูดี่มีสุขปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น/ยกระดบัคุณภาพ
ชีวิตให้สูงกวา่ระดบัขั้นพื้นฐาน  ส่งเสริมความเขม้แข็งของชุมชนในทอ้งถ่ินให้เป็นชุมชนกา้วหนา้และ 
น่าอยู่  ส่งเสริมการกีฬาให้เป็นท่ีนิยมของประชาชนเพื่อน าไปสู่ระดบัชาติ  ส่งเสริมและรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมอนัดีงามและคงไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน  ฟ้ืนฟูสร้างจิตส านึก
ให้ประชาชนตระหนกัในคุณค่าและวฒันธรรมอนัดีงามของทอ้งถ่ินและบ ารุงไวซ่ึ้งศาสนา ส่งเสริมการ
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน   ส่งเสริมและรณรงคก์ารเลือกตั้ง
อยา่งต่อเน่ือง  และใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย   

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตูล ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพฒันา พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘  และ
เพื่อให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันา จึงไดจ้ดัท าแผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๖ -๒๕๕๘ ) ซ่ึงมี
ยุทธศาสตร์การพฒันา ๘ ด้าน รวมจ านวนโครงการทั้ งหมด ๑๒๕ โครงการ  งบประมาณรวม 
๑๘๖,๘๘๐,๐๗๐ บาท  ซ่ึงไดน้ ามาจดัท าโครงการในแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
โดยมีโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ จ านวน ๑๒๐ โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  ๑๓๒,๑๔๙,๘๗๐ 
บาท   (แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล) 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูลไดว้างยทุธศาสตร์ในการพฒันาพื้นท่ี ๘ ดา้น ไดแ้ก่  
๑. ดา้นการท่องเท่ียวท่ีประทบัใจ 
๒. การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐานท่ีทนัสมยั 
๓. การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 



 
 

๒ 
 

๔. การพฒันาดา้นสังคม 
๕. การพฒันาดา้นศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
๖. การพฒันาดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
๗. การพฒันาดา้นความสมานฉนัทแ์ละบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 
๘. การพฒันาดา้นจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในการ

พฒันา 
ในยุทธศาสตร์แต่ละด้านได้มีการก าหนดโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ

ยทุธศาสตร์แต่ละดา้น ดงัน้ี 

ด้ำนที ่๑  ยทุธศาสตร์ดา้นการท่องเท่ียวท่ีประทบัใจ มีโครงการ/กิจกรรมท่ีไดจ้ดัท า ไดแ้ก่ 
๑.๑ ปรับปรุงภูมิทศัน์สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัพระชนมพรรษา ๘๔ 

พรรษา 
๑.๒ ปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว 
๑.๓ ประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวจงัหวดัสตูล 
๑.๔ อบรมมคัคุเทศก ์
๑.๕ ส่งเสริมการท่องเท่ียวจงัหวดัสตูลทั้งในและต่างประเทศ 
๑.๖ เปิดฟ้าอนัดามนัสวรรคส์ตูล 
๑.๗ จกัรยานเพื่อการท่องเท่ียว 

ด้ำนที ่๒ ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐานท่ีทนัสมยั มีโครงการ/กิจกรรมท่ีได้
จดัท า  ไดแ้ก่ 

๒.๑ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทติ์กคอนกรีต สาย บ.พรุตน้ออ้ - บ.สวนไทย อ.ท่าแพ 
๒.๒ ก่อสร้างถนนคสล. สาย บ.สะพานแร่ - บ.บา้นป่าเสมด็ อ.ท่าแพ 
๒.๓ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทติ์กคอนกรีต สาย บ.ช่องไทร-บ.ท่าซิว ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ 
๒.๔ เพิ่ม/ปรับปรุงหรือซ่อมแซมงานวศิวกรรมจราจร 
๒.๕ ซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบา้นควนไสน ต.ก าแพง-คลองละงู ต.น ้ าผุด        

อ.ละงู 
๒.๖ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสทติ์กคอนกรีต สาย บ.คีรีวงศ-์บ.ทุ่งดินลุ่ม ต.ป่าแก่บ่อหิน     

อ.ทุ่งหวา้ 
๒.๗ ก่อสร้างสะพานขา้มคลองโตะ๊แหนด-ทุ่งหญา้วงัปะ ม.๒-๓ ต.วงัประจนั อ.ควนโดน 
๒.๘ ติดตั้งระบบส่องสวา่ง "HIGH MAST" 
๒.๙ ปรับปรุงจุดเส่ียงและบริเวณอนัตรายบนถนน อ.ละงู 



 
 

๓ 
 

ด้ำนที ่๓ ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ มีโครงการ/กิจกรรมท่ีไดจ้ดัท า ไดแ้ก่ 
๓.๑ ส่งเสริมอาชีพเกษตร 
๓.๒ ประกวดศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจ าต าบล 
๓.๓ จดังานวนัจ าปาดะของดีเมืองสตูล 
๓.๔ ส่งเสริมและพฒันากลุ่มอาชีพ 
๓.๕ ส่งเสริมการลงทุน 
๓.๖ ปรับปรุงต่อเติมอาคารตลาดนดัควนโดน 
๓.๗ อบรมผูป้ระกอบการคา้น ้ามนัเช้ือเพลิง 

ด้ำนที ่๔  ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาดา้นสังคม มีโครงการ/กิจกรรมท่ีไดจ้ดัท า ไดแ้ก่ 
๔.๑ ส่งเสริมการเรียนการสอนโรงเรียนน าร่องเนน้หลกัสูตร เฉพาะดา้น "หลกัสตูรกีฬา" 
๔.๒ ส่งเสริมทกัษะทางวชิาการใหแ้ก่นกัเรียนศูนยก์ารศึกษาอิสลามประจ ามสัยดิ  (คุรุสัมพนัธ์) 
๔.๓ เตรียมความพร้อมนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ จงัหวดัสตูลเขา้มหาวทิยาลยั 
๔.๔ จดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ส าหรับเด็กพิการอ าเภอละงู 
๔.๕ ส่งเสริมสนบัสนุนประสิทธิภาพศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจงัหวดัสตูล 
๔.๖ พฒันาความรู้และทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศในจงัหวดัสตูล 
๔.๗ ส่งเสริมพฒันาการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม และคุณภาพชีวติ 
๔.๘ นิเทศการศึกษา 
๔.๙ การจดัการศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน อบจ.สตูล 
๔.๑๐ การจดัการศูนยเ์สาะหาและพฒันาเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษในทอ้งถ่ิน (ศูนย ์GTX)  

จงัหวดัสตูล 
๔.๑๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเชียน 
๔.๑๒ การส่งเสริมและสนบัสนุนการกีฬาจงัหวดัสตูล 
๔.๑๓ การจดังานวนัเด็กแห่งชาติ 
๔.๑๔ ปรับปรุงสนามกีฬากลางจงัหวดัสตูล 
๔.๑๕ จดัการแข่งขนักีฬานกัเรียนและเยาวชน 
๔.๑๖ ร่วมจดัการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี ๒๙ คดัเลือกภาค ๔ 
๔.๑๗ จดัการแข่งขนักีฬาสตูลลีก 
๔.๑๘ จดัส่งทีมกีฬา อบจ. สตูลเขา้ร่วมการแข่งขนั 
๔.๑๙ ส่งเสริมนกักีฬาตวัแทนจงัหวดัไปแข่งขนักีฬาในระดบัภาค/ประเทศ 
๔.๒๐ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการสนามกีฬา 



 
 

๔ 
 

๔.๒๑ จดัส่งทีมเขา้ร่วมแข่งขนัมหกรรมกีฬาและวิชาการนกัเรียนศูนยก์ารศึกษาอิสลามประจ า
มสัยติ (ตาดีกา) ๕ จงัหวดัชายแดนใต ้

๔.๒๒ ก่อสร้างสวนสาธารณะชุมชน 
๔.๒๓ พฒันาบุคลากรดา้นการกีฬา 
๔.๒๔ พฒันาบุคลากร(ครูอาสาพฒันากีฬา) 
๔.๒๕ ส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอาย ุและกลุ่มเส่ียง 
๔.๒๖ กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีจ าเป็นต่อสุขภาพระดบัจงัหวดั 
๔.๒๗ เตรียมความพร้อมการด าเนินงานและบริหารจดัการกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีจ าเป็น

ต่อสุขภาพระดบัจงัหวดั 
๔.๒๘ คดักรองผูป่้วยตอ้กระจก 
๔.๒๙ พฒันาการดูแลผูป่้วยโรคไตวายโรงพยาบาลละงู 
๔.๓๐ พฒันาคุณภาพการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูป่้วยและผูพ้ิการโรงพยาบาลท่าแพ 
๔.๓๑ จดังานวนัอสม. 
๔.๓๒ ค่ายสายใยรักแห่งครอบครัว เด็กพิการจงัหวดัสตูล 
๔.๓๓ ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยัของชุมชน 
๔.๓๔ จดังานวนัต่อตา้นยาเสพติดโลก 
๔.๓๕ ประกวดกองทุนแม่ของแผน่ดิน 
๔.๓๖ ส่งเสริมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
๔.๓๗ ช่วยเหลือดา้นสาธารณภยัทางทะเล 
๔.๓๘ จดังานวนัสตรีสากล 

ด้ำนที ่๕ ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาดา้นศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมี
โครงการ/กิจกรรมท่ีไดจ้ดัท า ไดแ้ก่  

๕.๑ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยใชห้ลกัศาสนา 
๕.๒ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิม อบจ.สตูล 
๕.๓ อุปสมบทพระภิกษุ บรรพชา สามเณร และบวชศีลจาริณี 
๕.๔ อบรมใหค้วามรู้ครูสอนดา้นศาสนา กีรอฮาตี 
๕.๕ จดังานวนัซาลามตัฮารีรายา 
๕.๖ ส่งเสริมกิจกรรมวนัส าคญัทางพุทธศาสนา 
๕.๗ ส่งเสริมประเพณีและวฒันธรรมจงัหวดัสตูล 
๕.๘ แข่งขนัวา่วประเพณีจงัหวดัสตูลและแสดงวา่วนานาชาติ 
๕.๙ งานวนัร าลึกเกียรติประวติัท่านศาสดามูฮมัมดั 



 
 

๕ 
 

๕.๑๐ ส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน 

ด้ำนที ่๖  ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
มีโครงการ/กิจกรรมท่ีไดจ้ดัท า ไดแ้ก่ 

๖.๑ รักษเ์ล  ป่า  ฟ้า  สตูล  
๖.๒ ปลูกจิตส านึกในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัสตูล  
๖.๓ ทอ้งถ่ินไทยรวมใจภกัด์ิรักษพ์ื้นท่ีสีเขียว 
๖.๔ ก่อสร้างเข่ือนหินป้องกนัคล่ืนซดัชายฝ่ังม.๕ บ.ยะระโตดใหญ่ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง 
๖.๕ จดัการขยะโดยชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 
๖.๖ คลองสวยน ้าใส 
๖.๗ ก่อสร้างศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูแบบครบวงจร อ าเภอละงู (ระยะท่ี๑) 

ด้ำนที่ ๗  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาด้านความสมานฉันท์และบริหารจดัการองค์กรท่ีดี มี
โครงการ/กิจกรรมท่ีไดจ้ดัท าไดแ้ก่  

๗.๑ สุดยอดผูน้ าสู่ความสมานฉนัท ์ 
๗.๒ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพบประชาชน 
๗.๓ กิจกรรมเด็กและเยาวชนจงัหวดัสตูล 
๗.๔ ศูนยเ์ครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน (Clinic 

Center) 
๗.๕ สัมมนาเชิงปฏิบติัการเสริมสร้างความเขา้ใจระหวา่งบทบาทส่ือกบัองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน 
๗.๖ อบรมสัมมนาเครือข่ายอาสาสมคัรประชาสัมพนัธ์หมู่บา้น 
๗.๗ สานสัมพนัธ์ผูน้ าทอ้งท่ีกบัผูน้ าทอ้งถ่ิน 
๗.๘ เลือกตั้งสมาชิกสภา/นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล 
๗.๙ ส่งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง 
๗.๑๐ เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ภารกิจหนา้ท่ี และผลงานขององคก์ร 
๗.๑๑ จดัท าแผนพฒันา อปท. 
๗.๑๒ ติดตามและประเมินผล 
๗.๑๓ ศึกษาวจิยัเพื่อการพฒันา 
๗.๑๔ พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการองคก์ร 
๗.๑๕ จา้งองคก์รหรือสถาบนัท่ีเป็นกลางเพื่อด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บริการ 
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๗.๑๖ อบรมพฒันาประสิทธิภาพและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของขา้ราชการ  ลูกจา้ง 
ประจ าและพนกังานจา้ง อบจ.สตูล 

๗.๑๗ ส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษาต่อในระดบั ป.ตรี ป.โท ป.เอก ของบุคลากร อบจ.สตูล 
๗.๑๘ พฒันาศกัยภาพบุคลากร อบจ. (คณะผูบ้ริหาร / สมาชิกสภาอบจ.) 
๗.๑๙ พฒันาศกัยภาพบุคลากร อบจ. (อบรมและทศันศึกษาดูงานสมาชิกสภาฯ ขา้ราชการ  

ลูกจา้งประจ า พนกังานจา้ง แขกผูมี้เกียรติ ผูส้ังเกตการณ์) 
๗.๒๐ อบรมวนิยัใหแ้ก่บุคลากร อปท. 
๗.๒๑ ฝึกอบรมเก่ียวกบังานคลงัขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล 
๗.๒๒ อบรมและประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อจดัท าแผนยทุธศาสตร์พฒันา อปท. จงัหวดัสตูล 
๗.๒๓ ปรับปรุงส านกังานกองพสัดุ 
๗.๒๔ ค่าปรับปรุงเวป็ไซต ์อบจ.สตูล. 
๗.๒๕ ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของ อบจ. 
๗.๒๖ พฒันาศูนยเ์คร่ืองจกัรกล 
๗.๒๗ จดัหายานพาหนะในการปฏิบติังานอบจ.สตูล 
๗.๒๘ ก่อสร้างอาคาร ท่ีจอดรถส านกังาน อบจ. สตูล ชัว่คราว 

ด้ำนที่ ๘ ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาดา้นจดัการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันา
ทอ้งถ่ินมีโครงการ/กิจกรรมท่ีไดจ้ดัท า ไดแ้ก่ 

๘.๑ อาหารกลางวนั 
๘.๒ อาหารเสริม (นม) 
๘.๓ เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ (SBM) 
๘.๔ ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน (SBM) 
๘.๕ ส่งเสริมอาชีพระหวา่งเรียน (SBM) 
๘.๖ จดัซ้ือครุภณัฑว์งโยธวาทิต 
๘.๗ รณรงคป้์องกนัยาเสพติดในสถานศึกษา 
๘.๘ ปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา 
๘.๙ ส่งเสริมจดัการเรียนการสอนโรงเรียนนิคมพฒันาผงั ๖ 
๘.๑๐ พฒันาศกัยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๘.๑๑ การพฒันาหอ้งสมุด 
๘.๑๒ พฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
๘.๑๓ ค่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 
๘.๑๔ พฒันาอาคาร สถานท่ี และสภาพแวดลอ้ม 
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๘.๑๕ พฒันาประสิทธิภาพ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (SBM) 

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัไดด้ าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖  มาจนขณะน้ี เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  การติดตามประเมินผลแผนพฒันา น าไปสู่การวดั
ความส าเร็จ ประเมินวา่มีการน าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบติัเพียงใด ไดผ้ลเป็นอยา่งไร บรรลุวตัถุประสงค์
ตอบสนองวิสัยทศัน์ สามารถวดัผลสัมฤทธ์ิผลของแผนยุทธศาสตร์ได ้และในขณะเดียวกนัก็สามารถ
รวบรวมขอ้มูลเพื่อใชเ้ป็นสมมติฐานในการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ฉบบัต่อไป  

 ๑.๒  วตัถุประสงค์ของโครงกำร 
๑. เพื่อติดตามและประเมินกระบวนการด าเนินงาน (Process) ของแผนพฒันาประจ าปี 

งบประมาณ ๒๕๕๖ 
๒. เพื่อประเมินผล (Product) และผลลพัธ์ (Outcomes) ของแผนพฒันาประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๕๖ 
๓. เพื่อศึกษาขอ้เสนอแนะและแนวทางส าหรับการบริหารงานและการด าเนินการจดัท าแผน 

พฒันาในปีงบประมาณต่อไป    

๑.๓  ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
๑. ท าให้ทราบถึงกระบวนการและปัญหาของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๕๖ 
๒. ท าใหท้ราบถึงผลและผลลพัธ์ ของการด าเนินงานตามแผนพฒันาประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๕๖ 
๓. ท าใหท้ราบขอ้เสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการด าเนินงานและการ

จดัท าแผนพฒันาในปีงบประมาณต่อไป 

๑.๔  ขอบเขตของกำรศึกษำ 

๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ ติดตามและประเมินกระบวนการด าเนินงาน ประเมินผล และ
ผลลพัธ์ของแผนพฒันาประจ าปี งบประมาณ ๒๕๕๖ โดยก าหนดวธีิการประเมินดงัน้ี 

 ส่วนที่ ๑ กระบวนการด าเนินงาน (Process) โดยติดตามกระบวน การด าเนินงานตาม
แผนพฒันาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดแ้ก่ 

 - การแปลงยทุธศาสตร์ไปสู่โครงการ และน าไปปฏิบติัของหน่วยงาน 
 - ปัญหาอุปสรรดในการด าเนินการของแต่ละหน่วยงาน 



 
 

๘ 
 

 วิธีการติดตาม ไดแ้ก่ ตรวจสอบจากร้อยละของจ านวนโครงการท่ีไดจ้ดัท าจริงจากจ านวน
โครงการทั้ งหมดท่ีก าหนดในยุทธศาสตร์ของแผนพฒันาประจ าปี โดยใช้ข้อมูลของกองแผนและ
งบประมาณในรายงานการจดัท าโครงการตามแผนพฒันาและแผนการด าเนินงาน  สัมภาษณ์หน่วยงาน
เพื่อหาขอ้มูลปัญหาการด าเนินงานในแต่ละโครงการ ตลอดจนการสัมภาษณ์กระบวนการด าเนินโครงการ
ของแต่ละฝ่าย 

 ส่วนที่ ๒  ผลของแผนการพฒันา (Product) เป็นการติดตามโครงการท่ีจดัท าแลว้เสร็จตาม
ยทุธศาสตร์และแผน โดยการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖ 

  ๒.๑  การติดตามความส าเร็จของการด าเนินงานตามระยะเวลาท่ีก าหนดในแผนการ
ด าเนินงาน 

  ๒.๒  ร้อยละของจ านวนโครงการท่ีมีการด าเนินการแลว้เสร็จ 
วิธีการติดตามในขอ้ท่ี ๒.๑ ตรวจสอบจากขอ้มูลของกองแผนและงบประมาณ รายงาน

การจดัท าโครงการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
สตลู 

วิธีการติดตามในขอ้ท่ี ๒.๒ ตรวจสอบจากรายงานรายงานประจ าปีต่างๆ ตามแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีต่างๆ ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล ตลอดจนการสัมภาษณ์กระบวนการด าเนิน
โครงการของแต่ละฝ่าย 

 ส่วนที ่๓  ผลลพัธ์ของแผนการพฒันา (Outcome)  
  ๓.๑  การยอมรับและความพึงพอใจของประชาชน  
  ๓.๒  ความส าเร็จตามวตัถุประสงค ์

วิธีการติดตามในขอ้ท่ี ๓.๑ ตรวจสอบจากขอ้มูลส ารวจความพึงพอใจของกองแผนและ
งบประมาณ ในส่วนของการยอมรับโครงการนั้นด าเนินการสร้างเคร่ืองมือแบบสอบถามเก่ียวกบัการ
ยอมรับโครงการต่างๆ 

วิธีการติดตามในขอ้ท่ี ๓.๒ สุ่มเลือก ๔๐ โครงการจากยุทธศาสตร์ละ ๕ โครงการจาก
ยทุธศาสตร์ ๘ ดา้น โดยสร้างเคร่ืองมือแบบสอบถาม ท่ีวดัผลเชิงผลลพัธ์ของโครงการ และเก็บขอ้มูลจาก
ประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งโดยการสัมภาษณ์และเสวนากลุ่มในพื้นท่ี จ  านวนตวัอย่างโครงการละ ๕๐-๑๐๐  
ตวัอยา่ง การวเิคราะห์ขอ้มูล ใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

 
 



 
 

๙ 
 

ตำรำงที ่๑.๑  สรุป กรอบแนวคิด วธีิกำรประเมิน    

 

ประเด็นกำรประเมิน ตัวช้ีวดั แหล่งทีม่ำของข้อมูล 
เคร่ืองมือ/วิธี
กำรศึกษำ 

สถิติทีใ่ช้
ประกอบ 

๑. กระบวนกำรด ำเนินงำน (Process) 
- การแปลงยทุธศาสตร์/
โครงการ 

 
- ปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินการ 

 

- ร้อยละของโครงการท่ีมี
การจดัท าตามยทุธศาสตร์ 

 
- กระบวนการด าเนิน
โครงการของแต่ละกอง
งาน 

- ขอ้มูลปัญหาการ
ด าเนินงานในแต่ละกอง
งาน 

- รายงานการ
ปฏิบติังานของอบจ.
ปีงบประมาณ 
๒๕๕๖ 

- การสัมภาษณ์
กระบวนการด าเนิน
โครงการของแต่ละ
ฝ่าย 

- วจิยัเอกสาร 
- การสัมภาษณ์ 
 
 

ค่าร้อยละ/
ค่าเฉล่ีย 

๒.  ผลของแผนพฒันำ (Product) 
-โครงการท่ีจดัท าแลว้
เสร็จตามยทุธศาสตร์
และแผน 

 

- ผลการด าเนินโครงการ
ของแต่ละยทุธศาสตร์ 

- ร้อยละของจ านวน
โครงการท่ีมีการ
ด าเนินการแลว้เสร็จและ
การใชง้บประมาณตามท่ี
ก าหนดในแผนฯ 

- รายงานประจ าปีฯ 
 
 
- E-plan  ของกองแผน 
 

- วจิยัเอกสาร 
- การสัมภาษณ์ 
 
 

ค่าร้อยละ/
ค่าเฉล่ีย 

๓.  ผลลพัธ์ของแผนพฒันำ (Outcome) 
- ความพึงพอใจของ
ประชาชน 

-การยอมรับ 
- ความส าเร็จตาม
วตัถุประสงค/์ลกัษณะ
กิจกรรมของโครงการ 

- ระดบัความพึงพอใจ 
 
- การยอมรับ 
- ระดบัการบรรลุตาม
วตัถุประสงค ์
 

- รายงานการส ารวจของ
กองแผน 

- ประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง 
สุ่มยทุธศาสตร์ละ ๕
โครงการ 

 

- วจิยัเอกสาร 
- การสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 

ค่าร้อยละ/
ค่าเฉล่ีย 



 

๑๐ 
 

บทที ่๒ 

แนวคดิและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 การติดตามและประเมินแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตูล ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะผูว้ิจยัได้รวบรวม บริบทโดยทัว่ไปขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตูล แนวคิด
เก่ียวกบัการประเมินผลแนวคิดและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองของการติดตามและประเมินแผนพฒันา 

๒.๑ บริบทขององค์การบริหารส่วนจังหวดัสตูล 
 จงัหวดัสตูลนั้นเป็นจงัหวดัสุดเขตแดนใตข้องประเทศไทยอีกจงัหวดัหน่ึงทางดา้นฝ่ังทะเลอนั
ดามนั ห่างจากกรุงเทพฯ ๙๗๓ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คียง โดยทิศเหนือติดต่อกบั
อ าเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลุงและอ าเภอปะเหลียน จงัหวดัตรัง  ทางทิศใต้
ติดต่อกบัรัฐเปอร์ลิสและรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย  ทิศตะวนัออกนั้นติดต่อกบัอ าเภอสะเดา จงัหวดั
สงขลาและรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซียและทางทิศตะวนัตกติดต่อกบัทะเลอนัดามนั มหาสมุทรอินเดีย 
โดยพื้นท่ีมีเทือกเขาบรรทดัและสันกาลาคีรีเป็นเส้นกั้นอาณาเขต ระหว่างจงัหวดัสตูล กบัจงัหวดัอ่ืนๆ 
และประเทศมาเลเซีย  โดยมีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการแผน่ดิน ๓ รูปแบบ คือ การ
บริหารราชการส่วนกลาง ประกอบดว้ยส่วนราชการสังกดัส่วนกลาง ซ่ึงตั้งหน่วยงานในพื้นท่ีจงัหวดั 
จ านวน ๕๐ หน่วยงาน การบริหารราชการส่วนภูมิภาค จดัรูปแบบการปกครองและการการบริหาร
ราชการ ออกเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับจงัหวดัประกอบด้วย ส่วนราชการประจ าจงัหวดั จ  านวน ๓๒ 
หน่วยงาน ระดบัอ าเภอประกอบดว้ย ๗ อ าเภอ ๓๖ ต าบล ๒๗๙ หมู่บา้น และการบริหาราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย ๑ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ๑ เทศบาลเมือง ๖เทศบาลต าบล และ ๓๔ องคก์าร
บริหารส่วนต าบล ทั้งน้ีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล นั้นก็ถือเป็นหน่วยงานราชการส่วนทอ้งถ่ินแห่ง
หน่ึงในจงัหวดัสตูล ซ่ึงเป็นการปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบหน่ึงท่ีมีการปรับปรุงแกไ้ข และวิวฒันาการมา
ตามล าดบั สภาจงัหวดัถูกจดัให้มีข้ึนเป็นคร้ังแรกในปี พ.ศ.๒๔๗๖ ตามพระราชบญัญติัจดัระเบียบ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๗๖ ฐานะของสภาจงัหวดัขณะนั้น มีลักษณะเป็นองค์กรตวัแทนของประชาชน           
ท  าหนา้ท่ีให้ค  าปรึกษาหารือแนะน าแก่คณะกรรมการจงัหวดัเท่านั้น ต่อมามีการตราพระราชบญัญติัสภา
จงัหวดั พ.ศ.๒๔๘๑ ข้ึนเพื่อแยกกฎหมายท่ีเก่ียวกบัสภาจงัหวดัไวโ้ดยเฉพาะ จนกระทัง่ไดมี้การ
ประกาศใชพ้ระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ.๒๔๙๕  ซ่ึงก าหนดให้ผูว้า่ราชการจงัหวดั
เป็นหวัหนา้ปกครองบงัคบับญัชาขา้ราชการในส่วนจงัหวดัของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ โดยตรงแทน
คณะกรมการจงัหวดัเดิม สภาจงัหวดัจึงมีฐานะเป็นสภาท่ีปรึกษาของผูว้า่ราชการจงัหวดั ต่อมามีการตรา
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการส่วนจงัหวดั พ.ศ.๒๔๙๘ ซ่ึงก าหนดให้องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัเป็นหน่วยราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบหน่ึง มีฐานะเป็นนิติบุคคล และต่อมาไดมี้การ



 

๑๑ 
 

ปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนจงัหวดัใหม่ โดยตราพระราชบญัญติัองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดั พ.ศ.๒๕๔๐ ท าให้เกิดมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัทั้งหมด 
อยา่งท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั แสดงใหเ้ห็นอยา่งเด่นชดัวา่องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล นั้นมีพฒันาการมา
อยา่งยาวนาน 
 ภายใตก้ารบริหารของ นายสัมฤทธ์ิ   เลียงประสิทธ์ิ นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูลนั้น 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล น าองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูลสู่การพฒันาในหลากหลายดา้น ซ่ึงมี
วิสัยทศัน์ท่ีวา่พฒันาสตูลสู่เมืองน่าอยู ่คู่คุณธรรม ดว้ยความสมานฉนัทบ์นความหลากหลายทางเช้ือชาติ 
ศาสนา และวฒันธรรมประเพณี มุ่งพฒันาให้  “ สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกนั คนมีคุณธรรม ทนัโลก 
ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเขม้แข็ง เศรษฐกิจดี  ส่ิงแวดลอ้มย ัง่ยืน องค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตูลจะเป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้และพฒันาท่ีเป็นเลิศดา้นบริการและบริหารดว้ยหลกัธรรมาภิบาล ” และไดก้ าหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล เพื่อน าพาสตูลสู่ความกา้วไกล
และมัน่คง 

๒.๒ นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนจังหวดัสตูล 

 เพื่อน าพาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล สู่การเป็นเมืองน่าอยู่  คู่คุณธรรม องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัสตูล ไดมี้การก าหนดกรอบและแนวทางในการบริหารในส่วนต่างๆโดยประกอบไปดว้ย ตาม
มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ.๒๕๔๐ ท่ีให้อ านาจกบัองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัวา่ มีอ านาจหนา้ท่ีด าเนินกิจการภายในเขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ดงัต่อไปน้ี  
 ๑. ตราขอ้บญัญติัโดยไม่ขดัต่อหรือแยง้ต่อกฎหมาย 
    ๒. จดัท าแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และประสานการจดัท าแผนพฒันาจงัหวดัตาม
ระเบียบคณะรัฐมนตรีก าหนด 
      ๓. สนบัสนุนสภาต าบลและส่วนราชการทอ้งถ่ินอ่ืนในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
     ๔. ประสานและใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัหนา้ท่ีของสภาต าบลและส่วนราชการทอ้งถ่ินอ่ืน 
      ๕. แบ่งสรรเงิน ซ่ึงตามกฎหมายจะตอ้งแบ่งใหแ้ก่สภาต าบลและราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน 
      ๖. อ านาจหน้าท่ีของจงัหวดั ตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการส่วนจงัหวดั พ.ศ.
๒๔๙๘ เฉพาะในเขตสภาต าบล 
      ๗. คุม้ครองดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ท านุบ ารุงรักษาศิลปะ
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันาธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน 
      ๘. จดัท ากิจการใด ๆ อนัเป็นอ านาจหน้าท่ีของราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีอยู่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั และกิจการนั้น เป็นการสมควรให้ราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนร่วมกนัด าเนินการ หรือให้
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจดัท า ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 



 

๑๒ 
 

      ๙. จดัท ากิจการอ่ืนใดตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี หรือกฎหมายอ่ืนก าหนดให้เป็น
อ านาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
 ๒.๒.๑ ยุทธศาสตร์และแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนจังหวดัสตูล 
  ๒.๒.๑.๑ วสิัยทศัน์ 
   “ ท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์   เกษตรย ัง่ยนื สังคมพฒันา ”   
   ๒.๒.๑.๒ เป้าประสงคร์วม  
 เพิ่มรายไดจ้ากการท่องเท่ียว  เพิ่มผลผลิตและพฒันาคุณภาพสินคา้เกษตร พฒันา
อาชีพท่ีก่อใหเ้กิดรายไดอ้ยา่งย ัง่ยนื และคนมีคุณภาพชีวติท่ีดี 
   ๒.๒.๑.๓ พนัธกิจ  
     ส่งเสริม สนับสนุนให้สตูลเป็นเมืองแห่งการท่องเท่ียวท่ีประทับใจ  พฒันา
โครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอเพื่อรองรับการเป็นเมืองท่องเท่ียว ส่งเสริมและพฒันา
ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการส่งออก  พฒันาการลงทุนภาคอุตสาหกรรมการเกษตรให้เจริญก้าวหน้า 
ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาของประชาชนในทุกระดบั ยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยูดี่มี
สุขปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน / ยกระดับคุณภาพ ชีวิตให้สูงกว่าระดบัขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมความ
เขม้แขง็ของชุมชนในทอ้งถ่ินใหเ้ป็นชุมชนกา้วหนา้และน่าอยู ่ 
 ส่งเสริมการกีฬาให้เป็นท่ีนิยมของประชาชนเพื่อน าไปสู่ระดบัชาติ  ส่งเสริมและรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวฒันธรรมอนัดีงามและคงไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน ฟ้ืนฟูสร้างจิตส านึกให้ประชาชน
ตระหนักในคุณค่าและวฒันธรรมอันดีงามของท้องถ่ินและบ ารุงไวซ่ึ้ง ศาสนา ส่งเสริมการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนและส่งเสริม และรณรงคก์ารเลือกตั้ง อยา่ง
ต่อเน่ืองและใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย  
  ๒.๒.๑.๔ จุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันา (Goals)  
      เพิ่มรายไดจ้ากการท่องเท่ียวและปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวใหไ้ดม้าตรฐานมีระบบ
โครงสร้างพื้นฐานท่ีไดม้าตรฐานเพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชนและสามารถรองรับการขยายตวั
ทางดา้นการท่องเท่ียว เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและบรรจุภณัฑ์ และรายไดข้องประชาชนเพิ่มข้ึน 
ประชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดี สังคมอยูดี่มีสุขและประชาชนมีโอกาสเขา้ถึงการศึกษาอยา่งทัว่ถึง การรักษา
ไวซ่ึ้งขนบธรรมเนียมประเพณีของจงัหวดัให้คงอยู่ตลอดไป ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมัน่ใน
หลกัศาสนา  อนุรักษภ์ูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหสื้บทอดตลอดไป ทรัพยากรธรรมและส่ิงแวดลอ้มมีการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์ร่วมกนั อบจ.สตูลมีประสิทธิภาพการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล พฒันา
โรงเรียนนิคมพฒันาผงั ๖ เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งขอ้มูล และเป็นตน้แบบในการพฒันาการศึกษาคู่กบัการ
พฒันาชุมชน ทั้งดา้นการศึกษา ดา้นเทคโนโลยี ดา้นการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม และดา้นอาชีพของ
ชุมชน 



 

๑๓ 
 

  ๒.๒.๑.๕ ยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาทอ้งถ่ิน 
    ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการท่องเท่ียว พฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่ง
ท่องเท่ียวให้มีส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน ส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งเป็นระบบ ส่งเสริม
การประชาสัมพนัธ์ดา้นการท่องเท่ียว เชิงรุก พฒันาบุคลากรดา้นการท่องเท่ียว ส่งเสริมกิจกรรมดา้นการ
ท่องเท่ียวตลอดทั้ งปี จัดระบบการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเท่ียวและความปลอดภัยในการ
ท่องเท่ียว ส่งเสริมการมีส่วนร่วมดา้นการท่องเท่ียว และเพิ่มมาตรฐานการให้บริการ ร้านคา้ โรงแรม 
สถานบริการ  
    ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐานท่ีทนัสมยั ก่อสร้าง บูรณะ และ
บ ารุงรักษา เส้นทางคมนาคม ทางบก และทางน ้ าให้เช่ือมโยงกนัทั้งจงัหวดั ก่อสร้าง บูรณะ และบ ารุง 
รักษา แหล่งน ้า ระบบชลประทาน ระบบประปา ขยายเขตการบริการ น ้ าประปา และไฟฟ้าสาธารณะ การ
จดัท าผงัเมืองรวมจังหวดั ผงัเมืองเฉพาะ และผงัเมืองชุมชนและเพิ่ม / ปรับปรุงหรือซ่อมแซมงาน
วศิวกรรมจราจร 
    ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมและพฒันาการเกษตร ส่งเสริมและ
สนบัสนุนดา้นการตลาดสินคา้การเกษตร ส่งเสริม สนบัสนุน การพฒันาอาชีพ ส่งเสริมดา้นปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชยแ์ละพฒันาการคา้ขายชายแดนใหมี้ประสิทธิภาพ  
   ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสังคม ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาทุก
ประเภท ทุกระดบั ส่งเสริม สนบัสนุนการเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ให้แก่ประชาชน พฒันาบุคลากรดา้น
การศึกษา ส่งเสริม สนบัสนุนด้านการกีฬาและนนัทนาการ พฒันาบุคลากรดา้นการกีฬา ส่งเสริม 
สนบัสนุนดา้นสาธารณสุข การป้องกนั และควบคุมโรค ส่งเสริม สนบัสนุนการจดัสวสัดิการสังคม และ
การสังคมสงเคราะห์ การจดัระเบียบสังคมและชุมชน การรักษาความสงบ เรียบร้อย และความปลอดภยั 
ของชุมชน ส่งเสริมการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกนั และบรรเทาสาธารณภยัและ
ส่งเสริมความเขม้แขง็สถาบนัครอบครัว/ชุมชน/สังคม  
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วฒันธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน ส่งเสริมการอนุรักษ ์ศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ส่งเสริม ท านุบ ารุง 
ศาสนา ส่งเสริมการจดักิจกรรมทางวฒันธรรม งานประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาท่ีมีลกัษณะเด่นของ 
ทอ้งถ่ิน ส่งเสริมให้มีการสร้างงานศิลปะของทอ้งถ่ินให้มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัและส่งเสริมสนบัสนุนการ
อนุรักษแ์ละบ ารุงรักษาโบราณสถาน โบราณวตัถุ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อม สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ส่งเสริมการฟ้ืนฟู และบ าบดัส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ สนบัสนุนให้มีการเฝ้าระวงัและป้องกนั



 

๑๔ 
 

มิให้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเส่ือมโทรม ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มและส่งเสริมการบริหารจดัการขยะ ส่ิงปฏิกลู และการบ าบดัน ้าเสีย  
    ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองและการบริหารจดัการองคก์รท่ีดีการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ และเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการ
องคก์ร การเพิ่มสมรรถนะบุคลากรและการปรับปรุง พฒันาเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สถานท่ีปฏิบติังาน 
    ยุทธศาสตร์การพฒันาการจดัการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันา
ทอ้งถ่ิน การพฒันาการเรียนรู้ควบคู่ปลูกฝ่ังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ พฒันาระบบ
บริหาร และส่งเสริม สนบัสนุน พฒันาศกัยภาพบุคลากร พฒันาสภาพแวดลอ้ม และการสร้างแหล่งเรียนรู้
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน 

๒.๓ แนวความคดิเกีย่วกบัการประเมนิผล 

 การประเมินเป็นกระบวนการท่ีมีการเก็บรวบรวมขอ้มูล และตดัสินคุณค่าของส่ิงต่างๆ โดย
เทียบกบัเกณฑ์ท่ีก าหนด  ส่วนการวิจยัเชิงประเมิน เป็นกระบวนการวิจยัท่ีเหมือนกบัการวิจยั ซ่ึงเป็น
กระบวนการศึกษา คน้ควา้อย่างเป็นระบบ สอดคลอ้งกบักระบวนการวิจยั หรือวิธีการเชิงวิทยาศาสตร์ 
และเนน้ในเร่ืองการไดม้าซ่ึงองคค์วามรู้ หรือแนวคิด แนวปฏิบติัใหม่ๆ ควบคู่ไปดว้ย รวมทั้งมีการผนวก
กบัการก าหนดเกณฑท่ี์เป็นปรนยั มุ่งเนน้ตดัสินคุณค่าของการปฏิบติัการใดๆ ท่ีมีจุดมุ่งหมายเฉพาะ 

๒.๓.๑ ความส าคัญของการประเมินผลโครงการ 
การประเมินผลเป็นกิจกรรมท่ีส าคญัในวงจรการวางแผนและบริหารงานแผนโดยเฉพาะการ

ประเมินมีความส าคญัหรือมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวางแผน และบริหารแผนการส่ือสารการตลาด ซ่ึง
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

   ๒.๓.๑.๑ ช่วยให้ขอ้มูลและสารสนเทศต่างๆ เพื่อน าไปใชใ้นการตดัสินใจเก่ียวกบัการ
วางแผนและแผนเป็นเคร่ืองมือตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากรต่างๆ ท่ีจ  าเป็นในการด าเนินงานตาม
แผนตลอดจนตรวจสอบความเป็นไปไดใ้นการจดักิจกรรมต่างๆ 

   ๒.๓.๑.๒ ช่วยท าใหก้ารก าหนดวตัถุประสงคข์องแผน มีความชดัเจน 
   ๒.๓.๑.๓ ช่วยในการจดัหาขอ้มูลเก่ียวกบัความกา้วหนา้ ปัญหาและอุปสรรคของการ

ตามแผนช่วยให้ขอ้มูลเก่ียวกบัความส าเร็จ และความลม้เหลวของแผน เพื่อน าไปใชใ้นการตดัสินใจและ
วนิิจฉยัวา่จะเกิดโครงการ ในช่วงต่อไปหรือไม่ จะยกเลิกหรือขยายการด าเนินโครงการ ต่อไป 

   ๒.๓.๑.๔ ช่วยให้ไดข้อ้มูลท่ีบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการด าเนินงานตามแผนว่า
เป็นอยา่งไรคุม้ค่ากบัการลงทุนหรือไม่ 



 

๑๕ 
 

   ๒.๓.๑.๕ เป็นแรงจูงใจใหผู้ป้ฏิบติัตามแผน เพราะการประเมินผลโครงการ ดว้ยขอ้มูล
สามารถน าไปใชใ้นการปรับปรุง และพฒันาแผนใหมี้ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนนอกจากนั้น ประโยชน์ของการ
ประเมินผลโครงการ สามารถช้ีใหเ้ห็นไดด้งัน้ี 

     - เป็นเคร่ืองมือรับรองคุณภาพของการประเมินผลโครงการ เพื่อให้เป็นท่ี
ยอมรับและน่าเช่ือถือจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

    - ช่วยใหผู้บ้ริหารงานการประเมินผลโครงการไดรั้บทราบปัญหาหรืออุปสรรค
ในการด าเนินงานของโครงการ 

    - ช่วยใหไ้ดข้อ้มูลซ่ึงเป็นสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์กบัส่วนงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
    - ช่วยให้เห็นความส าคญัของแต่ละเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด หรือการ

ประเมินผลโครงการ เพื่อน าขอ้มูลมาปรับกลยทุธ์และกลวธีิของแผน 
    - ช่วยใหท้ราบถึงผลผลิตของการประเมินผลโครงการ ทั้งท่ีพึงประสงค ์และไม่

พึงประสงค์ รวมทั้งทราบขีดจ ากดั และปัญหาต่างๆ ในการปฏิบติังานประเมินผลโครงการ เพื่อน ามา
ปรับปรุงโครงการ 

 อย่างไรก็ตาม ในการบริหารงานโครงการหรือการประเมินผลโครงการมีความส าคญั
เน่ืองจากผลประเมินจะเป็นขอ้มูลท่ีช่วยให้ลดความเส่ียงในการตดัสินใจ ท าให้ลดตน้ทุนการด าเนินงาน
และช่วยใหเ้กิดผลก าไรในการด าเนินงานระยะยาว 

 นอกเหนือจากนั้น การประเมินผลเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ไดใ้นสภาวะของความไม่แน่นอน ผล
การประเมินท่ีรวดเร็ว และมีคุณภาพ จะสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดท้นัท่วงที โดยเฉพาะองคก์ร
ธุรกิจ ตอ้งการความเป็นผูน้ าตลาด ตอ้งการส่วนแบ่งตลาด จะตอ้งมีขอ้มูลเพื่อพฒันาอยูต่ลอดเวลา การ
ประเมินผลโครงการเป็นส่วนส าคญัท่ีสามารถสะทอ้นทิศทางการพฒันาขององคก์ร 

๒.๓.๒ ความหมายของการประเมิน 
การประเมินหรือการประเมินผล มีความหมายตรงกบัค าในภาษาองักฤษวา่ Evaluation เป็นค าท่ี

มีผูก้ล่าวถึงมากท่ีสุดค าหน่ึง มีการให้นิยามการประเมิน ( Definitions of Evaluation ) อยา่งหลากหลาย
ดงัน้ี 
             Thorndike และ Hagen (๑๙๖๙ : ๑๐) กล่าววา่การประเมินเป็นกระบวนการท่ีมีความสัมพนัธ์อยา่ง
ใกลชิ้ดกบัการวดั เพียงแต่มีความเฉพาะเจาะจงมากกวา่ นั้นคือ การประเมิน (Evaluation ) เท่ากบั การวดั 
(Measurement ) 
                Rossi (๑๙๗๒) ระบุวา่ การประเมินเป็นการใชร้ะเบียบวิธีวิจยัทางสังคมส าหรับตดัสินและ
พฒันาโครงการ ทางสังคมดา้นการวางแผน การติดตามผล ประสิทธิผล และประสิทธิภาพนั้นคือ การ
ประเมิน (Evaluation) เท่ากบั การวจิยัประยกุต ์(Measurement) 



 

๑๖ 
 

 Ralph W.Tyler (๑๙๔๒) ไดนิ้ยามไวว้่า การประเมิน หมายถึง กระบวนการตรวจสอบความ
สอดคล้องระหว่างผลท่ีได้กับวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้นั้นคือ การประเมิน (Evaluation) เท่ากบั การ
ตรวจสอบความสอดคลอ้ง (Determining congruence) 
 Cronbach (๑๙๖๓) ไดนิ้ยามวา่ การประเมินเป็นกระบวนการท่ีเป็นระบบในการเก็บรวบรวมและใช้
สารสนเทศส าหรับการ ตดัสินใจ นั้นคือ การประเมิน (Evaluation) เท่ากบั การช่วยการตดัสินใจ (Assist 
decision making ) 
 Stake (๑๙๖๗) เนน้ว่าผูป้ระเมินจะตอ้งบรรยายความสัมพนัธ์และความสอดคลอ้งของส่ิงท่ี
คาดหวงั ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง และมาตรฐาน ให้ครอบคลุมส่ิงท่ีมุ่งประเมินทั้งในแง่เง่ือนไขก่อนเร่ิมโครงการ 
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างโครงการกบัผูร่้วมโครงการ ตลอดจนผลลพัธ์ของโครงการ นั้นคือ การประเมิน 
(Evaluation) เท่ากบั การบรรยายอยา่งลุ่มลึก (Description or Portrayal) 
 Scriven (๑๙๖๗) ช้ีวา่เป้าหมายของการประเมินอยู่ท่ีการตดัสินคุณค่า โดยผูป้ระเมินจะตอ้งมี
ความเช่ียวชาญในหลกัการสังเกตและเหตุผล นั้นคือ การประเมิน (Evaluation) เท่ากบัการตรวจสอบการ
ตดัสินคุณค่า (Determining of worth or value ) 
 ทั้งน้ียงัมีมีนกัการวิชาการชาวไทยไดนิ้ยามความหมายของการประเมินไวห้ลากหลายเช่นกนั 
ดงัจะไดน้ าเสนอต่อไปน้ี 
             สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์ (๒๕๒๔: ๑) ไดใ้ห้ความหมายของการประเมินไวว้า่ เป็นกระบวนการ 
เพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลสารสนเทศส าหรับการตดัสินคุณค่าของโครงการ ผลิตผล ขบวนการ จุดมุ่งหมาย
ของโครงการหรือโปรแกรมหรือทางเลือกต่าง ๆ เพื่อน าไปปฏิบติัให้บรรลุจุดมุ่งหมาย จุดเน้นของการ
ประเมินคือการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลอย่างเป็นระบบเพื่อให้ ไดข้อ้สนเทศ เพื่อตดัสินคุณค่าส่ิงใด
ส่ิงหน่ึงโดยเฉพาะ 
               นิศา  ชูโต (๒๕๒๗: ๙) กล่าวสรุปถึงความหมายของการประเมินโครงการวา่ หมายถึง กิจกรรม
การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ความหมายและขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัโครงการและหาผลท่ีแน่ใจวา่เกิด
โครงการเพื่อเป็นการเพิ่มพนูคุณภาพและประสิทธิภาพของโครงการใหดี้ยิง่ข้ึน 
               ไชยยศ  เรืองสุวรรณ (๒๕๓๓: ๑๒๐) ให้ความหมายของการประเมินว่าเป็นกระบวนการ
วเิคราะห์ รวบรวมและการอ านวยขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจเก่ียวกบัทางเลือกต่าง ๆ1       

สมคิด  พรมจุย้ (๒๕๔๒: ๒๗-๒๘) กล่าววา่การประเมินเป็นกระบวนการท่ีก่อให้เกิดสารสนเทศ 
เพื่อช่วยให้ผูบ้ริหารตดัสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการตรวจสอบความกา้วหน้าของโครงการหรือ
แผนงาน ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธ์ิว่ามีมากน้อยเพียงใดเป็นกระบวนการบ่งช้ีถึงคุณค่าของ
โครงการ กล่าวคือ โครงการท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้ไดผ้ลตามวตัถุประสงคห์รือไม่ เพียงใด 

                                                           
1 อา้งอิงมาจาก Stufflebeam. ๑๙๘๕: ๑๕๑ – ๒๐๖ 
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ศิริชยั  กาญจนวาสี  (๒๕๓๗: ๑๙)  กล่าววา่ความหมายของการประเมินไดรั้บการพฒันามาอยา่ง
ต่อเน่ือง  เร่ิมตน้จากความเขา้ใจท่ีวา่การประเมินเป็นส่ิงเดียวกบัการวดัผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน (Measurement 
- oriented)  การประเมินเป็นกระบวนการศึกษาส่ิงต่างๆ โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยั  (Research - oriented) การ
ประเมินเป็นการตรวจสอบการบรรลุผลตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้(Objectives - oriented)  การประเมินเป็น
การช่วยเสนอสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจ  (Decision oriented) การประเมินเป็นการสนองสารสนเทศแก่
ผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งหลายดว้ยการบรรยายอยา่งลุ่มลึก  (Description - oriented)  และการประเมินเป็นการตดัสินคุณค่า
ของส่ิงท่ีมุ่งประเมิน (Judgment oriented) 

ไพศาล  หวงัพานิช  (๒๕๔๓: ๒) กล่าววา่ การประเมิน หมายถึง กระบวนการในการตรวจสอบหรือ
การพิจารณาตดัสินคุณลกัษณะของส่ิงหน่ึงส่ิงใดหรือของกิจกรรมใด ๆ เพื่อก าหนดคุณค่า คุณภาพ ความ
ถูกตอ้งเหมาะสมโดยอาศยัเกณฑ์เป็นหลกั สรุปได้ว่าการประเมิน คือการพิจารณาหรือก าหนดคุณค่า
ส่ิงต่างๆตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หน่ึง2 

สมบติั  ธ ารงธญัวงค ์(๒๕๔๐: ๓) กล่าวถึง การประเมิน (Evaluation) คือ กระบวนการในการ
วดัระดบัความส าเร็จของนโยบาย (Policy) แผนงาน (Program) หรือโครงการ (Project) ว่าเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีก าหนดไวเ้พียงใด กระบวนการประเมินผลจะเร่ิมตั้งแต่การประเมินปัจจยั
น าเขา้ (Input) กระบวนการน าไปปฏิบติั (Process Continuation) ผลผลิตจากการด าเนินงาน (Output) 
หรือผลลพัธ์ต่อเน่ืองท่ีมีผลต่อสังคม (Outcome) รวมทั้งผลกระทบ (Impact) ท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มทั้งหมด
ของโครงการ 

ปุระชยั เป่ียมสมบูรณ์ (๒๕๔๕:๗) ไดใ้ห้ความหมายของการประเมินผลว่า ในความหมาย
ดั้งเดิม หมายถึง กระบวนการท่ีมุ่งแสวงหาค าตอบส าหรับค าถามท่ีนโยบาย/แผนงาน/โครงการบรรลุ
วตัถุประสงค ์และเป้าประสงคท่ี์ก าหนดไวต้ั้งแต่ตน้หรือไม่ในระดบัใด ซ่ึงในปัจจุบนัการมุ่งค าถามเช่นท่ี
กล่าวมา เป็นเพียงส่วนหน่ึงของการประเมินผลรวบยอด การประเมินผลควรหมายถึง การประเมินสภาวะ
แวดลอ้ม การประเมินปัจจยัน าเขา้ การประเมินผลลพัธ์ และผลกระทบแลว้ยงัเป็นการน าระเบียบวิธีการ
ทางสังคมพฤติกรรมศาสตร์ มาประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินการวจิยัประเมินผลดว้ย 

แนวความคิดเก่ียวกับการประเมินผลนโยบาย อาจมีหลายลักษณะบางส่วนอาจจะมีความ
คลา้ยคลึงกนัและบางส่วนอาจจะมีลกัษณะแตกต่างกนัไดแ้ก่ 

๑. แนวความคิดท่ีถือว่าการประเมินนโยบายเป็นส่วนหน่ึงของการวิเคราะห์นโยบาย ซ่ึง
เก่ียวกบัการน านโยบายไปปฏิบติั หรือการตดัสินใจของรัฐท่ีจะด าเนินการตามนโยบายหน่ึงให้บรรลุ
เป้าหมายตามท่ีก าหนดไว ้การประเมินผลจึงติองมีการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างทางเลือกนโยบาย 
(Policy Alternative) และการบรรลุเป้าหมายภายใตเ้ง่ือนไขและขอ้จ ากดัต่างๆ3 

                                                           
2 อา้งอิงจาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.   
3 สมบติั ธ ารงธญัวงค ์๒๕๔๐ :๓  
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๒. การประเมินผล คือ กิจกรรมทางการเมืองท่ีจดัท าข้ึนเพื่อสนองต่อความตอ้งการของผู ้
ตดัสินใจ (Decision Maker) ซ่ึงจะมีผลต่อการจดัสรรทรัพยากรตามท่ีผูต้ดัสินใจเห็นสมควร โดยมุ่งเนน้
ใหเ้กิดความชอบธรรมต่อผูน้บัประโยชน์ การประเมินผลซ่ึงเป็นกลไกทางสังคมในการกระจายทรัพยากร
และผลประโยชน์ให้เป็นไปโดยชอบธรรม4 ภายใตแ้นวคิดน้ีการประเมินผลจึงเป็นกลไกในการสร้าง
ความชอบธรรมในการกระจายทรัพยากรและผลประโยชน์ของผูน้ าทางการเมือง 

๓. การประเมินผลเป็นกลไกในการประเมินระดบัการบรรลุเป้าหมายของกิจกรรมของรัฐ
ทั้งหมดหรือการประเมินระดบัของประสิทธิผลของโครงการต่างๆ ตามเป้าหมายท่ีก าหนด5 ซ่ึง Dye 
มุ่งเน้นการประเมินระดับความส าเร็จของนโยบายและโครงการเป็นส าคญั Dye กล่าวว่าถ้าเราไม่รู้
เป้าหมายของโครงการเราอาจจะประเมินจากผลกระทบของนโยบายได ้

๔. การประเมินผลนโยบาย คือ การรวบรวมขอ้มูลอย่างเป็นระบบเก่ียวกบักิจกรรม (Activities) 
คุณลกัษณะของโครงการ (Characteristics) และผลต่อเน่ือง (Out Come) ของโครงการเพื่อประโยชน์แก่
ผูรั้บผดิชอบในการลดความไม่แน่นอน  

๕. การประเมินผลระหว่างการปฏิบติังาน เป็นการประเมินผลท่ีมุ่งในการควบคุมก ากบัการ
ปฏิบติังานใหเ้ป็นไปในทางท่ีก าหนดไวข้องเป้าหมายเป็นส าคญั เรียกวา่ Formative Evaluation  

๖. การประเมินผลหลงัจากการปฏิบติังานเสร็จส้ิน เพื่อตรวจสอบระดับความส าเร็จของ
โครงการท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงอะไรบา้ง ผลลัพธ์เป็นไปตามท่ีคาดหมายหรือไม่ ควรจะยกเลิก
โครงการหรือปรับปรุงส่วนท่ีเป็นปัญหาและขอ้บกพร่องไดเ้พื่อน าไปปฏิบติัต่อไป การประเมินผลเช่นน้ี 
เรียกวา่ Summation Evaluation  

ส าหรับการประเมินผลโครงการ (project evaluation) หมายถึง  
๑ การใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือการใชเ้ทคนิคการวิจยัทางดา้นสังคมศาสตร์เพื่อหา

ขอ้มูลท่ีเป็นจริงและเช่ือถือไดเ้ก่ียวกบัการประเมินผลโครงการ เพื่อให้การตดัสินว่าโครงการดงักล่าวดี
หรือไม่ดีอย่างไรหรือเป็นการคน้หาว่าผลของกิจกรรมท่ีวางไวใ้นโครงการประสบความส าเร็จตรงกบั
วตัถุประสงคห์รือความมุ่งหมายของโครงการหรือไม่6 หรือ  

๒ การประยกุตใ์ชร้ะเบียบวธีิวจิยัทางสังคมเพื่อตดัสินและพฒันาประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของแผน และ  

๓ เป็นกระบวนการท่ีก่อใหเ้กิดสารสนเทศในการปรับปรุงโครงการและสารนิเทศในการตดัสิน
ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ (สมหวงั พิริยานุวฒัน์, ๒๕๓๗: ๑๐๑) 

 
                                                           
4 สมบติั ธ ารงธญัวงค ์ ๒๕๔๐ :๔ 
5 Dye. ๑๙๘๑; อา้งใน สมบติั ธ ารงธญัวงค ์๒๕๔๐ :๕ 
6 นิศา ชูโต, ๒๕๓๘ :๘ 



 

๑๙ 
 

๒.๓.๓ ลกัษณะของการประเมินผลโครงการ  
การประเมินผลโครงการนั้นมีลกัษณะท่ีส าคญัอยู ่๗ ประการคือ 

 ๒.๓.๓.๑ เป็นกระบวนการมากกว่าเป็นแต่เพียงวิธีการ หรือมีลกัษณะเป็นการทัว่ไป 
(generic) มากกวา่เฉพาะเจาะจง (specific) เน่ืองจาก การพิจารณาวา่ การประเมินแผนฯเป็นแต่เพียงวิธีการ
อย่างใดอย่างหน่ึงนั้น นบัว่าแคบเกินไป เพราะโครงการในปัจจุบนัมีลกัษณะและขอบเขตท่ีกวา้งขวาง
มาก ดงันั้นจึงจ าเป็นจะตอ้งพิจารณาวา่การประเมินโครงการเป็นกระบวนการใน ๒ ลกัษณะ คือ 

 (๑) ในฐานะท่ีเป็นกระบวนการของการตดัสินใจเก่ียวกบัโครงการ โดยใชเ้กณฑ์
หรือมาตรฐานเพื่อการเปรียบเทียบ ตลอดจนการบรรยายผลท่ีเกิดจากแผนฯซ่ึงเน้นในเร่ืองการตดัสินใจ
และหาขอ้สรุปเก่ียวกบัผลของแผนฯเพื่อการน าไปสู่การตดัสินใจด าเนินงานในอนาคต 

 (๒) ในฐานะท่ีเป็นกระบวนการของการใช้ขอ้มูลประกอบการเปรียบเทียบหา
แนวทางเลือกปฏิบติัท่ีเหมาะสม เนน้ในเร่ืองการแสวงหาแนวทางเลือก และการใชเ้กณฑ์ประเมินเพื่อช่วย
ในการเลือกแนวทางเหล่านั้น 

 ๒.๓.๓.๒ มีความหมายและขอบเขตกวา้งไปกวา่การตรวจสอบการบรรลุจุดมุ่งหมาย
ของโครงการ ในอดีตท่ีผ่านมาการประเมินแผนฯมักจะมีจุดหมายท่ีส าคญัอยู่ท่ีการตรวจสอบดูว่า
โครงการนั้นไดบ้รรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไวม้ากน้อยเพียงใด แต่ในปัจจุบนัไดมี้การขยายแนวคิด
ของการประเมินผลโครงการออกไป มิใช่เพียงแต่ดูจากจุดมุ่งหมายเท่านั้น แต่ยงัต้องมีการประเมิน
กระทบท่ีเกิดจากโครงการ ไม่วา่จะตั้งใจหรือคาดหวงัล่วงหนา้ไวห้รือไม่ก็ตาม 

 ๒.๓.๓.๓ มิไดจ้  ากดัอยูแ่ต่เพียงการประเมินผลท่ีเกิดจากโครงการ  
 ในสมยัก่อนนั้นเขา้ใจวา่ การประเมินก็คือการตรวจสอบผลขั้นสุดทา้ยเม่ือโครงการได้

เสร็จส้ินแลว้ ซ่ึงเรียกว่าการประเมินสรุป แต่ในปัจจุบนัไดย้อมรับว่าการประเมินย่อยหรือการประเมิน
เป็นระยะๆ ซ่ึงเป็นการประเมินในระหวา่งการด าเนินงานของโครงการก็มีบทบาทส าคญัไม่ยิ่งหย่อนไป
กว่าการประเมินสรุป ดงันั้น ความหมายของการประเมินผลโครงการในปัจจุบนัจึงครอบคลุมทั้งการ
ประเมินย่อยและการประเมิน สรุป ทั้งน้ีก็เพื่อการหาขอ้มูลต่างๆ มาพฒันาปรับปรุงการด าเนินงานของ
โครงการให้ดีข้ึน ตลอดจนการหาขอ้บกพร่องว่าจะตอ้งแกไ้ข เร่ืองปัจจยัวิธีการด าเนินการอยา่งไร จึงจะ
ท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและเม่ือโครงการไดส้ิ้นสุดลงแลว้ก็จ  าเป็นจะตอ้งมีการประเมินเพื่อ
หาขอ้มูลมาใชใ้นการประกอบการตดัสินใจวา่จะท าอยา่งไรต่อไปเก่ียวกบัโครงการ เหล่าน้ีในอนาคตเป็น
ตน้ 

 ๒.๓.๓.๔ มีขอบเขตกวา้งขวางกวา่การประเมินผลโดยทัว่ไป  
 กล่าวคือการประเมินผลเป็นวิธีการของการประเมินท่ีเน้นในกิจกรรมโครงการใด
โครงการหน่ึงโดยเฉพาะ มกัจะเนน้ในเร่ืองการเปล่ียนแปลงของบุคคลในเร่ืองความรู้ ทกัษะและทศันคติ 



 

๒๐ 
 

ส่วนการประเมินผลโครงการ เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการประเมินองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีด าเนินการมาจนจบแผน
ฯ หรือโครงการ และเนน้ในเร่ืองผลท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในตวับุคคลและองคป์ระกอบอ่ืนๆ 

 ๒.๓.๓.๕ มีความแตกต่างกบัการวจิยัประเมินทัว่ไป  
 กล่าวคือการวิจยัประเมิน (Evaluation research) เป็นสาขาหน่ึงของการวิจยัท่ีสนใจ

เฉพาะการประเมินคุณค่า กล่าวคือ เป็นกระบวนการของการระบุคุณค่าของโครงการหรือการเปรียบเทียบ
คุณคา่โครงการตั้งแต่ ๒ โครงการข้ึนไป หรือสนใจวา่โครงการนั้นไดใ้ห้ส่ิงท่ีมีคุณค่าตามท่ีไดร้ะบุไวใ้น
ความตอ้งการหรือความคาดหวงัหรือไม่ ขอ้สรุปท่ีได้ใช้อา้งอิงเป็นกฎเกณฑ์ได้ ส่วนการประเมินผล
โครงการเป็นกระบวนการท่ีสนใจในการหาค าตอบเฉพาะโครงการใดโครงการหน่ึง ไม่ไดมุ้่งเนน้ในเร่ือง
การคน้หาทฤษฎีหรือหลกัเกณฑ์เพื่อหาขอ้สรุปอา้งอิง แต่เป็นการรวบรวมขอ้มูลเพื่อการใช้ประโยชน์
เฉพาะโครงการนั้นๆ 

 ๒.๓.๓.๖ เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการจดัและบริหารแผน 
 ถา้ผูป้ฏิบติังานมีความเขา้ใจในบทบาทของการประเมินมากเท่าใดก็ยิ่งเห็นความส าคญั
ของการประเมินผลโครงการท่ีจะน ามาใช้ในการวดัและการบริหารโครงการมากข้ึนเท่านั้น เพราะ
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการประเมินผลโครงการมีมากนานปัการ เช่น ช่วยในการให้ขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจ
เลือกแนวทางปฏิบติั ช่วยในการปรับปรุงการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ช่วยในการให้ขอ้มูล
ท่ีจะใชใ้นการประกอบการตดัสินใจวา่จะด าเนินการเก่ียวกบัแผนต่อไปอยา่งไร 

 ๒.๓.๓.๗ เป็นกิจกรรมท่ียดึถือบุคคลเป็นจุดศูนยก์ลาง  
 ซ่ึงแนวโน้มของการประเมินผลโครงการในปัจจุบันน้ีได้เปล่ียนแปลงไปจากเดิม 

กล่าวคือ การประเมินผลโครงการเป็นกิจกรรมสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบับุคคลท่ีปฏิบติังานตามโครงการ
เหล่านั้นมากยิง่ข้ึน โดยมองเห็นวา่การประเมินเป็นปัจจยัท่ีน าไปสู่การตดัสินใจนั้น จ  าเป็นท่ีจะตอ้งอาศยั
การปฏิสัมพนัธ์ของบุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการหรือแม้แต่การประเมินเพื่อการปรับปรุงโครงการ 
บุคคลท่ีท าหน้าท่ีประเมินก็คือ ผูท่ี้รับผิดชอบและปฏิบติังานโครงการเหล่านั้นนั่นเอง นอกจากน้ีการ
ประเมินเพื่อการพิจารณาโครงการซ่ึงจ าเป็นจะตอ้งมีการสร้างหลกัเกณฑ์การประเมินนั้น ผูท่ี้ก  าหนด
เกณฑ์ก็คือ บุคคลต่างๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัโครงการเม่ือกล่าวโดยสรุปบทบาทในการการประเมินผล
โครงการ ในปัจจุบันจะเป็นความรับผิดชอบของคณะผูป้ฏิบัติงานโครงการ  นักประเมินท่ีเป็น
บุคคลภายนอกจึงอยูใ่นฐานะของท่ีปรึกษาการประเมินผลโครงการ 

๒.๓.๔ ชนิดของการประเมินโครงการ 
สุวิมล  ติรกานนัท์ (๒๕๕๐: ๙) ไดก้ล่าวว่า การประเมินเป็นส่ิงท่ีควรท าควบคู่ไปกบัการด าเนิน

โครงการนบัตั้งแต่เลือกโครงการ การวางแผนโครงการ การด าเนินงานตามโครงการ จนถึงการประเมินผล
สุดทา้ยของโครงการ ชนิดของการประเมินจะแตกต่างกนัไปตามช่วงเวลาของการประเมิน ดงัน้ี 



 

๒๑ 
 

 Needs Assessment หมายถึง การประเมินความตอ้งการขององคก์รหรือกล่มสังคม เพื่อน ามาท า
นโยบายแผนงานหรือโครงการใดๆ เป็นการประเมินก่อนเร่ิมท าแผนหรือโครงการ 
 Feasibility Study หมายถึง การเพื่อตรวจสอบความเป็นไปไดข้องทางเลือกเพื่อน ามาจดัท า
นโยบาย แผนงาน หรือโครงการใดๆ นิยมประเมินใน ๖ ดา้น คือ  
 ๑. ดา้นเศรษฐกิจ เป็นการพิจารณาค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนเพื่อเปรียบเทียบกบัผลตอบแทนท่ีไดรั้บ 
 ๒. ดา้นสังคม เป็นการพิจารณาวา่โครงการหรือแผนงาน ตอ้งไม่ขดักบัวฒันธรรมประเพณีและ
วถีิการด ารงชีวติ ตลอดจนเป็นท่ียอมรับของสังคม 
 ๓. ดา้นการเมือง เป็นการพิจารณาว่าการด าเนินงานจะไม่มีขอ้ขดัแยง้ทางการเมืองหรือไดรั้บ
การสนบัสนุน 
 ๔. ดา้นบริหาร เป็นการพิจารณาถึงขีดความสามารถขององคก์รท่ีเก่ียวขอ้งวา่มีความสามารถจะ
ด าเนินการไดห้รือไม ่
 ๕. ดา้นเทคนิค เป็นการพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปไดเ้ก่ียวกบัเทคนิควิธีการท่ี
น ามาใชใ้นการด าเนินงาน 
 ๖. ด้านส่ิงแวดล้อม เป็นการพิจารณาว่าโครงการหรือแผนงานท่ีจดัท าข้ึนมีผลต่อการท าลาย
ส่ิงแวดลอ้มหรือไม ่
 Context Evaluation หมายถึง การประเมินบริบทของโครงการวา่มีความเหมาะสมประกอบดว้ย
ความจ าเป็นของโครงการ ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย ความเหมาะสมของโครงการต่อกลุ่มเป้าหมาย 
 Input Evaluation หมายถึง การประเมินความพร้อมของส่ิงต่างๆ ท่ีถูกน าเขา้มาร่วมในโครงการ 
ประกอบดว้ย บุคลากร งบประมาณ แนวทางการจดัการ วสัดุอุปกรณ์ เป็นตน้ 
  Process Evaluation หมายถึง การประเมินการปฏิบติังานตามนโยบาย แผนงานหรือโครงการ 
วา่มีความถูกตอ้งเพียงใด 
 Monitoring Evaluation หมายถึง การติดตามก ากบังาน เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบว่าการ
ด าเนินงานเป็นไปตามนโยบาย แผนงานหรือโครงการท่ีวางไวห้รือไม่ 
 Formative Evaluation หมายถึง การประเมินความกา้วหนา้ของโครงการ เม่ือด าเนินโครงการไปได้
ระยะหน่ึง เพื่อน าผลท่ีไดไ้ปใชป้รับปรุงโครงการ 
 Product Evaluation หมายถึง การประเมินผลท่ีไดจ้ากโครงการวา่เป็นไปตามท่ีคาดหวงัหรือไม่
เพียงใด 
 Summation Evaluation หมายถึง การประเมินสรุปโครงการ หลังส้ินสุดการด าเนินงาน
โครงการนั้น เพื่อน าผลไปประกอบการตดัสินใจวา่ควรปรับปรุง แกไ้ข สานต่อหรือยติุโครงการ 
 Meta – Evaluation หมายถึง การประเมินเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของการประเมิน 
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แผนภูมิ ๒.๑  แสดงประเภทของการประเมินตามช่วงเวลาของโครงการ 
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ก่อนเร่ิมโครงการ ระหวา่งด าเนินโครงการ หลงัส้ินสุดโครงการ 
       

                         จุดเร่ิมโครงการ จุดส้ินสุดโครงการ  
 

๒.๓.๕ รูปแบบการประเมินผลโครงการ 
 รูปแบบการประเมิน เกิดข้ึนเน่ืองจากความพยายามของนกัประเมิน ท่ีมุ่งน าเสนอแนวทางในการ
ประเมินหรือโครงการ 
 รูปแบบการประเมิน คือ กรอบความคิด หรือแบบแผน ในการประเมิน ท่ีแสดงให้เห็นถึงรายการ
ท่ีควรประเมิน หรือกระบวนการของการประเมิน ในการประเมินแผนใดแผนหน่ึงนั้น เราควรพิจารณา
เร่ืองใดบา้ง ในขณะเดียวกนั บางรูปแบบอาจจะมีการเสนอแนะดว้ยวา่ ในการประเมินแต่ละรายการแต่ละ
เร่ือง ควรพิจารณาหรือตรวจสอบอยา่งไร ซ่ึงเป็นลกัษณะการเสนอวธีิการประเมิน 
 ประโยชน์ของรูปแบบการประเมิน รูปแบบการประเมินมีประโยชน์ส าคญั ๔ ประการ คือ 
 ๑. ช่วยใหเ้ห็นแนวทาง หรือ กรอบความคิดในการประเมิน การเรียนรู้เร่ืองรูปแบบการประเมินท่ี
หลากหลาย จะท าให้เกิดประสบการณ์ในการตดัสินใจเลือกใชรู้ปแบบการประเมินไดอ้ยา่งเหมาะสมกบั
ส่ิงท่ีมุ่งประเมิน 
 ๒. ช่วยให้การก าหนดวตัถุประสงค์ของการประเมินมีความคมชัดและครอบคลุมเน่ืองจาก
รูปแบบการประเมินแต่ละรูปแบบ มีกรอบความคิดเชิงเหตุผล ดงันั้นการเลือกใช ้หรือประยุกตใ์ชรู้ปแบบ
ใดรูปแบบหน่ึงก็มีแนวโนม้ท่ีจะก าหนดวตัถุประสงคข์องการประเมินใหส้อดคลอ้งกบัรูปแบบนั้นได ้
 ๓. ช่วยใหก้ าหนดตวัแปรหรือประเด็นส าคญัในการประเมินไดอ้ยา่งชดัเจน 
 ๔. ท าให้ผลงานการประเมินมีความเป็นระบบ ครอบคลุม เป็นท่ียอมรับและส่ือความหมายได้
ชดัเจน 
 
 

 Meta-evaluation 
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๒.๓.๖ ประเภทของรูปแบบการประเมิน 
รูปแบบการประเมิน เป็นกรอบหรือแนวความคิดท่ีส าคญัท่ีแสดงให้เห็นถึงกระบวนการหรือ

รายการประเมิน ซ่ึงมีความแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ซ่ึงนกัวิชาการทางดา้นการประเมินได้
เสนอกรอบความคิดใหน้กัประเมินไดเ้ลือกใชมี้อยูห่ลายรูปแบบ รูปแบบการประเมินโดยทัว่ไปนิยมแบ่ง
ออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ 
 ๑. รูปแบบการประเมินท่ียึดวตัถุประสงค์ (Objective-based Evaluation Model) เป็นรูปแบบท่ี
เน้นการตรวจสอบผลท่ีคาดหวงัว่าได้เกิดข้ึนหรือไม่ หรือประเมินโดยตรวจสอบผลท่ีระบุไว้ใน
วตัถุประสงคเ์ป็นหลกัโดยดูวา่ผลท่ีเกิดจากการปฏิบติังานบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวห้รือไม่ ไดแ้ก่
รูปแบบการประเมินของโพรวสั (Provus) ไทเลอร์ (Ralph W.Tyler) ครอนบาค (Cronbach) และเคิร์กแพตทริค 
(Kirkpatirck) 
 ๒. รูปแบบการประเมินท่ีเนน้การตดัสินคุณค่า (Judgemental Evaluation Model) เป็นรูปแบบ
การประเมินท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูลสารสนเทศส าหรับก าหนดและวินิจฉัยคุณค่าและ
โครงการนั้นไดแ้ก่รูปแบบการประเมินของสเตค7 สคิรฟเวน่8 โพรวสั9 
 ๓. รูปแบบการประเมินท่ีเนน้การตดัสินใจ (Decision – oriented Evaluation Model) เป็นรูปแบบการ
ประเมินท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูล และข่าวสารต่างๆ เพื่อช่วยผูบ้ริหารในการตดัสินใจเลือก
ทางเลือกต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ไดแ้ก่รูปแบบการประเมินของเวลช์10 สตฟัเฟิลบีม11  อลัคิน12 
 ในท่ีน้ีจะกล่าวเฉพาะรูปแบบท่ีนิยมใชใ้นการประเมิน ดงัน้ี 
  (๑) รูปแบบการประเมินท่ียึดวตัถุประสงค์ เป็นการประเมินท่ีใช้วตัถุประสงค์หรือ
เป้าหมายของแผน/โครงการเป็นฐานของการประเมิน (Objective – based Evaluation) โพรวสั13 ไดเ้สนอ
รูปแบบการประเมินท่ีเรียกวา่ การประเมินความไม่สอดคลอ้ง (Thediscrepancy model) โดยมีจุดมุ่งหมาย
ของการประเมินดว้ยการตอบค าถามวา่ แผนหรือโครงการบรรลุวตัถุประสงคห์รือไม่ การด าเนินงานตาม
แผน/โครงการควรปรับปรุง ด าเนินการต่อไป หรือยกเลิกโพรวสัไดใ้ห้นิยามการประเมินวา่ เป็นการหา
ความไม่สอดคลอ้งระหวา่งผลการปฏิบติังานกบัมาตรฐานท่ีก าหนด ความไม่สอดคลอ้งท่ีสัมพนัธ์กบัขั้น
ต่าง ๆ มีดงัน้ี 

                                                           

7 stake :๑๙๖๗ 
8 Scriven : ๑๙๖๗ 
9 Provus : ๑๙๗๑ 
10 Welch : ๑๙๖๗ 
11 Stufflbeam : CIPP : ๑๙๖๘ 
12 Alkin : ๑๙๖๗ 
13 Provus,๑๙๖๙ : ๑๗๐ 
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   ขั้นท่ี ๑ การออกแบบโครงการ คือการก าหนดปัจจยัท่ีท าให้เกิดการด าเนินงาน
ก าหนดกระบวนการด าเนินงาน และก าหนดผลท่ีคาดหวงัจะไดรั้บจากการด าเนินงาน 
   ขั้นท่ี ๒ การเตรียมพร้อม เป็นการน า ปัจจยัท่ีท า ให้เกิดการด า เนินงานเขา้สู่
กระบวนการ 
   ขั้นท่ี ๓ กระบวนการท่ีใชเ้พื่อการด าเนินงานตามแผน/โครงการ 
   ขั้นท่ี ๔ ผลผลิตท่ีเกิดจากแผน/โครงการ 
   ขั้นท่ี ๕ การวเิคราะห์เก่ียวกบัการลงทุน และประโยชน์ท่ีไดรั้บจากโครงการ 
  ตามรูปแบบน้ี การประเมินตอ้งท าโดยผูป้ระเมินคณะหน่ึงท่ีไดว้างมาตรฐานตามความ
คาดหวงัของโครงการเอาไว ้ต่อจากนั้นการประเมินทุกอยา่งตอ้งด าเนินไปโดยการหาขอ้มูลใหม่ และท า
การตดัสินใจโดยใชม้าตรฐานท่ีวางเอาไวเ้ป็นเกณฑ์ นบัเป็นรูปแบบท่ีช่วยให้ขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) 
ในทุกขั้นตอนของการประเมินดงัขา้งตน้ และตลอดโครงการอยา่งต่อเน่ือง 
  การประเมินในแต่ละขั้นตอน ถา้หากพบขอ้บกพร่องก็แกไ้ขปรับปรุงในขั้นตอนนั้นๆ 
ดว้ยวิธีการแกปั้ญหา (Problem solving) ซ่ึงประกอบดว้ยการถามตนเองเพื่อให้ไดค้  าตอบวา่ท าไมจึงเกิด
ขอ้บกพร่องนั้นๆ มีอะไรเป็นสาเหตุ และมีวธีิการใดท่ีสามารถแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีมาจากสาเหตุนั้น 
  (๒) รูปแบบการประเมินท่ีเน้นการตดัสินคุณค่า เป็นรูปแบบการประเมินท่ีน าไปสู่การ
ตดัสินคุณค่า (Judgemental Evaluation) ของแผน/โครงการ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูล
สารสนเทศที่สามารถบรรยาย อธิบาย และตดัสินคุณค่าของแผนได้แก่ รูปแบบของสเตค14 แนวคิด
ของสเตค คือการคน้หาความสมเหตุสมผลในการตรวจสอบขอ้มูลของส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัผลท่ีคาดหวงัจาก
แผน ตอ้งมีหลกัการและเหตุผลของส่ิงท่ีถูกประเมินวา่มีตรรกะ (logic) อยา่งไรมีการตรวจสอบส่ิงน าเขา้หรือ
ส่ิงท่ีมีอยูก่่อน (antecedent) กระบวนการ (transaction) และผลลพัธ์ (output) นอกจากน้ี สเตคไดย้  ้าถึงมาตรฐาน
ซ่ึงเป็นเกณฑ์ท่ีจะตดัสินขอ้มูลท่ีบรรยายสภาพท่ีมุ่งหวงักบัสภาพท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อมาตดัสินคุณค่าของการ
ด าเนินงาน 
 ส่ิงท่ีนักประเมินจะต้องพิจารณาต่อไปคือ ความสัมพนัธ์และความสอดคล้อง (Contingencyand 
congruence) 
 ความสัมพนัธ์ ในการพิจารณาถึงความสัมพนัธ์ นักประเมินจะต้องพิจารณาทั้ง ๓ ด้าน คือส่ิง
น าเขา้ หรือปัจจยัต่างๆ ในการประเมินโครงการ กระบวนการ เป็นการปฏิบติังานตามแผนและผลผลิตท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการวา่ทั้ง ๓ ดา้นน้ีมีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ ซ่ึงการพิจารณาความสัมพนัธ์ ดงักล่าวจะตอ้ง
อาศยัหลกัเหตุผล 

                                                           
14 Stake’scountenance model,๑๙๖๗ 
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 ความสอดคล้อง ในการพิจารณาถึงความสอดคล้อง นักประเมินจะต้องพิจารณาทั้ง ๓ ด้าน
เช่นเดียวกนั คือ ส่ิงท่ีมีอยูก่่อน กระบวนการและผลผลิต โดยพิจารณาเปรียบเทียบกนัระหวา่งส่ิงท่ีคาดหวงั
กบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง ซ่ึงการพิจารณาถึงความสอดคลอ้งน้ี ขอ้มูลท่ีไดรั้บไม่ไดช้ี้ให้เห็นวา่ผลผลิตท่ีไดมี้ความ
เท่ียงหรือมีความตรง แต่ขอ้มูลท่ีไดจ้ะช้ีให้เห็นแต่เพียงวา่มีส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงหรือไม่เท่านั้นความสัมพนัธ์และ
ความสอดคลอ้ง 
 จะเห็นว่ารูปแบบน้ีเน้นเกณฑ์ท่ีเป็นมาตรฐาน ผูท่ี้จะใช้รูปแบบน้ีตอ้งมีจุดมุ่งหมายเพื่อการ
ตัดสินใจโดยยึดเกณฑ์เป็นส าคัญ ซ่ึงเกณฑ์มาตรฐานน้ีอาจมีอยู่ ก่อนแล้วหรือตั้ ง ข้ึนใหม่โดย
คณะกรรมการหรือผูรั้บผิดชอบแผนฯ ก็ได ้ส าหรับท่ีมาของการตดัสินใจควรให้ผูป้ระเมินมีบทบาทดว้ย
คือตอ้งสรุปออกมาให้ไดว้า่ การเนินงานมีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใด ตอ้งปรับปรุงเปล่ียนแปลงท่ีจุด
ใดหรือมีปัจจยัอะไรเป็นตวัเก้ือหนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน 
  (๓)  รูปแบบการประเมินท่ีเนน้การตดัสินใจ เป็นรูปแบบการประเมินท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
ไดม้าซ่ึงขอ้มูล และข่าวสารต่างๆ เพื่อช่วยผูบ้ริหารตดัสินใจในการจดัการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (Decision-oriented 
Evaluation) สตฟัเฟิลบีม15 ไดเ้สนอรูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP Model) เพื่อใชใ้นการประเมิน ซ่ึงเป็นท่ี
นิยมมาก รูปแบบน้ีท าการประเมิน ๔ ดา้น คือการประเมินบริบทหรือสภาวะแวดลอ้ม (Context evaluation: C) 
เน้นการหาขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการและทรัพยากรต่างๆ ตลอดจนการก าหนดสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง
เพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของแผนเป็นการตรวจสอบเพื่อตอบค าถาม เช่น 
    - เป็นโครงการท่ีสนองปัญหาหรือความตอ้งการจ าเป็นท่ีแทจ้ริงหรือไม่ 
    - วตัถุประสงค์ของโครงการชดัเจน เหมาะสม สอดคลอ้งกบันโยบายขององค์กร หรือ
นโยบายหน่วยเหนือหรือไม่ 
    - เป็นโครงการท่ีเป็นไปไดใ้นแง่ของโอกาส ท่ีจะไดรั้บการสนบัสนุนจากองค์กรต่างๆ
หรือไม่ ฯลฯ 
 ๒.๓.๗ แบบจ าลอง (Model) ในการประเมิน 
 สุวิมล  ติรกานนัท์16 กล่าวถึงการอาศยัแบบจ าลองในการประเมินโครงการ ซ่ึงมีจุดเร่ิมตน้มา
จากการศึกษาท่ีส าคญัและใชก้นัมากในการประเมินโครงการ คือ 
 ๑.  Goal Attainment ของ Tylor ประเด็นท่ีใชใ้นการประเมิน คือ วตัถุประสงคเ์ป็นการตรวจสอบวา่
การด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงคห์รือไม่ 
   ๒. Goal And Side Effect Attainment Model ของ Cronbach จุดเนน้เพื่อสร้างสารสนเทศในการ
ตดัสินใจเก่ียวกบัพฤติกรรมการปรับปรุงรายวิชา การปรับปรุงตวันกัเรียนและการจดัการทางการบริหาร 
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๒๖ 
 

ซ่ึงวธีิการประเมิน ไดแ้ก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา กระบวนการเรียนการสอน ประสิทธิภาพ ทศันคติ การ
ติดตามผลหลงัการเรียนรู้ 
   ๓. Coyntenance Model ของ Stake สนใจ ๓ ประเด็น คือ ปัจจยัเบ้ืองตน้การปฏิบติัและผลลพัธ์ 
โดยแบ่งเป็น ๒ เมตริกช์ ประกอบดว้ยเมตริกช์และเมตริกช์การตดัสินคุณค่า 
   ๔. Formative & Summation Evaluation ของ Screven แบ่งการประเมินออกเป็น ๒ ส่วน คือ 
การประเมินความกา้วหนา้ของโครงการและการประเมินผลสรุปของโครงการ 
   ๕. Evaluation of Ongoing Programs in the Public School System ของ Provus ประเมินโดย
การค านึงความสัมพนัธ์ระหวา่งขั้นตอนต่างๆ ของโครงการ ไดแ้ก่การออกแบบหรือการวางโครงการ การ
เตรียมปัจจยัน าเขา้ กระบวนการด าเนินงาน ผลผลิตท่ีได ้การวเิคราะห์การลงทุน  
   ๖. CIPP Modem ของ Stufflebeam มุ่งสร้างสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจแบ่งการประเมิน      
ออกเป็น ๔ ประเด็น ได้แก่ Context Evaluation Input Evaluation Process Evaluation และProduct 
Evaluation  
 

ตาราง ๒.๑ ความสัมพนัธ์ระหว่างประเภทการประเมิน ประเภทการตดัสินใจและการน าไปใช้
ประโยชน์ตามแบบจ าลองของ Stufflebeam 

 

ประเภทการประเมิน ประเภทการตัดสินใจ การน าไปใช้ประโยชน์ 
Context  Evaluation   Planning Decision ใชก้ าหนดนโยบายหรือเป้าหมาย 

ใชค้ดัเลือกโครงการท่ีเหมาะสม 
Input  Evaluation Structuring Decision ก าหนดโครงสร้างการด าเนินงาน ยุทธวิธี วิธีการ 

แผนการด าเนินงาน 
Process Evaluation Implementation 

Decision 
ติดตามและก ากบัการด าเนินงานตามแผนปรับปรุง
วธีิการด าเนินงานรายงานความกา้วหนา้ของ
โครงการ 

Product Evaluation Recycling Decision ยติุ ชะลอหรือขยายโครงการ 
  
 ๒.๓.๘ ประโยชน์ของการประเมินผลโครงการ 
 นักวิชาการท่ีเก่ียวกับการประเมินผลโครงการได้ให้แนวคิดเก่ียวกับประโยชน์ของการ
ประเมินผลโครงการไวด้งัน้ี 
 แอนเดอร์สัน และบอลล์17  ไดอ้ธิบายบทบาทและประโยชน์ของการประเมินผลโครงการใน
ดา้นวตัถุประสงคต่์างๆ ไว ้๕ ประการ คือ  
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๒๗ 
 

 ๑.  เพื่อช่วยในการตดัสินก่อนเร่ิมจดัท าโครงการ อนัไดแ้ก่ กิจกรรมต่างๆเพื่อคน้หาความตอ้งการ
เก่ียวกบัโครงการ ทดสอบแนวคิดเก่ียวกบัดา้นเทคนิค แหล่งทุนและความเป็นไปไดใ้นการจดัท าโครงการซ่ึง
ตรงกบัการประเมินท่ีเรียกวา่  Feasibility Study หรือ Exante Evaluation  
    ๒. เพื่อช่วยส าหรับการตดัสินใจว่าควรจะขาย ด าเนินการต่อหรือยุติโครงการ อนัไดแ้ก่การ
ประเมินแบบ Summation Evaluation  
    ๓. เพื่อช่วยตดัสินเก่ียวกบัการปรับปรุงและเปล่ียนแปลงโครงการในแง่มุ่งใดหรือจุดหน่ึงจุดใด
ช่วงระยะเวลาท่ีโครงการก าลงัด าเนินการอยูใ่นส่วนท่ีเก่ียวโยงกบัวตัถุประสงคบุ์คคลากรหรือระบบการ
ใหบ้ริการหรือตรวจสอบเน้ือหาของโครงการนั้นๆ ซ่ึงไดแ้ก่ การประเมินแบบ Formative Evaluation  
 ๔. เพื่อเป็นประจักษ์พยานและเป็นเคร่ืองช่วยในการสนับสนุนเก่ียวกับโครงการด้าน
สาธารณชน การเมือง การเงิน และดา้นวิชาชีพ ในทางตรงกนัขา้มก็อาจจะเป็นเคร่ืองช่วยท าให้ถูกโจมตี
ในเร่ืองดงักล่าวไดเ้ช่นกาน 
 ๕. เพื่อช่วยส่งเสริมให้เกิดความเขา้ใจและความรู้พื้นฐานในการพฒันาสังคมในดา้นวิทยาการ
ทางสังคมวิทยา จิตวิทยาและอ่ืนๆ นอกเหนือไปจากความรู้ขอ้เท็จจริงและความเขา้ใจเฉพาะท่ีเก่ียวกบั
โครงการท่ีจะประเมิน 
 ๒.๓.๙ ปัญหาและอุปสรรคในการประเมินผลโครงการ 
 เน่ืองจากการประเมินผลโครงการเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารโครงการ กระบวนการประเมิน
นั้น ต้องเก่ียวข้องกับการบริหารโครงการในขั้นตอนต่างๆ ปัญหาและอุปสรรคในการประเมินผล
โครงการจึงเก่ียวกบัประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 

  ๒.๓.๙.๑ ปัญหาดา้นจุดมุ่งหมายของการประเมินผล 
  การประเมินผลมีจุดมุ่งหมายท่ีจะส่งเสริมการปฏิบติังานของโครงการทุกขั้นตอนให้

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุจุดมุ่งหมายของโครงการแต่กลบัมีการใช้การประเมินผลไปใน
จุดมุ่งหมายท่ีไม่เหมาะสม คือ 
  (๑)  ผูบ้ริหารน าไปใชใ้นการจบัผดิผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ท าใหเ้กิดใหเ้กิดความเขา้ใจ
ผดิต่อฐานะการประเมิน 
   (๒) มีการใช้การประเมินผลปิดบงัความลม้เหลวของโครงการโดยประเมินใน
เฉพาะส่วนท่ีส าเร็จ เกิดการเบ่ียงเบนจุดสนใจในประเด็นยอ่ยของโครงการ 
   (๓) ใช้การประเมินผลเพื่อจดัสรรงบประมาณ โดยมิได้ค  านึงถึงคุณค่าของ
โครงการอยา่งแทจ้ริง 
   (๔) ใชก้ารประเมินเพื่อประชาสัมพนัธ์ผลงานของหน่วยงานโดยมิไดป้ระเมิน
ในสาระส าคญัอยา่งแทจ้ริง 



 

๒๘ 
 

   ๒.๓.๙.๒ ปัญหาเก่ียวกบัผูป้ระเมิน เก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหารโครงการไม่เห็นความส าคญั
ของการประเมินผล ขาดความศรัทธาอยา่งแทจ้ริง 
   (๑) การคดัเลือกผูท้  าการประเมินผลระหว่างคนภายในโครงการและภายนอก
โครงการ ซ่ึงต่างก็มีข้อดีและข้อเสียด้วยกันทั้งสองฝ่าย กล่าวคือการท่ีคดัเลือกผูป้ระเมินจากคนใน
โครงการนั้น จะไดบุ้คคลท่ีมีความเขา้ใจในขอ้มูลอยา่งลึกซ้ึง แต่อาจจะขาดความสามารถและมีอคติ ส่วน
การคดัเลือกผูป้ระเมินจากคนภายนอกโครงการอาจจะไดบุ้คคลท่ีมีความช านาญในการประเมินผลแต่ไม่รู้
ขอ้เทจ็จริงของโครงการ และอาจจะเนน้ทางวชิาการมากเกินไปจนไม่สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้
  (๒)  ผูป้ระเมินอาจจะขาดความรู้ความช านาญในการด าเนินการตามขั้นตอน
ต่างๆ ของการประเมินผล ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการฝึกฝนและมีประสบการณ์เป็นอยา่งดี 

 ๒.๓.๙.๓  ปัญหาเก่ียวกบัโครงการ ประเด็นส่วนใหญ่เก่ียวกบัขอ้มูลของโครงการ คือ  
   (๑)  มีการก าหนดวตัถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการกวา้งเกินไปหรือไม่ 
ชดัเจนจนไมส่ามารถก าหนดไดว้า่จะประเมินอะไร เพราะวตัถุประสงคค์รอบคลุมทุกประเด็น 
   (๒)  โครงการขาดขอ้มูลเบ้ืองตน้ต่างๆ ทั้งขอ้มูลเฉพาะและขอ้มูลทัว่ไป ท าให้
ไม่สามารถก าหนดเคร่ืองบ่งช้ีหรือวเิคราะห์ความเปล่ียนแปลงของโครงการได ้
   (๓) ความร่วมมือในการให้ขอ้มูลของคนในโครงการท่ีอาจปกปิดขอ้เท็จจริง
เพราะกลวัความลม้เหลวจะปรากฏ ท าใหก้ารวเิคราะห์คลาดเคล่ือนและขาดความน่าเช่ือถือ 

 ๒.๓.๙.๔ ปัญหาเก่ียวกบัการน ามาใช ้มีการประเมินแลว้ไม่น าไปใช ้อาจเป็นเพราะตั้งใจ
ประเมินเพื่อการประชาสัมพนัธ์งานหรือท าตามแบบแผนท่ีก าหนดไวเ้ท่านั้นนบัเป็นการส้ินเปลืองมาก 
เหตุผลของการไม่น าไปใช้อีกประการหน่ึง เกิดจากผลการประเมินไม่มีคุณค่าพอหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
โครงการไม่มีการยอมรับขอ้เทจ็จริงของผลการประเมิน 
  ปัญหาและอุปสรรคในส่วนของการประเมินผลโครงการแต่ละส่วนประกอบ อาจท าให้
เกิดปัญหาได ้ดงัต่อไปน้ี18 
              ๑. ปัญหาอนัเกิดจากขอ้มูลน าเขา้ เช่น การขาดแคลนงบประมาณท่ีจะตอ้งใช้เพื่อการ
ประเมินผลโครงการ ความไม่เพียงพอและความไม่เหมาะสมของผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีในการประเมินผลโครงการ
และการขาดหลกัการบริหารและการประเมินโครงการ 
               ๒. ปัญหาอนัเกิดจากกระบวนการ เช่น ความไม่ชดัเจนและเหมาะสมในวตัถุประสงคข์อง
การประเมินโครงการ การใชรู้ปแบบการประเมินท่ีไม่เหมาะสมกบัลกัษณะของโครงการ ประเมินเฉพาะ
จุดใดจุดหน่ึงของโครงการเท่านั้นหรือประเมินผลสุดทา้ยหรือความส าเร็จของโครงการเพียงอยา่งเดียว จึง
ท าให้การสรุปผลการประเมินขาดความชดัเจน และขาดการประสานงานท่ีดีระหว่างหน่วยงานต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
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๒๙ 
 

 ๓. ปัญหาอนัเกิดจากผลงาน เช่น ผลการประเมินโครงการขาดความเช่ือถือต่อการท่ีจะ
น าไปใช ้หรือเพื่อการตดัสินใจ ผลการประเมินไดรั้บการบิดเบือนจากความจริง หากน าไปใชจ้ะไม่เกิดผล
ท่ีดีต่อการบริหารโครงการและก่อใหเ้กิดปัญหาต่อองคก์รโดยส่วนรวม 
  ปัญหาและอุปสรรคในการประเมินผลโครงการดงักล่าว ย่อมปรากฏข้ึนได้มากน้อย
แตกต่างกันไป ซ่ึงผูป้ระเมินจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและต้องค านึงถึงทุกคร้ังในการวางแผน
ประเมินโครงการเพื่อท าให้ผลการประเมินโครงการมีความน่าเช่ือถือ และน าไปสู่การตดัสินใจท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 

๒.๔ แนวคดิการยอมรับ  
  ๒.๔.๑ ความหมายของการยอมรับ  
 การยอมรับมีความส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม ในดา้นท่ีเป็นการท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงข้ึน การท่ีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลยอมรับส่ิงใหม่ซ่ึงน าไปสู่การเปล่ียนแปลงนั้นเป็น
เร่ืองท่ีมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะส่วนบุคคล การปฏิบติังาน จิตวิทยาสังคมดา้นการไดรั้บทราบข่าวสาร
ความรู้ความเขา้ใจ และการมีส่วนร่วมของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในสังคม แนวคิดน้ีจึงกล่าวถึงการยอมรับ
ส่ิงใหม่ๆ ซ่ึงมีความแตกต่างกนัในดา้นลกัษณะส่วนบุคคล  การปฏิบติังาน  จิตวิทยาดา้นการรับรู้  การได้
รับทราบข่าวสาร  ความรู้ความเขา้ใจ  และประสบการณ์การมีส่วนร่วมกบัการยอมรับส่ิงใหม่ๆ ซ่ึงมีผูใ้ห้
ความหมายเก่ียวกบัการยอมรับหลายา่นดงัเช่น   
  โจเจอร์19 ไดก้ล่าวไวว้า่ การยอมรับนั้นเป็นกระบวนการใช้ความคิดของบุคคลตั้งแต่ไดรั้บรู้วา่มี
พฤติกรรม ผา่นขั้นตอนต่างๆจนถึงการยอมรับ 
  ไพบูลย ์ สุทรสุภา (๒๕๔๑) ไดก้ล่าวว่า การยอมรับ (Adoption) หมายถึง การเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของบุคคลหลงัจากไดเ้รียนรู้ ซ่ึงท าให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะและความช านาญสามารถ
น ามาใชใ้นการปฏิบติั  
  วลัลภ (๒๕๔๑)20ไดอ้ธิบายความหมายของขบวนการยอมรับ (Adoption process ) โดยปกติแลว้
กระบวนการยอมรับของบุคคลนั้น จะตอ้งผา่นขั้นตอนต่างๆ จ านวน ๕ ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี คือ  
        ขั้นท่ี ๑ ขั้นต่ืนตนหรือขั้นของการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร (Awareness) ขั้นน้ีเป็น
ขั้นตอนของการรับรู้ข่าวสาร  
        ขั้นท่ี ๒ ขั้นสนใจ (Interest) เป็นขั้นตอนต่อจากขั้นรับทราบขอ้มูลข่าวสาร  
        ขั้นท่ี ๓ ขั้นไตร่ตรองหรือประเมินผล (Evaluation)  
    ขั้นท่ี ๔ ขั้นทดลองท าหรือทดสอบ (Trial)หลงัจากไตร่ตรองถึงผลดีผลเสียแลว้ 

                                                           
19 โจเจอร์ : อา้งในวนัทนีย ์ วาสิกะสิน , ๒๕๔๑ 
20 อา้งในเวช  เต่จะ๊ (๒๕๔๖) 



 

๓๐ 
 

        ขั้นท่ี ๕ ขั้นน าไปใช้หรือขั้นยอมรับ (Adoption)เป็นขั้นสุดทา้ยของกระบวนการ ซ่ึง
เป็นการยอมรับเอาความคิดใหม่ กระบวนการใหม่หรือเทคโนโลยีไปใช้ปฏิบติัในการประกอบอาชีพ
ต่อไปและกลายเป็นวิธีการท่ียึดถือปฏิบติัโดยถาวร ซ่ึงถือเป็นขั้นสุดทา้ยของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
รวมทั้งน าไปแนะน าต่อเพื่อนบา้นคนอ่ืนๆต่อไปดว้ย    
  ฟอสเตอร์21  ได้ให้ความหมาย การยอมรับหมายถึง การท่ีประชาชนได้เรียนรู้ผ่านการศึกษา โดย
ผ่านขั้นรับรู้ การยอมรับจะเกิดข้ึนไดห้ากมีการเรียนรู้ดว้ยตนเองและการเรียนรู้นั้นไดท้ดลองปฏิบติัเม่ือเขา
แน่ใจแลว้วา่ส่ิงประดิษฐน์ั้นสามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งแน่นอนเขาจึงกลา้ลงทุนซ้ือส่ิงประดิษฐน์ั้น    
  รอเจอร์ส22ให้ได้ความหมายว่า การยอมรับนวตักรรม หมายถึง การตัดสินใจท่ีจะน าเอา
นวตักรรมนั้นไปอย่างเต็มท่ี เพราะนวตักรรมนั้นเป็นวิถีทางท่ีดีกว่าและมีประโยชน์กว่าการยอมรับ
นวตักรรมของบุคคลเกิดข้ึนเป็นกระบวนการเร่ิมตั้งแต่นวตักรรมถูกชกัจูงใหย้อมรับ นวตักรรม  ตดัสินใจ
ยอมรับหรือปฏิเสธปฏิบติัตามการตดัสินใจและยนืยนัการปฏิบติันั้นกระบวนการน้ีอาจกินเวลาชา้หรือเร็ว
ข้ึนอยูก่บัปัจจยัท่ีส าคญัคือตวับุคคลและลกัษณะของนวตักรรม   
 ขวญัตา  กีระวศิาสกิจ (๒๕๔๒) ไดก้ล่าวถึงการยอมรับวา่ หมายถึง  การตดัสินใชน้วตักรรมทั้ง
ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมโดยระยะเวลาในการตดัสินใจยอมรับนั้นไม่มีก าหนดท่ีแน่นอนตายตวั
ข้ึนอยูก่บัคุณลกัษณะของนวตักรรมนั้นๆ  
   สกาวเดือน ปธนสมิทธ์ (๒๕๔๐: ๒๒)ให้ความหมายการยอมรับคือกระบวนการท่ีเกิดข้ึนทาง
จิตใจภายในบุคคลหลงัจากไดรั้บการแนะน าและพิจารณาแลว้ในท่ีสุดจึงรับหรือไม่รับเอาวิทยาการของใหม่
ไปใชใ้ห้เร่ิมตั้งแต่การต่ืนตวั(Awareness) สนใจ(Interest)ประเมินผล(Evoluation)ทดลองน าไปใช(้Trial)และ
ยอมรับในท่ีสุดโดยท่ี  
   ปนดัดา  อินทราวุธ (๒๕๔๓:  ๓๐) ไดศึ้กษาถึงการยอมรับ คือขบวนการท่ีบุคคลพิจารณา
ตดัสินใจรับเอาส่ิงท่ีบุคคลนั้นเห็นว่าเป็นส่ิงใหม่ๆส าหรับตวัเขามาใชห้รือน ามาปฏิบติัให้เกิดประโยชน์
ซ่ึงโดยแทจ้ริงแลว้ส่ิงเหล่านนั้นอาจจะมีมาตั้งแต่เดิมแลว้แต่ละบุคคลนั้นไม่เคยรับรู้มาก่อน โดยระยะเวลา
ของขบวนการน้ีจะชา้หรือเร็วข้ึนอยูก่บัตวับุคคลและคุณลกัษณะของนวตักรรมส่วน 
   พงษศ์กัด์ิ  แงเ้จริญกุล (๒๕๔๓: ๒๐)ไดศึ้กษาถึงการยอมรับวา่เป็นพฤติกรรมของแต่ละในการ
รับเอาส่ิงใหม่มายึดถือปฏิบติัโดยผ่านการเรียนรู้ ในขณะท่ีกมลรัตน์  รัตนมาลยั (๒๕๔๔, ๓๕)ไดใ้ห้
กล่าวถึง การยอมรับว่าการท่ีบุคคลได้ท าการตดัสินใจท่ีจะน าส่ิงใหม่ๆ เขา้มาน าไปใช้ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของงานหรือการด ารงชีวติไดดี้ยิง่ข้ึน 
             จากความหมายขั้นตน้สามารถสรุปไดว้า่ การยอมรับเป็นกระบวนการคิดและการตดัสินใจของ
ประชาชนท่ีไดรั้บข่าวสารผา่นการรับรู้ในรูปแบบการส่ือสารต่างๆ ซ่ึงมีความเขา้ใจในส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดย

                                                           
21 Foster, ๑๙๗๓, ๑๔๖-๑๔๗อา้งถึงใน  สมภพ  อาจชนะศึก,  ๒๕๔๒,  ๔๓ 
22 Rogers,  ๑๙๘๓,  ๑๑อา้งถึงใน  สมภพ  อาจชนะศึก ,  ๒๕๔๒,  ๔๓ 
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ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ได้รับผลกระทบโดยตรง ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการ ซ่ึงมีผลต่อการ
ปฏิบติังานหรือการด าเนินชีวติ 
   ๒.๔.๒ กระบวนการยอมรับ 
         การยอมรับมีความส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงเป็นเร่ืองท่ีนกัวิชาการไดศึ้กษาอยา่งเช่น   ฟิทท์23

ได้เสนอความคิดเก่ียวกับการยอมรับส่ิงใหม่และน าไปปฏิบัติกับมนุษย์ซ่ึงกล่าวว่าการศึกษาเป็น
กระบวนการของสังคมอยา่งหน่ึงท่ีช่วยพฒันาคุณสมบติัของบุคคลเช่น ความรู้ ค่านิยม ทศันคติ  ท าให้
เป็นสมาชิกของสังคมไดแ้ละช่วยให้การับรู้ การเปล่ียนแปลง มีความรู้ ความเขา้ใจในส่ิงใหม่ๆได้ง่าย 
บุคคลท่ีมีการศึกษาอ่านหนงัสือมากตลอดจนการรับรู้ข่าวสารต่างๆ อยู่ตลอดเวลาจะมีการยอมรับการ
ปฏิบติัในส่ิงใหม่ๆ มากกว่าผูที้มีการศึกษาน้อย  และไม่ใส่ใจในการอ่านหนังสือ ไม่รู้จกัจะแสวงหา
ข่าวสารเพิม่เติม นอกจากน้ี Fett ยงัไดก้ล่าวถึง ผูท่ี้สนใจรับรู้ข่าวสารทางวชิาการแขนงใหม่ๆ อยูเ่สมอจาก
ส่ือมวลชน เช่น วิทยากร โทรทศัน์ หนังสือพิมพ ์ภาพยนตร์จะมีบทบาทส าคญัยิ่งต่อการก่อให้เกิดการ
รับรู้และความสนใจต่อส่ิงใหม่ๆท่ีเกิดข้ึนในสังคมและพยายามท าตามเพื่อน าไปปฏิบติัในท่ีสุด   
 กอร์ดอน24 ไดก้ล่าวถึงการยอมรับว่าเป็นส่ิงท่ีบุคคลหรืกลุ่มมีความเห็นต่อส่ิงต่างๆ  ว่าถูกตอ้ง
หรือเหมาะสม โดยอยู่บนพื้นฐานของการเรียนรู้ความเขา้ใจในส่ิงนั้นๆและมีการตดัสินใจเพื่อน าไป
ปฏิบติังานจริงๆต่อไป 
           การยอมรับเป็นรูปแบบของการตดัสินใจแบบเป็นขั้นตอนเร่ิมตั้งแต่ไดรั้บความรู้วา่มีวิทยาการ
แผนใหม่ผ่านขั้นต่างๆจนถึงการยอมรับและเป็นกระบวนการยอมรับของแต่ละบุคคล ซ่ึงถ้ายอมรับไว ้
นกัวชิาการโดยโรเจอร์ส และซูเมคเกอร์25ไดก้ล่าวา่ถึงการยอมรับนวตักรรมมีลกัษณะ  เป็นกระบวนการท่ี
ตอ้งอาศยัเวลาประกอบดว้ย ๔ ขั้นตอน ซ่ึงมีรายละเอียดขั้นต่างๆไดแ้ก่ 
  ๒.๔.๒.๑ ขั้นความรู้ (Knowledge)หมายถึงการท่ีบุคคลเห็นความจ าเป็นของการ
เปล่ียนแปลงอนัเน่ืองจากการมีนวตักรรม การสร้างความรู้เก่ียวกบันวตักรรมจึงไม่อาจหลีกเล่ียงไดโ้ดยท่ี
ความรู้ของบุคคลจะรับรู้ไดม้ากนอ้ยข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่อไปน้ี 
    (๑)  ตวัแปรผูรั้บสาร ไดแ้ก่ บุคลิกลกัษณะ นิสัยประจ าของบุคคล สถานภาพทาง
สังคม ความตอ้งการนวตักรรมอ่ืนๆ 
  (๒)  ตวัแปรระบบทางสังคมไดแ้ก่  บรรทดัฐานของระบบสังคม ขนัติธรรมต่อ
การมีพฤติกรรมและบูรณาการของการส่ือสาร 
  ๒.๔.๒.๒ ขั้นจูงใจ (Persuasion) เป็นขั้นตอนหลงัจากบุคคลเกิดความรู้ในนวตักรรม
เบ้ืองตน้แลว้  ทั้งน้ีเพื่อการน าไปประเมินนวตักรรมว่าจะตดัสินใจด าเนินการอย่างไรต่อไป ความส าเร็จ

                                                           
23 Fett, ๑๙๗๑,อา้งถึงใน  สุรัตน์ชยั   กาญจนกนัติกุล,   ๒๕๔๕,  ๖ 
24 Gordon,   ๑๙๙๙,  ๑๒๑อา้งถึงใน ณพวฒิุ   มารยาตร์,  ๒๕๔๗,  ๙ 
25 Rogers&Shoemaker,   ๑๙๗๑,   ๑๐๓-๑๑๔  อง้ถึงใน  สมภพ  อาจชนะศึก,   ๒๕๔๒ ,   ๔๔ 
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ในการจูงใจ เพื่อการประเมินนวตักรรมของบุคคลข้ึนอยู่กับปัจจัยดังต่อไปน้ีได้แก่ ประโยชน์เชิง
เปรียบเทียบความสอดคลอ้ง ความยุง่ยากหรือความสลบัซบัซ้อนความสามารถในการน าไปทดลองใชไ้ด ้
ความสามารถในการสัมผสั 
  ๒.๔.๒.๓ ขั้นการตดัสินใจ(Decision) เป็นขั้นตอนท่ีบุคคลจะตดัสินใจว่าจะยอมรับหรือ
ปฏิเสธนวตักรรมหลงัจากท่ีได้ประเมินในขั้นตอนท่ีพิจารณาแล้ว คนส่วนใหญ่จะยอมรับนวตักรรมได้ก็
ต่อเม่ือเขาได้ทดลองใช้แล้ว ดังนั้นการทดลองใช้ก็เป็นส่วนหน่ึงของการตัดสินใจ เพราะเป็นการลด
ความรู้สึกเส่ียงในการตดัสินใจในกรณีท่ีไม่สามารถทดลองใช้ได้จ  าเป็นตอ้งปฏิเสธหรือยอมรับ 
นวตักรรมทั้งหมดคนท่ีรู้จกัหรือคุน้เคยกบันวตักรรมมาก่อนจะมีอิทธิพลมากต่อการตดัสินใจโดยบุคคลจะ
รับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนเรียกวา่การทดลองนวตักรรมทางออ้ม 
  ๒.๔.๒.๔ ขั้นการยืนยนั (Confirmation) เป็นขั้นตอนสุดทา้ยของนวตักรรมหลงัจาก
ขั้นตอนการตดัสินใจ กล่าวคือเป็นขั้นตอนท่ีจะยอมรับนวตักรรมอยา่งถาวรและกลายเป็นพฤติกรรมของ
บุคคลต่อไปโยตลอดระยะเวลาในขั้นตอนการยืนยนัน้ีบุคคลจะหลีกเล่ียงสภาวะท่ีไม่พอ้งกบัความรู้หรือ
ทศันคติเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีตนเองยอมรับ 
 การยอมรับเป็นเร่ืองท่ีนกัวิชาการให้ความสนใจโดย26ไดใ้ห้ความหมายการยอมรับวา่  เป็นการ
ตดัสินใจใช้นวตักรรมทั้งทีเป็นรูปธรรมและนามธรรมโดยระยะเวลาในการตดัสินใจยอมรับนั้นไม่มี
ก าหนดแน่นอนตายตวัข้ึนอยูก่บัคุณลกัษณะของนวตักรรมทั้ง ๕ ดา้นประกอบดว้ย 
  ๑. ประโยชน์ท่ีไดรั้บเพิ่มข้ึน 
  ๒. ความเขา้กนัได ้
   ๓. ความสลบัซบัซอ้น 
  ๔. ความสามารถน าไปทดลองใชไ้ด ้
  ๕. ความสามารถสังเกตได ้
 จาการยอมรับดงักล่าวขั้นตน้ สรุปไดว้า่การยอมรับเป็นการตดัสินใจท่ีบุคคลมีต่อวิทยาการแผน
ใหม่ๆโดยอยู่บนพื้นฐานของการรับรู้ ความเขา้ใจ และการยอมรับน าไปปฏิบติัและมีการตดัสินใจเพื่อ
น าไปปฏิบติังานจริงๆต่อไปในหน่วยงานนั้นๆ 
  ๒.๔.๓ ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจยอมรับ 
 ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจยอมรับของบุคคลในการยอมรับนวตักรรมใดๆ ก็ตามบุคคล
นั้นตอ้งใชค้วามรู้ ความคิด มาเป็นแนวทางในการพิจารณาเสียก่อน บุคคลนั้นจึงจะสามารถตดัสินใจไดว้า่
การยอมรับหรือไม่ยอมรับนวตักรรมนั้นซ่ึงในการพิจารณายอ่มจะตอ้งมีปัจจยัอ่ืนๆ เขา้มาเก่ียวขอ้ง เพื่อ
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ประกอบการตดัสินใจนักวิชาการโดยโรเจอร์สและซูเมคเกอร์ 27ได้สรุปปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับ
ออกเป็น ๔ กลุ่มซ่ึงครอบคลุมแนวคิดต่อการยอมรับดงัน้ี 
  ๒.๔.๓.๑ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูย้อมรับนวตักรรม (receiver  Variables) ไดแ้ก่พื้นฐานของ
บุคคลเป้าหมาย หรือผูรั้บการเปล่ียนแปลง อนัไดแ้ก่  พื้นฐานทางสังคม เช่น เพศ ระดบัการศึกษา การรับฟัง
ข่าวสารจากแหล่งต่างๆ การเขา้ประชุมเก่ียวกบัการประกอบอาชีพและอายุ ซ่ึงจากการศึกษาพบว่า ระดบั
การศึกษา การรับฟังข่าวสาร การเขา้ประชุมกลุ่มจะแปรผนัตามการยอมรับนวตักรรม อายุจะแปรผนัการ
ยอมรับนวตักรรม 
  ๒.๔.๓.๒  ปัจจยัทางดา้นระบบสังคม(Social  System  Variables)  ไดแ้ก่สภาพทาง
เศรษฐกิจ  สังคมวฒันธรรมและภูมิศาสตร์  โดยกล่าวว่าสภาพเศรษฐกิจจะมีผลต่อการยอมรับการ
เปล่ียนแปลงท่ีต่างกนั และสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือมวลชน เช่น วิทยุ โทรทศัน์ เป็นปัจจยัท่ีเป็นเง่ือนไขท่ีมี
ผลต่อการยอมรับหรือไม่ยอมรับนวตักรรมด้วยอย่างไรก็ตามในบางองค์การท่ีอาจยอมรับนวตักรรมด้วย
เหตุผลเพื่อทัดเทียมกับคนอ่ืนหรือองค์การอ่ืน เพราะองค์การอ่ืนๆ มีความพร้อมมากว่าและได้น าเอา
นวตักรรมนั้นๆมาทดลองใช้และก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์การนั้นๆนอกจากนั้นยงัมีแนวการศึกษาท่ีมุ่ง
ความสนใจไปสู่ตวัแปรทางเศรษฐกิจสังคมการตดัสินใจยอมรับหรือไม่ยอมรับนวตักรรมโดยเฉพาะตวัแปร
ท่ีบอกถึงลกัษณะความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจ ซ่ึงเช่ือว่าความแตกต่างกนัทางเศรษฐกิจจะก่อให้เกิดการ
ยอมรับนวตักรรมท่ีต่างกนัดว้ย 
  ๒.๔.๓.๓ ปัจจยัเก่ียวกับลักษณะของนวตักรรมในสายตาผูท่ี้จะใช้นวตักรรม (Perceived 
Characteristics of Innovations) คือ คุณลกัษณะต่างๆของนวตักรรมท่ีบุคคลผูใ้ชน้วตักรรมรับรู้ในเชิงอตัวิสัย 
อนัไดแ้ก่ ประโยชน์เชิงสัมผสั ความเขา้กนัไดห้รือความไม่ขดัแยง้กนั ความซบัซ้อน  ความสามารถทดลองได ้
ความสามารถสังเกตและส่ือสารได ้ ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบันวตักรรม ค่าเสียโอกาส  ความสามารถท่ีจะแบ่งแยกได้
ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
 ๒.๔.๓.๔ ปัจจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมในการติดต่อส่ือสารของบุคคลช่องทางการส่ือสาร 
หมายถึง ตวักลางทีน าสารจากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสาร หรือเรียกสั้นๆว่าส่ือช่องทางการส่ือสาร อาจเป็น
ส่ือมวลชน(เช่น วิทยุกระจายเสียง โทรทศัน์ หนังสือพิมพ์หรือภาพยนตร์) หรือส่ือบุคคล (เช่น ผูน้ า
ความคิดหรือตวัแทนการเปล่ียนแปลง)หรือส่ือเฉพาะกิจ (เช่นโปสเตอร์หรือแผน่พบั) ส่ือแต่ละประเภทมี
ลกัษณะเฉพาะ เช่น ความเร็ว ความคงทนถาวร ความแพร่หลาย ความเร้าอารมณ์หรือความเป็นเหตุเป็นผล  
เป็นตน้และลกัษณะเฉพาะเหล่าน้ีจะเป็นตวัก าหนดวา่ ส่ือประเภทนั้นๆจะเหมาะแก่การให้ข่าวสารเพื่อจูง
ใจหรือการใหข้่าวลือเพื่อการตดัสินใจของผูศ้กัยภาพท่ีจะรับนวตักรรมหรือไม่อยา่งไร 
 นอกจากน้ียงัมีปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับจะช้าหรือเร็วในขณะท่ี โรเจอร์ส 28 ได้สรุป
ลกัษณะของบุคคลท่ีส่งผลต่อการยอมรับนวตักรรม มี ๓ ประการดงัน้ี 
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  (๑)  สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมผูท่ี้มีการศึกษาในระดบัสูงมีฐานะทางเศรษฐกิจดีมี
สถานะทางสังคมสูง และนวตักรรมย่อมมีความสอดคลอ้งกบัชีวิตจะเกิดการยอมรับนวตักรรมสูงกวา่ และ
เร็วกวา่ผูไ้ดรั้บการศึกษานอ้ย 
  (๒)  พฤติกรรมในการส่ือสารยอมรับนวตักรรมจะเกิดข้ึนมากและเร็วกวา่พฤติกรรมในการ
ส่ือสารของบุคคลนั้นมีลกัษณะดงัน้ี คือ บุคคลมีส่วนร่วมในสังคมและท าตวัเป็นส่วนหน่ึงของระบบสังคมได้
ดี  มีการเดินทางบ่อยคร้ัง มีโอกาสติดต่อกบัผูน้ าในการเผยแพร่นวตักรรมมีโอกาสเปิดรับส่ือมวลชน ส่ือ
ระหว่างบุคคล เป็นผูท่ี้มีความรู้ส่ือระหว่างบุคคล เป็นผูท่ี้มีความรู้เก่ียวกบันวตักรรมมาก เพราะมีโอกาส
แสวงหาข่าวสารมากและเป็นผูน้ าทางความคิดสูง 
  (๓)  บุคลิกภาพท่ีมีบุคลิกภาพแบบเปิดไดแ้ก่ผูท่ี้มีความสนใจเรียนรู้ ติดต่องานกวา้งขวาง 
ไม่รังเกียจติดต่อสัมพนัธ์กบัคนอ่ืน จะเป็นผูท่ี้มีความรู้เก่ียวกบันวตักรรมไดเ้ร็วผูมี้ความรู้เก่ียวกบันวตักรรม
ไม่จ  าเป็นตอ้งยอมรับนวตักรรมนั้นมาใชเ้สมอไปเพราะการยอมรับนวตักรรมยงัข้ึนอยู่กบัคุณลกัษณะอยา่ง
อ่ืนอีก เช่น ทัศนคติ และความเช่ือ นอกจากนั้นผูท่ี้มีความรู้เร่ืองนวตักรรม  ถ้าไม่ได้พิจารณาเห็นว่า
นวตักรรมนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อตนก็จะตดัสินใจไม่ยอมรับนวตักรรม                                                                                                                                            
 จากลกัษณะของบุคคลท่ีมีผลต่อการยอมรับต่อการยอมรับในดา้นสถานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม พฤติกรรมในการส่ือสารและบุคลิกภาพของบุคคลท่ีให้ความสนใจกบัการยอมรับกบันโยบายท่ี
เปล่ียนแปลงเพื่อน ามาปรับปรุงระบบการปฏิบติังานของหน่วยงานใหมี้ประสิทธิภาพ 

๒.๕ แนวคดิเกีย่วกบัความพงึพอใจ 

 ๒.๕.๑ ความหมายของความพงึพอใจ 
  ความพึงพอใจนั้นเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบับุคคล เม่ือไดรั้บการตอบสนองด้านพื้นฐานของมนุษย ์คือ 
ไดรั้บการตอบสนองทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ ความพึงพอใจเป็นส่ิงส าคญัในการอยู่ร่วมกนัของบุคคลในสังคม 
ถา้บุคคลทุกคนปราศจากความพึงพอใจต่อกนัย่อมก่อให้เกิดความเครียด และความขดัแยง้ในตนเองท าให้
สังคมขาดความสงบสุข ส าหรับการปฏิบัติงาน ท าให้งานล่าช้าและขาดประสิทธิภาพ ได้มีผูใ้ห้ความ
หมายความพึงใจไวห้มายท่าน ไดแ้ก่ 
  มอส29กล่าวว่า ความพึงพอใจ คือ ส่ิงใดก็ตามท่ีสามารถลดความเครียดของมนุษยไ์ด้น้อยลง 
และความตึงเครียดน้ีเป็นผลจากความต้องการของมนุษย ์เม่ือมนุษยมี์ความต้องการมากก็จะเกิดการ
เรียกร้อง เม่ือใดความตอ้งการไดรั้บการตอบสนองความตึงเครียดก็ลดนอ้ยลงหรือหมดไป ท าให้เกิดความ
พึงพอใจได ้
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 เดวิส30กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบับุคคล เม่ือความตอ้งการพื้นฐานทั้งร่างกาย
และจิตใจไดรั้บการตอบสนอง พฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจของมนุษยเ์ป็นความพึงพอใจท่ีจะขจดั
ความตึงเครียด เม่ือสามารถขจดัส่ิงต่างๆไดม้นุษยก์็ยอ่มท่ีจะไดรั้บความพึงพอใจในส่ิงท่ีตอ้งการ 
 กิติมา  ปรีดีดิลก (๒๕๓๒: ๓๒๑) กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีชอบ หรือพอใจท่ีมี
ต่อองคป์ระกอบและส่ิงจูงใจในดา้นต่าง ๆ และไดรั้บการตอบสนองต่อความตอ้งการได ้
 ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์ (๒๕๓๕: ๑๔๓) กล่าววา่ ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกรวมของบุคคลท่ี
มีต่อการท างานในทางบวก เป็นความสุขของบุคคลท่ีเกิดจากการปฏิบติังาน และไดรั้บผลตอบแทน คือ ผลท่ี
เป็นความพึงพอใจท่ีท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มีความมุ่งมัน่ท่ีจะท างาน มีขวญัก าลงัใจ ส่ิง
เหล่าน้ีจะมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างาน รวมทั้งการส่งผลต่อความส าเร็จและเป็นไป
ตามเป้าหมายขององคก์าร 
 พิทกัษ ์ ตรุษทิม (๒๕๓๘: ๒๔) กล่าววา่ ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึงในเชิงการประเมินค่า ซ่ึงจะเห็นวา่เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัทศันคติอยา่งแยกกนัไม่ออก 
 กาญจน์  เรืองมนตรี (๒๕๔๓: ๑) ให้ความหมายวา่ ความพึงพอใจเป็นความรู้สึก เช่น ความ รู้สึกรัก 
ชอบ ภูมิใจ สุขใจ ประทบัใจ เห็นด้วย อนัจะมีผลให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน มีการเสียสละ อุทิศ
แรงกาย แรงใจ และสติปัญญาให้แก่งานอยา่งแทจ้ริง 
 อญัชไม  จนัทมาศ (๒๕๔๔: ๘) กล่าววา่ทศันคติและความพึงพอใจในส่ิงหน่ึง สามารถใชแ้ทนกนั
ได ้เพราะทั้งสองค าน้ีจะหมายถึง ผลท่ีไดจ้ากการท่ีบุคคลเขา้ไปมีส่วนร่วมในส่ิงนั้น ทศันคติในดา้นบวกจะ
แสดงให้เห็นสภาพความพึงพอใจในส่ิงนั้น และทศันคติด้านลบจะแสดงให้เห็นสภาพความไม่พึงพอใจ
นัน่เอง ส่วนความพึงพอใจ หมายถึง สภาพหรือระดบัความพอใจท่ีเป็นผลมาจากความสนใจ และทศันคติ
ของบุคคลท่ีมีต่อคุณภาพและสภาพของงานนั้น 
 ประนอม  แสงจนัทร์ (๒๕๒๙:๑๔) กล่าวว่าความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก อารมณ์หรือ
ความคิด หรือทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงเร้าต่างๆ เป็นผลเน่ืองมาจากการท่ีบุคคลไดป้ระเมินส่ิงเร้านั้นแลว้ 
 จากความหมายของความพึงพอใจข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ความพึงพอใจหมายถึง สภาวะ
ความรู้สึกท่ีเกิดร่วมกบัการไดบ้รรลุผลส าเร็จตามความมุ่งหมายใดๆก็ได ้เป็นความรู้สึกรัก ชอบ สุขใจ เต็ม
ใจหรือมีเจตคติท่ีดีหรือส่ิงใดก็ตามท่ีสามารถลดความตึงเครียดท่ีเป็นผลจากความตอ้งการของมนุษยน์อ้ยลง
หรือหมดไป 
 ๒.๕.๒ องค์ประกอบทีม่ีผลต่อความพงึพอใจ 
    ๒.๕.๒.๑ ความรู้ความเขา้ใจ เป็นลกัษณะของสมองของบุคคลท่ีไดรั้บและวินิจฉัยขอ้มูล
ต่างๆท่ีไดรั้บ ท าใหเ้กิดทศันคติต่อขอ้มูลนั้นๆซ่ึงจะออกในแนวคิดวา่อะไรถูกอะไรผิด 
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๓๖ 
 

   ๒.๕.๒.๒ ความรู้สึก เป็นลกัษณะอารมณ์ของบุคคลท่ีคลอ้ยตามความคิดของตนเองเม่ือ
บุคคลประเมินส่ิงเร้านั้นๆ ทศันคติจะแสดงออกในรูปของความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ ชอบหรือไม่ชอบ
ในส่ิงเร้านั้นๆ 
   ๒.๕.๒.๓ พฤติกรรมเป็นความพร้อมของบุคคลท่ีจะปฏิเสธหรือตอบสนอง อนัเป็นผล
สืบเน่ืองจากความคิดและความรู้สึก ซ่ึงจะแสดงออกในรูปของการยอมรับหรือไม่ยอมรับ 
  ๒.๕.๓ ความส าคัญของความพงึพอใจในการให้บริการ 
 ความพึงพอใจมีหลายประเภทและแตกต่างกนัออกไป ความพึงพอใจอาจเกิดจากการไดรั้บการ
ตอบสนองความพอใจแต่ละบุคคล ซ่ึงนกัวชิาการไดก้ล่าวถึงความส าคญัของความพึงพอใจไวด้งัจะกล่าว
ต่อไป 
 John D. Millett31กล่าวว่าเป้าหมายส าคญัของการบริการคือ การสร้างความพึงพอใจในการ
ใหบ้ริการประชาชนโดยมีหลกัการคือ 
  ๒.๕.๓.๑ การให้บริการอยา่งเสมอภาค หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงานภาครัฐท่ี
มีฐานคติท่ีวา่คนทุกคนเท่าเทียมกนั ดงันั้นประชาชนทุกคนควรจะไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนัในแง่
ของกฎหมาย ไม่มีการแบ่งแยกกีดกนัในการให้บริการประชาชนจะไดรั้บการปฏิบติัในฐานะท่ีเป็นปัจเจก
บุคคลท่ีใชม้าตรฐานการบริการเดียวกนั 
  ๒.๕.๓.๒ การให้บริการท่ีตรงเวลา หมายถึง ในการบริการตอ้งมองว่าการให้บริการ
สาธารณะจะตอ้งตรงเวลา ผลการปฏิบติัของหน่วยงานภาครัฐจะถือวา่ไม่มีประสิทธิภาพเลยถา้ไม่ตรงเวลา 
ซ่ึงสร้างความไม่พอใจให้แก่ประชาชน 
  ๒.๕.๓.๓ การให้บริการอยา่งเพียงพอ หมายถึง การให้บริการสาธารณะตอ้งมีลกัษณะมี
จ านวนการใหบ้ริการและสถานท่ีใหบ้ริการอยา่งเหมาะสม มิลเลท เห็นวา่ความเสมอภาคหรือการตรงเวลาจะ
ไม่มีความหมายเลยถา้มีจ านวนการให้บริการไม่เพียงพอ และสถานท่ีตั้งให้บริการสร้างความไม่ยุติธรรมให้
เกิดข้ึนแก่ผูรั้บบริการ 
  ๒.๕.๓.๔ การให้บริการอย่างต่อเน่ือง หมายถึง การให้บริการสาธารณะท่ีเป็นอย่าง
สม ่าเสมอโดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลกั ไม่ใช่ยึดความพอใจของหน่วยงานท่ีให้บริการวา่จะให้
หรือหยดุบริการเม่ือใดก็ได ้
  ๒.๕.๓.๕ การให้บริการอยา่งกา้วหนา้ หมายถึง การให้บริการสาธารณะท่ีมีการปรับปรุง
คุณภาพและผลการปฏิบติังาน กล่าวอีกนยัหน่ึง คือ การเพิ่มประสิทธิภาพหรือความสามารถท่ีจะท าหนา้ท่ี
ไดม้ากข้ึนโดยทรัพยากรเท่าเดิม 
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๓๗ 
 

  ๒.๕.๔ พืน้ฐานในการสร้างความพงึใจและความต้องการ 
สุทธิ   ป้ันมา (๒๕๓๕: ๖๒) กล่าววา่ ความพึงพอใจของบุคคลจะเกิดข้ึนตอ้งอาศยัแรงจูงใจมา

เป็นพื้นฐาน และบุคคลจะเกิดความพึงใจมากหรือน้อยเพียงใด ข้ึนกับว่าการกระท านั้ นได้รับการ
ตอบสนองตรงกบัความตอ้งการ หรือแรงจูงใจของบุคคลนั้นหรือไม่ เพราะแรงจูงใจเป็นสภาวะท่ีถูก
กระตุน้ หรือถูกผลกัดนัใหแ้สดงพฤติกรรมเพื่อไปยงัจุดหมายท่ีวางไว ้

ทฤษฎีแรงจูงใจของอบับราฮมั  มาสโลว์32 ศาสตราจารยอ์บับราฮมั  มาสโลว ์ไดรั้บปริญญา
เอกจากมหาวิทยาลยัวิสคินซิน มีชีวิตอยู่ในระหว่างปี ค.ศ. ๑๙๐๘ – ๑๙๗๐ ไดศ้ึกษาแรงจูงใจของ
มนุษย ์โดยเร่ิมตั้งแต่แรงจูงใจขั้นปฐมภูมิและแรงจูงใจในขั้นที่ ๒ ซ่ึงหมายถึงความตอ้งการทาง
ร่างกายและความตอ้งการดา้นอื ่นๆ  ปี  ค .ศ . ๑๙๔๓ได เ้สนอทฤษฎีการจ ูงใจและไดร้ ับการ
วิพากษ์ว ิจารณ์มากมายหมายประการและในที่สุดก็มีผูย้อมรับมากข้ึนทัว่โลกว่าเป็นทฤษฎีที่ที
ความส าคญัมาก มาสโลวไ์ดจ้ดัล าดบัความตอ้งการของมนุษยด์งัน้ี คือ 

๑. ความต้องการด้านร่างกาย (Physiological needs) ความต้องการด้านร่างกายเป็น
ส่ิงจ าเป็นเบ้ืองแรกของมนุษย ์นั้นก็คือ ความต้องการอาหารเม่ือทีความหิวและความตอ้งการด่ืมน ้ าเม่ือ
กระหาย ความตอ้งการพกัผอ่นนอนหลบัเม่ือร่างกายอ่อนเพลีย และความตอ้งการลดความตึงเครียดทางดา้น
เพศ เม่ือความตอ้งการทางดา้นร่างกายไดรั้บการตอบสนองจนอินทรียเ์กิดความพอใจแลว้ ก็จะท าให้มีความ
ตอ้งการในระดบัสูงข้ึนอีก 

๒. ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety needs) ความตอ้งการความปลอดภยั ความ
มัน่คงปลอดภยัจากสภาพดินฟ้า อากาศ หรือสภาพแวดลอ้มภายนอก หมายถึง การมีท่ีอยู่อาศยัปลอดภยั
จากอนัตรายต่างๆ มีความปลอดภยัจากการถูกท าร้ายร่างกายรวมถึงความมัน่คงในเร่ืองการงานดว้ย 

๓. ความตอ้งการทางสังคม (Social needs) เม่ือร่างกายไดรั้บการตอบสนองจนไม่มี
ความหิวหรือกระหาย มีความมัน่คงในชีวิต มีความปลอดภยัจากการถูกท าร้ายแลว้ ในขั้นต่อไปมนุษยก์็
จะมีความตอ้งการความรัก ตอ้งการเพื่อน ตอ้งการมีความสัมพนัธ์ในทางบวกจากคนอ่ืน ตอ้งการการ
ยอมรับจากเพื่อนฝงูในฐานะสมาชิกคนหน่ึงของสังคม 

๔. ความตอ้งการการยอมรับนับถือ (Esteem needs) ความตอ้งการมีอ านาจ ความ
ตอ้งการประสบความส าเร็จในชีวิต ความตอ้งการสถานภาพทางสังคม มาสโลวเ์น้นในเร่ืองการยอมรับ
ตวัเองและการท่ีสังคมยอมรับดว้ย 

๕. ความตอ้งการความสัมฤทธ์ิดงัใจปรารถนา (Self-actualization) ความตอ้งการขั้น
สูงสุดของมนุษย ์ก็คือเม่ือมนุษยไ์ดรั้บตอบสนองความตอ้งการขั้นต่างๆแลว้ บุคคลจะมีความตอ้งการอีก
ระดบัหน่ึงซ่ึงบุคคลจะใชค้วามสามารถใชศ้กัยภาพท่ีมีอยู ่พยายามท่ีจะท าใหเ้ป็นไปตามท่ีตอ้งการใหไ้ด ้
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๓๘ 
 

 ทฤษฎีของพอร์ตเตอร์ และลอร์เลอร์ (The Porster and Lawler - Models) การศึกษาวิจยั
ทางดา้นแรงจูงใจ ไดมี้ผูท้  าการศึกษามาเป็นระยะๆ ในระยะแรกเร่ิมตน้จากเทยเ์ลอร์ (Frederick Taylor) 
ศึกษาการจ่ายเงินค่าตอบแทนการท างานหรืออีกนยัหน่ึงการจ่ายเงินส าหรับงานแต่ละงาน โดยพิจารณา
จากปริมาณงาน โดยจะจัดคนให้ท างานเหมาะสมกับความสามารถของบุคคลนั้ น มักไม่ค  านึงถึง
ความสัมพนัธ์ของบุคคลในกลุ่มเท่าใดนกั เม่ือมีผูศึ้กษาเก่ียวกบัมนุษยสัมพนัธ์มากข้ึนในระยะหลงัก็มีผู ้
แสดงความคิดเห็นว่า มนุษยสัมพนัธ์ก็มีส่วนช่วยให้ผลผลิตสูงข้ึน นั้นคือมนุษยสัมพนัธ์ก็เป็นแรงจูงใจ
ประการหน่ึง จึงสามารถสรุปได้ว่า ความพึงพอใจมีผลต่อการปฏิบติังาน ในทางตรงกนัขา้มความพึง
พอใจจะท าให้การปฏิบติังานดอ้ยลง และปริมาณลดลงไปด้วย ทฤษฎี ๒ ปัจจยัของเฮอร์ซเบิร์ก เป็น
ทฤษฎีท่ีแสดงความหมายและความส าคญัของความพึงพอใจท่ีมีผลกระทบต่อการท างานของบุคคลท่ีดี
ท่ีสุด พอร์ตเตอร์และลอร์เลอร์ไดน้ าทฤษฎีของวรูมมาปรับปรุงคน้ควา้วจิยัเพิ่มเติมโดยศึกษาเร่ืองความพึง
พอใจกบัการปฏิบติังานโดยเฉพาะ 

พอร์ตเตอร์ และลอร์เลอร์ ท าการศึกษาและกล่าวอา้งวา่การจูงใจจะมีแรงพยายามหรือพลงัไม่
เท่ากัน หรือไม่เหมือนกันกับความพึงพอใจและการปฏิบัติงาน การจูงใจ ความพึงพอใจและการ
ปฏิบติังานเป็นตวัแปรท่ีแยกออกจากกนัและมีความสัมพนัธ์กนัแตกต่างกบัขอ้สมมติฐานเดิม 

จากท่ีกล่าวมาแล้วขา้งต้น พอสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ภาวะความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน
เน่ืองจากการท่ีบุคคลไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการขั้นพื้นฐานในส่ิงต่างๆ จนสามารถลดความตึง
เครียดลงได้ และมีความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก พฤติกรรมความพร้อมของบุคคล เป็นองค์ประกอบ
พื้นฐานท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ  
 ๒.๕.๕ การวดัความพงึพอใจ 
 เน่ืองจากความพึงพอใจเป็นทศันคติในทางบวกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง การวดัวา่บุคคล
มีความรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ จึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งสร้างเคร่ืองมือท่ีช่วยในการวดัทศันคติ ซ่ึง
นกัวชิาการหลายท่านไดก้ล่าวถึงการวดัความพึงพอใจไว ้พอท่ีจะสรุปไดด้งัน้ี 
 ถวลิย ์ ธาราโภชน์ (๒๕๓๒ : ๗๗-๗๘) ไดก้ล่าวถึงการวดัความพึงพอใจไว ้สรุปไดว้า่ ในการ
วดัความรู้สึก หรือการวดัทศันคตินั้นจะวดัออกมาในลกัษณะของทิศทาง ซ่ึงมีอยู ่๒ ทิศทาง คือ ทางบวก
และทางลบ ทางบวกหมายถึง การประเมินค่าความรู้สึกไปในทางท่ีดี ชอบหรือพอใจ ส่วนทางลบจะเป็น
การประเมินค่าความรู้สึกไปในทางท่ีไม่ดี ไม่ชอบหรือไม่พอใจ และการว ัดในลักษณะปริมาณ 
(Magnitude) ซ่ึงมีความเขม้ขน้ ความรุนแรง หรือระดบัทศันคติไปในทิศทางท่ีพึงประสงค์ หรือไม่พึง
ประสงคน์ั้นเอง ซ่ึงมีวิธีการวดัความพึงพอใจมีอยูห่ลายวิธี เช่น วิธีการสังเกต วิธีการสัมภาษณ์ วิธีการใช้
แบบสอบถาม ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
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  ๑. วิธีการสังเกต เป็นวิธีการใช้ตรวจสอบบุคคลอ่ืนโดยการเฝ้ามองและจดบนัทึกอย่างมี
แบบแผน วิธีน้ีเป็นการศึกษาท่ีเก่าแก่ และยงัเป็นท่ีนิยมใชอ้ย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบนั แต่ก็เหมาะสมกบั
การศึกษาเป็นรายกรณีเท่านั้น 
  ๒. วิธีการสัมภาษณ์ เป็นวิธีการท่ีผูว้ิจยัจะตอ้งออกไปสอบถามโดยการพูดคุยกบับุคคล
นั้นๆ โดยเตรียมแผนงานล่วงหนา้ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด 
  ๓. วิธีการใช้แบบสอบถาม วิธีการน้ีจะเป็นการใช้แบบสอบถามท่ีมีขอ้ค าอธิบายไวอ้ย่าง
เรียบร้อย เพื่อให้ผูต้อบทุกคนตอบมาเป็นแบบแผนเดียวกนั มกัใชใ้นกรณีท่ีตอ้งการขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง
จ านวนมากๆ วธีิน้ีนบัเป็นแบบแผนท่ีนิยมใชก้นัมากท่ีสุด ในการวดัทศันคติ รูปแบบของแบบสอบถามจะใช้
มาตรวดัทศันคติซ่ึงนิยมใช้ในปัจจุบนัวิธีหน่ึง คือ มาตราส่วนแบบลิเคิร์ท (Likert Scales) ประกอบด้วย
ขอ้ความท่ีแสดงถึงทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงเร้าอยา่งใดอยา่งหน่ึง แลว้ค าตอบท่ีแสดงถึงระดบัความรู้สึก 
๕ ค าตอบ เช่น มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 
 โยธิน  ศนัสนยุทธ์ิ (๒๕๓๐ : ๗๑) ไดก้ล่าวถึงเคร่ืองมือวดัความพึงพอใจไว ้สรุปไดว้่าการจะ
คน้หาวา่บุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ วธีิท่ีง่ายท่ีสุดก็คือ การสอบถาม ซ่ึงการศึกษาในระยะหลงัๆท่ีตอ้งมีผู ้
บอกข้อมูลจ านวนมากๆ มกัใช้แบบสอบถามท่ีใช้มาตราส่วนประมาณค่าตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) 
ประกอบดว้ยชุดของแบบสอบถาม และมีตวัเลือก ๕ ตวั ส าหรับเลือกตอบ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย 
และนอ้ยท่ีสุด และคะแนนความพึงพอใจนั้นสามารถน ามาวเิคราะห์ไดว้า่บุคคลมีความพึงพอใจในดา้นใดสูง 
และดา้นใดต ่า โดยใชว้ธีิการทางสถิติ ซ่ึงหากตอ้งการทราบขอ้มูลเก่ียวกบัองคก์ร ก็มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใช้
แบบสอบถามท่ีมีค าถามหลายข้อ เพื่อจะได้ครอบคลุมลักษณะต่างๆของงานทุกๆด้านขององค์กร และ
นอกจากการใชแ้บบสอบถามแลว้อาจใชว้ธีิการเขียนตอบอยา่งเสรีไดเ้ช่นกนั 
 จากทรรศนะต่างๆของนกัวิชาการ สรุปไดว้่า การวดัความพึงพอใจเป็นการตรวจสอบทศันคติ
บุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงสามารถใช้เคร่ืองมือวดัไดห้ลายแบบ เช่น วิธีการสังเกต วิธีการสัมภาษณ์ 
วธีิการใชแ้บบสอบถาม เป็นตน้ 

๒.๕.๖ ความพงึพอใจของผู้รับบริการ 
 Millet (๑๙๕๔:๓๙๗-๔๐๐) ได้ให้รายละเอียดเก่ียวกับความพึงพอใจในการให้บริการ 
(Satisfactory Service) หรือความสามารถในการสร้างความพึงพอใจให้กบัผูรั้บบริการโดยพิจารณาจาก
องคป์ระกอบ ๕ ดา้น คือ 

๑. การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรมในการ
บริหารงานของรัฐท่ีมีทศันคติท่ีวา่คนทุกคนเท่าเทียมกนัดงันั้นประชาชนทุกคนจะไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่า
เทียมกนัในแง่มุมของกฎหมาย ไม่มีการแบ่งแยกกีดกนัในการใหบ้ริการเดียวกนั 
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๒. การให้บริการอยา่งทนัเวลา (Timely Service) หมายถึง ในการให้บริการจะตอ้งมองวา่
การให้บริการสาธารณะจะตอ้งตรงต่อเวลา ผลการปฏิบติังานของหน่วยงานรัฐจะถือวา่ไม่มีประสิทธิผลเลย
ถา้ไม่มีการตรงเวลาซ่ึงจะสร้างความไม่พึงพอใจให้แก่ประชาชน 

๓. การให้บริการอยา่งเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะตอ้งมี
ลกัษณะ มีจ  านวนการให้บริการและสถานท่ีให้บริการอยา่งเหมาะสม (The right quality at the geographical) 
Millet เห็นว่าความเสมอภาค หรือการตรงต่อเวลาจะไม่มีความหมายเลยถ้ามีจ  านวนการให้บริการท่ีไม่
เพียงพอและสถานท่ีตั้งท่ีใหบ้ริการสร้างความไม่ยติุธรรมให้เกิดข้ึนแก่ผูรั้บบริการ 

๔. การให้บริการอยา่งต่อเน่ือง (Continuous Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะท่ี
เป็นไปอย่างอยา่งสม ่าเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลกั ไม่ใช่ยึดความพอใจของหน่วยงานท่ี
ใหบ้ริการวา่จะใหห้รือหยุดบริการเม่ือใดก็ได ้

๕. การให้บริการอยา่งกา้วหนา้ (Progressive Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะท่ีมี
การปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบติังาน กล่าวอีกนยัหน่ึง คือการเพิ่มประสิทธิภาพหรือความสามารถท่ี
จะท าหน้าท่ีไดม้ากข้ึนโดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม กรอนรูส์33ไดก้ล่าวไวว้่า ความพึงพอใจในการบริการ จะ
ประกอบดว้ยองค์ประกอบ ๒ ประการ คือ ๑) องค์ประกอบดา้นการรับรู้คุณภาพของผลิตภณัฑ์บริการ 
ผูรั้บบริการจะรับรู้วา่ผลิตภณัฑ์บริการท่ีไดรั้บมีลกัษณะตามพนัธะสัญญาของกิจการบริการแต่ละประเภท
ตามท่ีควรจะมากนอ้ยเพียงใด เช่น ลูกคา้ท่ีเขา้พกัในโรงแรมจะไดพ้กัในห้องพกัท่ีจองไว ้ ลูกคา้ท่ีเขา้ไปใน
ภตัตาคารอาหารจะไดรั้บอาหารตามสั่ง เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นผลิตภณัฑ์บริการท่ีผูรั้บบริการควรจะไดรั้บ
ตามลกัษณะของการบริการแต่ละประเภท ซ่ึงจะสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ในส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการ ๒) 
องค์ประกอบดา้นการรับรู้คุณภาพของการน าเสนอบริการ ผูรั้บบริการจะรับรู้ว่าวิธีการน าเสนอบริการใน
กระบวนการบริการของผูใ้ห้บริการมีความเหมาะสมเพียงใด ไม่วา่จะเป็นความสะดวกในการเขา้ถึงบริการ 
พฤติกรรมการแสดงออกของผูใ้ห้บริการตามบทบาทหน้าท่ีและปฏิกิริยาการตอบสนองบริการของผู ้
ใหบ้ริการต่อผูรั้บบริการในดา้นความรับผิดชอบต่องานการใชภ้าษาส่ือความหมายและการปฏิบติัตนในการ
ใหบ้ริการซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ดว้ยไมตรีจิตของการบริการท่ีแทจ้ริง  

ประสิทธ์ิ  ศิริแสง (๒๕๔๕: ๓๓) ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมไวว้า่ การวดัความพึงพอใจในการให้บริการ
สาธารณะจะเป็นการประเมินค่าโดยลูกคา้หรือผูรั้บบริการต่อกิจกรรมการให้บริการในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
ตวัช้ีวดัความพึงพอใจส่วนใหญ่จะวดัพฤติกรรมของผูใ้ห้บริการ กระบวนการใหบ้ริการ หรือผลผลิตท่ีไดรั้บ  

โสพส  เอ่ียมสะอาด (๒๕๔๕)ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงาน
สาธารณะของต ารวจสังกดัต ารวจภูธรจงัหวดัชลบุรี พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของต ารวจ สังกดัต ารวจภูธรจงัหวดัชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง แต่เม่ือพิจารณาดา้น
รายไดแ้ลว้พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจระดบัมากในดา้นการให้บริการอย่างเสมอภาค การให้บริการ

                                                           
33 จิตตินนัท ์เดชะคุป, ๒๕๔๓ : ๒๕-๒๖ 
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อย่างเพียงพอและการให้บริการอย่างก้าวหน้า ส่วนการให้บริการอย่างทนัเวลาและการให้บริการอย่าง
ต่อเน่ืองนั้นประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 

วลัลภา ชายหาด34ไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริการสาธารณะวา่ 
หมายถึง ระดบัของความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการไดรั้บบริการในลกัษณะของการให้บริการอยา่ง
เท่าเทียมกนั บริการอยา่งรวดเร็ว ทนัเวลาต่อเน่ือง และมีความกา้วหนา้ 

๒.๖ งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

              พรปวีย ์สนธ์ิชยั (๒๕๔๙) ไดศึ้กษาเชิงประเมินผลโครงการอบจ.พบประชาชน (อบจ.สัญจร) 
กรณีศึกษาอ าเภอภกัดีชุมพล โดยใชแ้นวคิดของทฤษฏีระบบในดา้นต่อไปน้ี ๑) ดา้นปัจจยัน าเขา้ ๒) ดา้น
กระบวนการ ๓) ดา้นผลผลิตของโครงการ วธีิการศึกษาใชแ้บบผสมผสานคือ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
กลุ่มตวัอย่างแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานตามโครงการ อบจ.พบประชาชน (อบจ.
สัญจร) จ านวน ๒๐๔ คน และกลุ่มประชาชนผูม้ารับบริการ จ านวน ๓๘๐ คน ผลการศึกษาพบวา่ 
  ๑. เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามโครงการอบจ.
พบประชาชนโดยรวม และการด าเนินโครงการมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือวิเคราะห์เป็นราย
ดา้น พบวา่ส่วนใหญ่เห็นวา่ดา้นกระบวนการมีความเหมาะสมในระดบัสูง รองลงมาคือ ดา้นผลผลิตและดา้น
ปัจจยัน าเขา้ ตามล าดบั เม่ือวเิคราะห์เป็นรายขอ้ พบวา่ ดา้นปัจจยัน าเขา้ทุกขอ้อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยดา้น
เงินและงบประมาณของโครงการมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ดา้นผลผลิตทุกขอ้อยู่ในระดบัปานกลาง โดยความพึง
พอใจของประชาชนผูรั้บบริการตามโครงการอบจ.พบประชาชนมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 
  ๒.  ดา้นผูรั้บบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามโครงการอบจ.พบ
ประชาชนโดยรวมและการด าเนินโครงการมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือวิเคราะห์เป็นรายดา้น 
พบวา่ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจและเห็นวา่ผลการด าเนินโครงการดา้นปัจจยัน าเขา้มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดบัสูง รองลงมาคือ ด้านผลผลิตและด้านกระบวนการ ตามล าดบั เม่ือวิเคราะห์เป็นรายขอ้ พบว่า ด้าน
ปัจจยัน าเขา้ทุกขอ้อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยดา้นวสัดุ/อุปกรณ์มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ดา้นกระบวนการทุกขอ้อยู่
ในระดบัปานกลาง โดยการพฒันาบุคคลมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด และดา้นผลผลิตทุกขอ้อยูใ่นระดบัปานกลาง โดย
ความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริหารตามโครงการอบจ.พบประชาชนมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 
                 ๓. ผลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก มีดงัน้ี 

  ๓.๑ ความคิดเห็นเก่ียวกบัโครงการ อบจ.พบประชาชนพบวา่ 
    (๑)  ดา้นปัจจยัน าเขา้ ควรสนบัสนุนในดา้นงบประมาณให้เพียงพอทุกกิจกรรมของ
โครงการ และควรจดัวสัดุอุปกรณ์ในการตรวจสุขภาพให้เพียงพอ 
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๔๒ 
 

           (๒)  ด้านกระบวนการ การพฒันาบุคคลขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิมี
ความพร้อมมาก แต่การด าเนินงานดา้นการส่ือสารให้ประชาชนทราบข่าวการด าเนินโครงการไม่ทัว่ถึงและ
ไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
           (๓)  ด้านผลผลิต ประชาชนมีความพึงพอใจกับโครงการอบจ.พบประชาชน 
เจา้หนา้ท่ีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิมีความเป็นกนัเองและบริการสะดวกรวดเร็ว 

  ๓.๒ ผลจากการด าเนินโครงการอบจ.พบประชาชน มีความเห็นวา่ ควรเพิ่มเติมในดา้น
งบประมาณ และควรปรับปรุงในดา้นระยะเวลาในการใหค้วามรู้มากข้ึน 
   ๓.๓ วิธีการหรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขโครงการ มีข้อเสนอแนะว่า ควร
ปรับปรุงในดา้นงบประมาณให้เพียงพอกบัจ านวนประชาชนในเขตอ าเภอภกัดีชุมพล ควรปรับปรุงในดา้น
ระยะเวลา   
                 องค์การบริหารส่วนจงัหวดันครศรีธรรมราช (๒๕๕๐)ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาประจ าปี ๒๕๕๐ พบวา่มีการด าเนินโครงการบรรลุตามเป้าหมาย/ตวัช้ีวดั ทุกโครงการ ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนและชุมชนในหลายประการ ซ่ึงผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน ๒,๑๕๗ ตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช เขา้ด าเนินการ ดงัน้ี ความจ าเป็นของโครงการ อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียร้อยละ๙๓.๘๖) 
ความทัว่ถึงของการประชาสัมพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ียร้อยละ ๗๖.๐๗) การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการ อยูใ่นระดบัปานกลาง(ค่าเฉล่ียร้อยละ ๗๓.๑๓) ความเพียงพอกบัความตอ้งการ อยู่ในระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ียร้อยละ ๖๐.๐๗) ความคุม้ค่า อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ียร้อยละ ๙๑.๗๐) การไดรั้บประโยชน์ อยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียร้อยละ ๙๕.๐๐) ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ียร้อยละ ๙๒.๑๓) 
 องค์การบริหารส่วนจงัหวดัสงขลา (๒๕๕๑)ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ พบวา่ จ านวนโครงการท่ีปรากฏในแผนพฒันา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๑ มี
จ านวน ๑๔๖ โครงการ สามารถน าไปปฏิบติัได ้ตามแผน จ านวน ๑๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๓๔ 
โดยยุทธศาสตร์ดา้นศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน สามารถด าเนินโครงการ
ไดเ้กินกวา่ท่ีบรรจุไวใ้นแผน คิดเป็นร้อยละ ๑๕๘.๓๓ รองลงมาเป็นยุทธศาสตร์ดา้นอาชีพ เศรษฐกิจ และ
การท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ ๑๓๓.๓๓ (เน่ืองจากในแผนพฒันา ๓ ปี ตั้งโครงการไวเ้ป็นภาพรวมและมี
หลาย ๆ กิจกรรม เม่ือน ามาจดัท าแผนด าเนินงานไดน้ ากิจกรรมเหล่าน้ีมาจดัท าเป็นโครงการข้ึนใหม่ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัวิธีงบประมาณ จึงท าให้ เห็นวา่โครงการตามแผนด าเนินงานเกินกวา่ท่ีปรากฏในแผนพฒันา
สามปี) ยทุธศาสตร์ดา้นคุณภาพชีวติท่ีดี คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๔๖ ยุทธศาสตร์ดา้นการจดัระเบียบชุมชน/สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗๑ ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพื้นฐานเพียงพอทนัสมยั 
คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๗๔ ยุทธศาสตร์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มน าไปปฏิบติัไดต้  ่า คิดเป็นร้อย
ละ ๕๐.๐๐ ยทุธศาสตร์ดา้นการเมือง และ การบริหารจดัการท่ีดี คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘๖ 



 

๔๓ 
 

 ส่วนในดา้นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
การพฒันา ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั ๓.๑๘ โดยพบว่า
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ดา้นโครงสร้างพื้นฐานเพียงพอทนัสมยั มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั ๓.๒๕ ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 
ดา้นคุณภาพชีวิตท่ีดี ค่าเฉล่ียเท่ากบั ๓.๑๘ ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ดา้นการจดั ระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย ค่าเฉล่ียเท่ากบั ๓.๑๗ ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ดา้น ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยืน 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั ๓.๑๖ ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ดา้นอาชีพ เศรษฐกิจและ การท่องเท่ียว ค่าเฉล่ียเท่ากบั ๓.๑๗ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ ดา้นศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ค่าเฉล่ียเท่ากบั ๓.๒๑ 
ยทุธศาสตร์ท่ี ๗ ดา้นการเมือง และการบริหารจดัการท่ีดี ค่าเฉล่ียเท่ากบั ๓.๑๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งยาว (๒๕๕๒) ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ พบวา่ จ านวนโครงการท่ีปรากฏในแผนพฒันา มีจ านวน ๑๓๔ โครงการ 
สามารถปฏิบติัไดใ้นปี ๒๕๕๒ จ านวน ๔๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖ โดยยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
ดา้นคุณภาพชีวิตและสังคมสามารถด าเนินการไดม้ากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๕ ของโครงการท่ีก าหนดไว้
ในแผน รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองการบริหาร คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐ และท่ีด าเนินการ
ไดน้อ้ยท่ีสุด คือ ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ ๗.๔ ส่วนในดา้นการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานในภาพรวม พบวา่ ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๘ รองลงมาคือ ไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๑ และพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๑
โดยรายขอ้ท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
รองลงมาคือ การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด และท่ีพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ ความโปร่งใสใน
การด าเนินโครงการ 

ดา้นความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน จ าแนกตามยุทธศาสตร์ พบว่า ผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีความพึง
พอใจต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ท่ี ๖ การพฒันาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยได้
คะแนน ความพึงพอใจ ๗.๐๙ จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การพฒันาดา้น
คุณภาพชีวิตและสังคม ได้คะแนนความพึงพอใจ ๗.๐๓ และท่ีได้คะแนนความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ และยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพฒันาดา้นการเมืองการบริหาร ซ่ึงได้
คะแนนเท่ากนั คือ ๖.๗๙ 

เทศบาลต าบลเสือโฮก อ าเภอเมือง จงัหวดัชยันาท (๒๕๕๒) ไดด้ าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาปี ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ซ่ึงผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพฒันา ทั้ง ๕ ดา้น ไดแ้ก่ การสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและการเกษตร การสร้างความเขม้แข็งของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การ
พฒันาคุณภาพชีวิต การพฒันาการท่องเท่ียวและการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การ
บริหารจดัการบ้านเมืองท่ีดี ซ่ึงอตัราร้อยละของโครงการท่ีได้ด าเนินการคิดเป็น ร้อยละ ๔๐.๓๐ จาก
โครงการทั้งหมด จ านวน ๗๗ โครงการ 



 

๔๔ 
 

ส่วนในดา้นการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
ภาพรวม ซ่ึงผลการประเมินเป็นดงัน้ี 
     - การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ผลการประเมิน คือ พอใจ 
คิดเป็นร้อยละ ๘๐ รองลงมาคือพอใจมาก ร้อยละ ๑๕ ส่วนไม่พอใจคิดเป็นร้อยละ ๕ 
     -  การประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ/กิจกรรม ผลการประเมิน คือ 
พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๖๕ รองลงมาคือพอใจมาก ร้อยละ ๓๐ ส่วนไม่พอใจคิดเป็นร้อยละ ๕ 
   - การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม ผลการประเมิน คือ 
พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๗๐ รองลงมาคือพอใจ ร้อยละ ๒๑ ส่วนไม่พอใจคิดเป็นร้อยละ ๙ 
     - การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ผลการประเมิน คือ 
พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๖๐ รองลงมาคือพอใจมาก ร้อยละ ๓๓ ส่วนไม่พอใจคิดเป็นร้อยละ ๗ 

- ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ผลการประเมิน คือ พอใจ คิดเป็นร้อยละ 
๔๘ รองลงมาคือพอใจมาก ร้อยละ ๔๐ ส่วนไม่พอใจคิดเป็นร้อยละ ๑๒ 
     - การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด ผลการประเมิน คือ พอใจ คิดเป็นร้อยละ 
๕๗ รองลงมาคือพอใจมาก ร้อยละ ๓๙ ส่วนไม่พอใจคิดเป็นร้อยละ ๔ 
     - ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหา ผลการประเมิน คือ พอใจ คิด
เป็นร้อยละ ๖๐ รองลงมาคือพอใจมาก ร้อยละ ๕๒ ส่วนไม่พอใจคิดเป็นร้อยละ ๘ 
     - การแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน ผลการประเมิน คือ 
พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๖๔ รองลงมาคือพอใจมาก ร้อยละ ๓๓ ส่วนไม่พอใจคิดเป็นร้อยละ ๓ 
     - ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ผลการประเมิน คือ พอใจ
มาก คิดเป็นร้อยละ ๕๐ รองลงมาคือพอใจ ร้อยละ ๔๐ ส่วนไม่พอใจคิดเป็นร้อยละ ๑๐ 

เทศบาลต าบลบึงยี่โถ อ าเภอธัญบุรี จงัหวดัปทุมธานี (๒๕๕๓) ไดด้ าเนินการติดตามประเมินผล
แผนการพฒันาทอ้งถ่ิน โดยประเมินความพึงพอใจเร่ืองการให้บริการและการปฏิบติังานของเทศบาล สรุป
รายละเอียดไดด้งัน้ี  
  - ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน คะแนนประเมินความพึงพอใจ จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนนผล
ประเมินในภาพรวมไดค้ะแนน ๘.๑๓ คะแนน 
     - ดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวิต คะแนนความพึงพอใจ จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนนผลประเมิน
ในภาพรวมไดค้ะแนน ๘.๐๗ คะแนน 
     - ดา้นการพฒันาสังคม คะแนนความพึงพอใจ จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนนผลประเมินใน
ภาพรวมไดค้ะแนน ๘.๖๓ คะแนน 
     - ดา้นการวางแผนส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว คะแนนความพึงพอใจ
จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ผลประเมินในภาพรวมไดค้ะแนน ๘.๔๔ คะแนน 
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     - ดา้นการบริหารจดัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม คะแนนความพึงพอใจ
จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ผลประเมินในภาพรวมไดค้ะแนน ๘.๓๒ คะแนน 
     - ดา้นศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน คะแนนความพึงพอใจจาก
คะแนนเตม็ ๑๐ คะแนน ผลประเมินในภาพรวมไดค้ะแนน ๘.๓๒ คะแนน 
     - ดา้นการพฒันาการเมืองและการบริหาร คะแนนความพึงพอใจ จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
ผลประเมินในภาพรวมไดค้ะแนน ๘.๑๙ คะแนน 
   ซ่ึงจากภาพรวมทั้ง ๗ ดา้น จะเห็นไดว้า่ ผลการปฏิบติังานของเทศบาลต าบลบึงยี่โถ อยูใ่นระดบัท่ี
ดี คะแนนการประเมินโดยเฉล่ีย ๘.๓๐ คะแนน 
    เทศบาลต าบลคุง้ส าเภา อ าเภอมโนรมย ์ จงัหวดัชยันาท (๒๕๕๓) ไดด้ าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓) ซ่ึงผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพฒันา ทั้ง 
๕ ดา้น ไดแ้ก่ ยทุธศาสตร์การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและการเกษตร ยุทธศาสตร์การสร้างความเขม้แข็ง
ของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์การพฒันาการ
ท่องเท่ียวและการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการบา้นเมือง
ท่ีดี ไดด้ าเนินการโครงการทั้งหมด จ านวน ๓๙ โครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด ๔๔ นอกจากน้ีได้
ศึกษาความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในภาพรวม ซ่ึงแยกเป็นรายดา้น
ไดแ้ก่ 
  - การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม 
     - การประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ / กิจกรรม 
     - การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม 
     - การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ /กิจกรรม ต่อสาธารณะ 
     - ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ /กิจกรรม 
 โดยในภาพรวมความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๔ รองลงมา คือ พึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๕ ส่วนไม่พอใจ คิด
เป็นร้อยละ ๕.๑ 
              ลิขิต  ประจกักตัตา (๒๕๕๓) ไดศึ้กษาความคิดเห็นของก านนัและนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล
ต่อการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัมหาสารคาม พบว่า ความ
คิดเห็นของก านนัและนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตจงัหวดัมหาสารคามท่ีมีต่อการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัมหาสารคามโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือ
จ าแนกเป็นรายดา้น พบวา่อยูใ่นระดบัมาก ๒ ดา้น เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ย คือ ดา้นการพฒันาและ
ส่งเสริมการเกษตร การเศรษฐกิจและการพาณิชย ์รองลงมาคือ ดา้นการบริหารจดัการและพฒันาบุคลากร อยู่
ในระดับปานกลาง ๓ ด้าน คือ ด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวฒันธรรมด้านการบริหาร
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จดัการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และด้านชุมชนเข้มแข็งพฒันาคนและสังคมมี
คุณภาพ ส่วนขอ้เสนอแนะต่อการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
มหาสารคาม เรียงล าดบัจากมากไปน้อยได้ดงัน้ี ควรปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวทางศาสนาให้อยู่ในสภาพดี 
ควรพิจารณาสร้างคลองส่งน ้าอยา่งทัว่ถึงมากข้ึน ควรจดักิจกรรมทางศาสนาอยา่งต่อเน่ืองให้กบัเยาวชน ควร
สนบัสนุนการผลิตและการใช้ปุ๋ยชีวภาพอย่างทัว่ถึงเพื่อเป็นการบ ารุงดินและเป็นการประหยดั ควรจดัหา
อุปกรณ์ช่วยผูป้ระสบสาธารณภยั ควรส่งเสริมประชาชนให้มีอาชีพเสริมมากข้ึน ควรวางแผนและเจาะบ่อ
บาดาลอยา่งเพียงพอเพื่อใชใ้นหนา้แลง้ และควรใหป้ระชาชนเขา้ไปมีส่วนร่วมในการจดัซ้ือ          จดัจา้ง 

 มหาวิทยาลยัทกัษิณ (๒๕๕๔) ติดตามและประเมินผลแผนพฒันา ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๓ ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล พบวา่จากโครงการท่ีไดก้ าหนดไวท้ั้งหมด ไดมี้การด าเนิน
โครงการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๑ ความส าเร็จของโครงการอยู่ในระดับมากท่ีสุด จ าแนกตาม
ยทุธศาสตร์ พบวา่ ความส าเร็จอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ระดบัความพึงพอใจของโครงการต่าง ๆ พบวา่อยูใ่น
ระดบัมาก จ าแนกตามยทุธศาสตร์พบวา่ ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  

Suchart Chewapun (๑๙๘๙) ศึกษาความพึงพอใจในงานพลศึกษาในวิทยาลยัครูของประเทศไทย 
ผลการวจิยัสรุปไดว้า่ อาจารยพ์ลศึกษามีความพึงพอใจในงานท่ีปฏิบติั โดยเรียงตามส าดบัของปัจจยัความพึง
พอใจจากมากไปหาน้อย ได้ดงัน้ี (๑) ความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน (๒) ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั (๓) 
ความส าเร็จในงาน (๔) การยอมรับนบัถือ (๕) ความรับผิดชอบ (๖) สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน (๗) 
ความกา้วหนา้ (๘) นโยบายและการบริหาร (๙) การนิเทศงานและ (๑๐) เงินเดือน 
 Milosheff (๑๙๙๐) ศึกษาองค์ประกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจในการท างาน ของอาจารยท่ี์
วทิยาลยัชุมชน กลุ่มตวัอยา่งเป็นอาจารยท่ี์ท างานแบบเตม็เวลาจาก ๓๕ วิทยาลยั จ านวน ๗๐๓ คน และศึกษา
เก่ียวกับด้านพื้นฐานเร่ืองทั่วไปของอาจารย์ ความสนใจงานท่ีด้องท าตามลักษณะอาชีพ และการรับรู้ 
ผลการวจิยัพบวา่ ความพึงพอใจในการท างาน ไดรั้บอิทธิพลจากวิทยาลยัการรับรู้ของนกัศึกษา ความไม่ชอบ
ดา้นการเงินของหน่วยงาน คุณภาพทางวชิาการของวทิยาลยั การรับรู้ถึงแผนกท่ีตนท างานและผูร่้วมงาน 
 Wetherell (๒๐๐๒) ศึกษาวิจยัทางภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารกบัความพึงพอใจของครู โดยใชแ้บบวดั
ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร (principal leadership style) ในโรงเรียนประถมศึกษา ใน Morris County รัฐ New 
Jersey ผลการวิจยัพบว่า ครูมีความพอใจระดบัสูง ภาวะผูน้ าแบบบอก (telling) ในดา้นการควบคุม ดา้น
รางวลัทัว่ไป ดา้นสภาพการปฏิบติังาน ดา้นการส่ือสาร ดา้นความพึงพอใจโดยรวม และการปรับแบบภาวะ
ผูน้ า ผูบ้ริหารซ่ึงมีประสบการณ์ ๑๑-๑๕ ปี มีความพึงพอใจของครูดา้นเงินเดือน ค่าจา้ง การเล่ือนต าแหน่ง 
การส่ือสาร และการปรับแบบภาวะผูน้ าในระดบัสูง ผูบ้ริหารซ่ึงมีประสบการณ์ในต าแหน่งมากกว่า ๑๐ ปี 
มกัจะท าให้ครูมีความพึงพอใจของครูในระดบัต ่าในดา้นสภาพการท างาน ดา้นการติดต่อส่ือสารและดา้น
ความพึงพอใจโดยรวมครูท่ีมีอายุเพศและวุฒิการ ศึกษาต่างกนั แต่มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั 
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  Wessells (๒๐๐๑) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู ความคิดเห็นของครูและ
ผูบ้ริหาร โดยใชแ้บบส ารวจความพึงพอใจของครู และมีการเปรียบเทียบ 

ความพึงพอใจใน ๙ ดา้น คือ ดา้นบริหาร ดา้นค่าชดเชย ดา้นโอกาสกา้วหนา้ ดา้นความรับผิดชอบ
และวินยันกัเรียน ดา้นหลกัสูตรและภารกิจ ดา้นเพื่อนร่วมงาน ดา้นผูป้กครองและชุมชน ดา้นอาคาร วสัดุ 
อุปกรณ์และการซ่อมบ ารุง และดา้นการส่ือสาร ผลปรากฏวา่ครูและผูบ้ริหารมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัในดา้นการบริหาร และดา้นความรับผิดชอบและวินยันกัเรียน ส่วนดา้นค่าชดเชยมีความแตกต่าง
กนัเพียงเล็กนอ้ย และยงัพบอีกวา่ ผูบ้ริหารประเมินความพึงพอใจมากกวา่ครูโดยทัว่ไป 

  Ernest (๒๐๐๒) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในการท างานของครู กบัขนาด
ห้องเรียนประถมตอนต้นในเขตการศึกษาแห่งหน่ึง โดยใช้แบบส ารวจคุณภาพชีวิตการท างานของครู 
(Quality of Teacher Work Life-QTWL) การส ารวจประชากร (demographic survey) ผลการวิจยัพบวา่ ความ
พึงพอใจในระดบัสูงของครูมีความสัมพนัธ์กบัชั้นเรียนขนาดเล็ก โดยมีนยัส าคญัทางสถิติในดา้นกิจกรรม
เสริมความรู้ การจดัชั้นเรียน และการตอบสนองต่อนกัเรียน นอกจากน้ียงัพบว่า ขนาดชั้นเรียนเล็กท าให้มี
เวลาอยูก่บันกัเรียนมากข้ึน ครูและผูป้กครองมีความสัมพนัธ์ในทางบวก และครูมีโอกาสรู้จกันกัเรียนดีข้ึน 

 จากงานวิจัยข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนั้ นจะมีปัจจัยทาง
สถานภาพของบุคคล เช่น อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ ต าแหน่งงาน และรายได้ เป็นส่ิงท่ีแสดงให้
เห็นถึงความแตกต่าง เน่ืองจากความพึงพอใจในการปฏิบติังานนั้นจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือมีส่ิง กระตุน้ท าให้
เกิดแรงจูงใจหรือแรงผลกัดนัให้เกิดความพึงพอใจ ในการปฏิบติังานได้นั้นประกอบไปด้วยลกัษณะงาน 
ความส าเร็จของงาน ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน นโยบายและการบริหารงาน ความสัมพันธ์กับ
ผูบ้งัคบับญัชา ความสัมพนัธ์ กับเพื่อนร่วมงาน สภาพแวดล้อมในการท างาน ความมัน่คงในการท างาน 
เงินเดือน ค่าตอบแทนและสวสัดิการ ปัจจยัเหล่าน้ีควรท่ีจะสร้างให้เกิดข้ึนในองคก์รเพื่อความกา้วหนา้ และ
ความส าเร็จขององค์กรนัน่เอง ผูว้ิจยัศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู โรงเรียนวฒันาวิทยาลยั
และเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูจ าแนกตามตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การสอน 
ต าแหน่งงาน และรายได ้เพื่อน าขอ้มูลน าเสนอผูบ้ริหารเป็นแนวทางในการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเกิด 
ความพึงพอใจ และปฏิบติังานใหอ้งคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 
 
 
 
 
 

 



 

๔๘ 
 

๒.๗ กรอบแนวคดิและวธิีการประเมนิ    

 ตาราง ๒.๒ สรุปกรอบแนวคิดและวธีิการประเมิน    
 

ประเด็นการประเมิน ตวัช้ีวดั 
แห่งท่ีมาของ

ขอ้มูล 

เคร่ืองมือ/วธีิ
การศึกษา 

สถิติท่ีใช้
ประกอบ 

๑. กระบวนการด าเนินงาน (Process) 
-  การแปลงยทุธศาสตร์/โครงการ 
-  ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ 

- ร้อยละของ
โครงการท่ีมีการ
จดัท าตาม
ยทุธศาสตร์เป็น
โครงการ 

-  คู่มือการ
ปฏิบติังาน
ปีงบประมาณ 
๒๕๕๕ 

- กระบวนการ
จดัท าโครงการ
ของแผนงาน
ต่างๆ 

- วจิยัเอกสาร 
- การสัมภาษณ์ 
  เชิงลึก 

 

ค่าร้อยละ/
ค่าเฉล่ีย 

๒.  ผลของแผนการพฒันา  (Product) 
- โครงการท่ีจดัท าแลว้เสร็จตาม
ยทุธศาสตร์และแผน 

-  ขอ้มูลปัญหาการ
ด าเนินงานในแต่
ละโครงการ 

- รายงานประจ าปี
ต่างๆ 

- E-plan  ของกอง
แผน 

- วจิยัเอกสาร 
- การสัมภาษณ์ 
   เชิงลึก 

ค่าร้อยละ/
ค่าเฉล่ีย 

๓.  ผลลพัธ์ของแผนการพฒันา (Outcome) 
- ความพึงพอใจของประชาชน 
- ความส าเร็จตามวตัถุประสงค/์ลกัษณะ
กิจกรรมของโครงการ 

- ระดบัการยอมรับของประชาชนต่อ
โครงการ 

-  ร้อยละของจ านวน
โครงการท่ีมีการ
ด าเนินการแลว้
เสร็จ 

- ระดบัความพึง
พอใจ 

- ระดบัการบรรลุ
ตามวตัถุประสงค ์

- ระดบัการยอมรับ 
ของประชาชน 

- รายงานการส ารวจ
ของกองแผน 

-  สุ่มโครงการ
ประเภทต่างๆ
ตามยทุธศาสตร์
และโครงการเก็บ
ขอ้มูลภาค
ประชาชนท่ีมี
ส่วนไดส่้วนเสีย
ในโครงการ 

- วจิยัเอกสาร 
- การสัมภาษณ์ 
   เชิงลึก 
- แบบสอบถาม 

ค่าร้อยละ/
ค่าเฉล่ีย 



๔๙ 
 

บทที ่๓ 

ระเบียบวธีิวจิยั 

 
การติดตามและประเมินแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๕๖ เป็นการเก็บข้อมูลในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ซ่ึงในบทน้ีประกอบไปด้วย วิธีการวิจัย 
ประชากรและการสุ่มตวัอยา่ง การเก็บรวบรวมขอ้มูล การประมวลผลขอ้มูล ตวัช้ีวดัและนิยามศพัท ์การ
วเิคราะห์ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

๓.๑ วธิกีารวจิัย 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล ใช้วิธีการวิจยัเชิง
ประเมิน (Evaluation research) และการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

๓.๒ ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 

 ๓.๒.๑ ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
 ในการติดตามและประเมินแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตูล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยแยกส่วนการประเมินออกเป็น ๓ ส่วน ไดแ้ก่   
                         ๓.๒.๑.๑ การประเมินกระบวนการด าเนินงาน (Process) โดยติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนพฒันา ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ก าหนดกรอบการติดตาม ไดแ้ก่ 
 ๑)  การแปลงยทุธศาสตร์/โครงการ การติดตามความส าเร็จของการน าแผนพฒันา
ท่ีก าหนดแนวทางในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ไปปฏิบติั 
 ๒)  ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ 
                                 วิธีการติดตาม ได้แก่ ตรวจสอบจากร้อยละของจ านวนโครงการและวงเงิน
งบประมาณท่ีก าหนดในแผนพฒันา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กบัจ านวนโครงการท่ีไดจ้ดัท า
จริงและวงเงินงบประมาณท่ีใช้ในการจัดท าโครงการท่ีเกิดข้ึนจริงโดยใช้ข้อมูลของกองแผนและ
งบประมาณและกองคลงั ในรายงานการจดัท าโครงการตามแผนพฒันาและแผนการด าเนินงาน ตลอดจน
ขอ้มูลปัญหาการด าเนินงานในแต่ละโครงการประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๖   
 ๓.๒.๑.๒ การประเมินผลของแผนการพฒันา (Product) เป็นการติดตามโครงการท่ี
จดัท าแลว้เสร็จตามยทุธศาสตร์และแผนโดยการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ๑)  การติดตามความส าเร็จของการด าเนินงานตามระยะเวลาท่ีก าหนดในแผนการ
ด าเนินงาน 



๕๐ 
 

 ๒)  ร้อยละของจ านวนโครงการท่ีมีการด าเนินการแลว้เสร็จ 
  วิธีการติดตามในข้อท่ี ๑ ตรวจสอบจากข้อมูลของกองแผนและงบประมาณ 
รายงานการจดัท าโครงการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัสตูล 
                                 วธีิการติดตามในขอ้ท่ี ๒ ตรวจสอบจากรายงานรายงานประจ าปีต่างๆ ตามแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีต่างๆ ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล 
  ๓.๒.๑.๓ การประเมินผลลพัธ์ของแผนการพฒันา (Outcome) เป็นการประเมินผลของ
โครงการตามท่ีได้มีการจดัท าในยุทธศาสตร์แต่ละด้าน รวม ๘ ด้าน ก าหนดกรอบและวิธีการประเมิน 
ดงัน้ี 
 ๑) ส่ิงท่ีตอ้งการประเมิน ไดแ้ก่ โครงการท่ีจดัท าในกรอบตามยุทธศาสตร์ ๘ ดา้น 
จ านวน ๑๒๐ โครงการตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ การประเมินจะท าการ
สุ่มตวัอยา่งจ านวน ๔๐ โครงการ 
 ๒)  ประเด็นของการประเมิน ไดแ้ก่  
     -  ผลของโครงการท่ีจะก าหนดตามวตัถุประสงคข์องแต่ละโครงการท่ีสุ่ม 
หากก าหนดไม่ไดจ้ะก าหนดจากผลของโครงการท่ีเป็นทางตรงหรือทางออ้ม 
  -  ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของโครงการ  
  -  การยอมรับของประชาชนท่ีมีต่อโครงการ  
  -  ผลลพัธ์ของการด าเนินโครงการ 

                                    วธีิการติดตามในขอ้ท่ี ๒ สุ่มเลือก ๕ โครงการจากยทุธศาสตร์ ๘ ดา้น โดยศึกษา
ความพึงพอใจท่ีประชาชนมีต่อโครงการ ใชว้ธีิการตรวจสอบจากขอ้มูลความพึงพอใจในรายงานการ
ส ารวจของกองแผนและงบประมาณ การยอมรับของประชาชนท่ีมีต่อโครงการ และผลลพัธ์ของโครงการ 
จะด าเนินการสร้างเคร่ืองมือเป็นแบบสอบถาม ท่ีวดัการยอมรับของประชาชนและผลลพัธ์ของโครงการ 
โดยด าเนินการเก็บขอ้มูลจากประชาชนท่ีเก่ียวข้อง ใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนและ
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากประชาชน ก าหนดตวัอย่างตามยุทธศาสตร์ๆละ ๑๐๐ ตวัอย่างและจดักลุ่มของ
ยุทธศาสตร์/โครงการ แยกเป็นยุทธศาสตร์/โครงการท่ีมีลกัษณะการเขา้ถึงประชาชนทัว่ไป และ
ยุทธศาสตร์/โครงการ ท่ีมีลักษณะเฉพาะกลุ่มคนและเน้ือหาวตัถุประสงค์ของโครงการแตกต่างจาก
กลุ่มโครงการอ่ืน(โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนโรงเรียนน าร่องเนน้หลกัสูตรเฉพาะดา้น "หลกัสตูร
กีฬา"  ,โครงการแข่งขนัวา่วประเพณีจงัหวดัสตูลและแสดงวา่วนานาชาติ โครงการส่งเสริมประเพณีและ
วฒันธรรมจงัหวดัสตูล,โครงการก่อสร้างเข่ือนหินป้องกนัคล่ืนซดัชายฝ่ังม.๕ บ.ยะระโตดใหญ่ต.เกาะ
สาหร่าย อ.เมือง โครงการก่อสร้างศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฎิกลูแบบครบวงจรอ าเภอละงู ) เก็บ
ขอ้มูลตวัอย่างจากประชาชนท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ กลุ่มหรือจ านวนโครงการละ ๑๐๐ ตวัอยา่ง การ
วเิคราะห์ขอ้มูล ใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ร้อยละและค่าเฉล่ีย 



๕๑ 
 

 ๓.๒.๒ การสุ่มตัวอย่าง 
  การประเมินผลของโครงการในแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

จะแยกการสุ่มตวัอยา่งออกเป็น ๒ ส่วน ไดแ้ก่ 

๑. การสุ่มโครงการท่ีปรากฏในแผนการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ จ านวน ๑๒๐ โครงการ เลือกแบบเจาะจง ยุทธศาสตร์ละ ๕ โครงการ 
จาก ๘ ยทุธศาสตร์ รวม ๔๐ โครงการ 
  ๒. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ก าหนดตามโครงการท่ีสุ่ม ไดแ้ก่ ประชาชนใน ๗ อ าเภอ 
จ านวนโครงการท่ีสุ่ม ๔๐ โครงการ จ านวนกลุ่มประชากร ๑,๒๐๐ ตวัอยา่ง 

ตาราง ๓.๑  ประเด็นการประเมินโครงการท่ีสุ่ม ๔๐ โครงการ 

ส่ิงทีป่ระเมิน แหล่งข้อมูล 
ประเด็น
ประเมิน 

ตัวช้ีวดั เคร่ืองมือ สถิติทีใ่ช้ 

๑. ด้านการท่องเทีย่วทีป่ระทับใจ 
๑.๑โครงการปรับปรุงภูมิ

ทศัน์สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 
   ๑.๒ โครงการ

ประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียว
จงัหวดัสตูล 

   ๑.๓ โครงการเปิดฟ้าอนั
ดามนัสวรรคส์ตูล 

   ๑.๔ โครงการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวจงัหวดัสตูลทั้งในและ
ต่างประเทศ 

   ๑.๕ โครงการอบรม
มคัคุเทศก ์

ประชาชนในพื้นท่ี
๗ อ าเภอ จงัหวดั
สตูล  

 

๑.ความส าเร็จ
ตามวตัถุ 
ประสงคข์อง
โครงการ 

๒. การยอมรับ
ของประชาชน 

๓.ความพึงพอใจ
ต่อโครงการ 

๑. ระดบัความ 
ส าเร็จตาม
วตัถุ ประสงค ์

๒. ระดบัการ
ยอมรับ 

๓. ระดบัความ
พึงพอใจ 

แบบสอบ
ถาม 

ร้อยละ/ 
ค่าเฉล่ีย 
 

๒. ด้านโครงสร้างพืน้ฐานที่ทนัสมัย 
     ๒.๑ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลทติ์กคอ
นกรีต สาย บ.พรุตน้ออ้ -บ.
สวนไทย อ.ท่าแพ 

ประชาชนในพื้นท่ี 
๗ อ าเภอ ของ
จงัหวดัสตูล  

 

๑.การยอมรับ
ของ
ประชาชน 

 

๑. ระดบัการ
ยอมรับ 

 

แบบสอบ
ถาม 

ร้อยละ/ 
ค่าเฉล่ีย 
 



๕๒ 
 

 

ส่ิงทีป่ระเมิน แหล่งข้อมูล ประเด็นประเมิน ตัวช้ีวดั เคร่ืองมือ สถิติทีใ่ช้ 

๒. ด้านโครงสร้างพืน้ฐานที่ทนัสมัย ต่อ 
๒.๒ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลทติ์กคอ
นกรีตสาย บ.ช่องไทร - บ.ท่า
ซิวต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ 
     ๒.๓ โครงการก่อสร้าง
สะพานขา้มคลองโตะ๊แหนด-
ทุ่งหญา้วงัปะ ม.๒-๓ต.วงั
ประจนั อ.ควนโดน 
    ๒.๔ โครงการปรับปรุงจุด
เส่ียงและบริเวณอนัตรายบน
ถนน อ.ละงู 
   ๒.๕ โครงการติดตั้งระบบ
ส่องสวา่ง"HIGH MAST" 

** ไม่ไดมี้การ
ติดตามใน
ยทุธศาสตร์น้ี
เน่ืองจากไม่มี
การด าเนินงาน
ตามแผนฯ
ในช่วงท่ีมีการ
จดัเก็บขอ้มูล 

๒. ความส าเร็จตาม
วตัถุ ประสงค์
ของโครงการ 

๓. ความพึงพอใจต่อ
โครงการ 

๒. ความส าเร็จ
ตามวตัถุ 
ประสงค ์

๓. ระดบัความ 
พึงพอใจ 

แบบสอบ
ถาม 

ร้อยละ/ 
ค่าเฉล่ีย 
 

๓. ด้านเศรษฐกจิ 

   ๓.๑ โครงการส่งเสริม
อาชีพเกษตร 
   ๓.๒ โครงการจดังานวนั
จ าปาดะของดีเมืองสตูล 
   ๓.๓ โครงการประกวด
ศูนยบ์ริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยกีารเกษตรประจ า
ต าบล 
  ๓.๔ โครงการส่งเสริมและ
พฒันากลุ่มอาชีพ 
  ๓.๕ โครงการปรับปรุงต่อ
เติมอาคารตลาดนดัควนโดน 

ประชาชนใน
พื้นท่ี ๗ อ าเภอ 
จงัหวดัสตูล  
 

๑.การยอมรับของ
ประชาชน 

๒. ความส าเร็จตาม
วตัถุ ประสงค์
ของโครงการ 

๓. ความพึงพอใจต่อ
โครงการ 

๑. ระดบัการ 
    ยอมรับ 
๒. ความส าเร็จ 
    ตามวตัถุ  
    ประสงค ์
๓. ระดบัความ 

พึงพอใจ 

แบบสอบ
ถาม 

ร้อยละ/ 
ค่าเฉล่ีย 
 



๕๓ 
 

 

ส่ิงทีป่ระเมิน แหล่งข้อมูล ประเด็นประเมิน ตัวช้ีวดั เคร่ืองมือ สถิติทีใ่ช้ 

๔. ด้านสังคม 
  ๔.๑ โครงการส่งเสริมการ

เรียนการสอนโรงเรียนน าร่อง
เนน้หลกัสูตรเฉพาะดา้น "หลกั
สตูรกีฬา" 

๔.๒ โครงการส่งเสริม
ทกัษะทางวชิาการใหแ้ก่
นกัเรียนศูนยก์ารศึกษาอิสลาม
ประจ ามสัยดิ (คุรุสัมพนัธ์) 

๔.๓ โครงการพฒันาความรู้
และทกัษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศในจงัหวดัสตูล 

๔.๔ โครงการกองทุนฟ้ืนฟู
สมรรถภาพท่ีจ าเป็นต่อสุขภาพ
ระดบัจงัหวดั 

๔.๕ โครงการพฒันา การ
ดูแลผูป่้วยโรคไตวาย
โรงพยาบาลละงู 

ประชาชนใน
พื้นท่ี ๗ อ าเภอ
ของจงัหวดัสตูล 

๑. การยอมรับของ
ประชาชน 

๒. ความส าเร็จตาม
วตัถุ ประสงค์
ของโครงการ 

๓. ความพึงพอใจ
ต่อโครงการ 

๑. ระดบัการ
ยอมรับ 

๒. ความส าเร็จ 
    ตามวตัถุ  
    ประสงค ์
๓. ระดบัความ 

พึงพอใจ 

แบบสอบ
ถาม 

ร้อยละ/  
ค่าเฉล่ีย 

๕. ด้านศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๕.๑ โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมโดยใชห้ลกั
ศาสนา 

  ๕.๒ โครงการอบรมให้
ความรู้ครูสอนดา้นศาสนา กี
รอฮาตี 

  ๕.๓โครงการส่งเสริม
กิจกรรมในเดือนรอมฎอน 
๕.๔ โครงการแข่งขนัวา่ว
ประเพณีจงัหวดัสตูลและ
แสดงวา่วนานาชาติ 

ประชาชนใน
พื้นท่ี ๗ อ าเภอ 
จงัหวดัสตูล  

 

๑. การยอมรับของ
ประชาชน 

๒. ความส าเร็จตาม
วตัถุ ประสงค์
ของโครงการ 

๓. ความพึงพอใจ
ต่อโครงการ 

๑. ระดบัการ
ยอมรับ 

๒. ความส าเร็จ 
    ตามวตัถุ  
    ประสงค ์
๓. ระดบัความ 

พงึพอใจ 

แบบสอบ
ถาม 

ร้อยละ/ 
ค่าเฉล่ีย 
 

 



๕๔ 
 

ส่ิงทีป่ระเมิน แหล่งข้อมูล 
ประเด็น
ประเมิน 

ตัวช้ีวดั เคร่ืองมือ สถิติทีใ่ช้ 

๕. ด้านศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ต่อ 
  ๕.๕ โครงการส่งเสริม
ประเพณีและวฒันธรรม
จงัหวดัสตูล 

     

๖. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
๖.๑ โครงการรักษ ์เล ป่า 

ฟ้า สตูล 
๖.๒ โครงการก่อสร้าง

เข่ือนหินป้องกนัคล่ืนซดั
ชายฝ่ัง ม.๕ บ.ยะระโตดใหญ่ 
ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง 

๖.๓ โครงการก่อสร้างศูนย์
ก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฎิ
กลูแบบครบวงจรอ าเภอละงู 
(ระยะท่ี๑) 

๖.๔ โครงการปลูก
จิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

๖.๕ โครงการคลองสวย
น ้าใส 

 ๑.การยอมรับ
ของประชาชน 

๒. ความส าเร็จ
ตามวตัถุ 
ประสงคข์อง
โครงการ 

๓. ความพึง
พอใจต่อ
โครงการ 

๑.ระดบัการ
ยอมรับ 

๒. ความส าเร็จ 
    ตามวตัถุ  
    ประสงค ์
๓. ระดบัความ
พึงพอใจ 

แบบสอบ
ถาม 

ร้อยละ/ 
ค่าเฉล่ีย 
 

๗. ด้านการพฒันาเพือ่ความสมานฉันท์และบริหารจัดการองค์กรทีด่ี 
     ๗.๑ โครงการสุดยอดผู้
น าสู่ความสมานฉนัท ์

๗.๒ โครงการอบจ. พบ
ประชาชน 

 

 ๑.การยอมรับ
ของประชาชน 

๒. ความส าเร็จ
ตามวตัถุ 
ประสงคข์อง
โครงการ 

 

๑. ระดบัการ
ยอมรับ 

๒.ความส าเร็จ
ตามวตัถุ 
ประสงค ์
๓. ระดบัความ

พึงพอใจ 

แบบสอบ
ถาม 

ร้อยละ/ 
ค่าเฉล่ีย 
 



๕๕ 
 

 

ส่ิงทีป่ระเมิน แหล่งข้อมูล 
ประเด็น
ประเมิน 

ตัวช้ีวดั เคร่ืองมือ สถิติทีใ่ช้ 

๗. ด้านการพฒันาเพือ่ความสมานฉันท์และบริหารจัดการองค์กรทีด่ี  ต่อ 
๗.๓ โครงการเลือกตั้ง 

สมาชิกสภา/นายกองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัสตูล 

๗.๔ โครงการเผยแพร่ 
ประชาสัมพนัธ์ภารกิจหนา้ท่ี 
และผลงานขององคก์ร 

๗.๕ โครงการพฒันา
ศกัยภาพบุคลากร อบจ. 
๗.๖ โครงการเปิดฟ้าอนัดามนั 
สวรรคส์ตูล 

 ๓. ความพึง
พอใจต่อ
โครงการ 

   

๘. ด้านการพฒันาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในการพฒันาท้องถิ่น 

๘.๑ โครงการอาหาร
กลางวนั 

๘.๒ โครงการส่งเสริม
จดัการเรียนการสอนโรงเรียน
นิคมพฒันาผงั ๖ 

๘.๓ โครงการพฒันา
อาคาร สถานท่ี และ
สภาพแวดลอ้ม 

๘.๔ โครงการอาหารเสริม
(นม) 

๘.๕ โครงการพฒันา
ศกัยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

 ๑.การยอมรับ
ของประชาชน 

๒. ความส าเร็จ
ตามวตัถุ 
ประสงคข์อง
โครงการ 

๓. ความพึง
พอใจต่อ
โครงการ 

๑.ระดบัการ
ยอมรับ 

๒. ความส าเร็จ 
    ตามวตัถุ  
    ประสงค ์
๓. ระดบัความ
พึงพอใจ 

แบบสอบ
ถาม 

ร้อยละ/ 
ค่าเฉล่ีย 
 

 
 

 



๕๖ 
 

๓.๓  ตัวช้ีวดั  
                ตวัช้ีวดัของการประเมินไดแ้ก่  

- ระดบัความส าเร็จของการบรรลุผลของโครงการตามวตัถุประสงค์ 
- ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของโครงการ โดยตรวจสอบจากขอ้มูล

ความพึงพอใจจากรายงานการส ารวจของกองแผน 
- ระดบัการยอมรับของประชาชน 
- ผลลพัธ์ของโครงการ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนและเป็นผลต่อเน่ืองหลังจากการด าเนิน

โครงการ 

 ๓.๔ การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ใช้แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป ซ่ึง

แบบสอบถามประกอบไปดว้ย ๔ ส่วนคือ ส่วนท่ี ๑ ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ ส่วนท่ี ๒ ความส าเร็จของการ
บรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการ ส่วนท่ี ๓ ระดบัการยอมรับของประชาชนและส่วนท่ี ๔ ส่ิงท่ีเกิดข้ึน
หลงัจากการด าเนินโครงการและขอ้เสนอแนะของผูต้อบ 

ส่วนท่ี ๑ ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา  
ส่วนท่ี ๒  แบบสอบถามความคิดเห็นต่อผลการด าเนินงานของโครงการ ซ่ึงมี

ลกัษณะของขอ้ค าถามเป็นแบบ มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน
ความคิดเห็น ๕ ระดบั ดงัน้ี 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง ให้     ๔     คะแนน 
เห็นด้วย ให้     ๓     คะแนน 
ไม่เห็นด้วย      ให้     ๒     คะแนน 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ให้     ๑     คะแนน 
ไม่แน่ใจ ให้     ๐     คะแนน 
ส่วนท่ี  ๓ แบบสอบถามระดบัการยอมรับของประชาชนต่อโครงการ ซ่ึงมีลกัษณะ

ของขอ้ค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) แบบสอบถามการยอมรับในโครงการ ซ่ึงมี
ลกัษณะของขอ้ค าถามเป็นแบบ มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน
ความคิดเห็น ๕ ระดบั ดงัน้ี 

มากท่ีสุด ให้     ๔     คะแนน 
มาก ให้     ๓     คะแนน 
น้อย ให้     ๒     คะแนน 
น้อยท่ีสุด ให้     ๑     คะแนน 
ไม่แน่ใจ ให้     ๐     คะแนน 



๕๗ 
 

ส่วนท่ี ๔  ผลลพัธ์ของโครงการซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการด าเนินโครงการและ
ขอ้เสนอแนะของผูต้อบ เป็นการสัมภาษณ์และเสวนากลุ่มในพื้นท่ี การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้การบรรยายเชิง
พรรณนา เพื่ออธิบายถึงกระบวนการเปล่ียนแปลงของประชาชนหรือส่ิงต่างๆท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนิน
โครงการ 

๓.๕ การประมวลผลข้อมูล  

เม่ือได้ข้อมูลจากแบบสอบถามแล้ว ผูว้ิจ ัยน าข้อมูลมาประมวลผลหาค่าทางสถิติโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับวิธีวิจยัทางสังคมศาสตร์ SPSS for Windows Version ๑๖ โดยการให้รหสัเพื่อ
การประมวลผล 

 ๓.๕.๑ ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบ   
       วเิคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ 

 ๓.๕.๒ ข้อมูลผลส าเร็จของโครงการ  
        ผลส าเร็จของโครงการนั้นเป็นขอ้ค าถามแบบประมาณค่า ก าหนดระดบัการให้คะแนน

ออกเป็น ๔ ระดบั ตั้งแต่ ๔ (มากท่ีสุด) จนถึง ๑ (นอ้ย) จากนั้นจึงน าคะแนนท่ีไดไ้ปหาค่าเฉล่ียและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ในการแปลความหมาย จะใชค้ะแนนเป็นเกณฑ์ในการก าหนดและแปลความหมาย เพื่อ
จดัระดบัความส าเร็จ โดยเกณฑ์ท่ีถือวา่โครงการประสบความส าเร็จ คือ คะแนนความคิดเห็นระดบัเห็น
ดว้ยอย่างยิ่งรวมกบัคะแนนเห็นด้วย ตอ้งมากกว่าร้อยละ ๘๐ ส่วนระดบัความส าเร็จในภาพรวมจะใช้
ค่าเฉล่ียเป็นเกณฑใ์นการจดัระดบัความส าเร็จดงัน้ี 

   ค่าเฉล่ีย              ความหมาย 
๓.๒๘ – ๔.๐๐ 
๒.๕๒ – ๓.๒๗ 
๑.๗๖ – ๒.๕๑ 
๑.๐๐ – ๑.๗๕ 

  มีความส าเร็จในระดบัมากท่ีสุด 
  มีความส าเร็จในระดบัมาก 
  มีความส าเร็จในระดบัปานกลาง 
  มีความส าเร็จในระดบันอ้ย 

๓.๕.๓ ข้อมูลการยอมรับของประชาชนต่อโครงการ  
  การยอมรับของประชาชนต่อโครงการจะเป็นขอ้ค าถามแบบประมาณค่า ก าหนดระดบั

การให้คะแนนออกเป็น ๔ ระดบั ตั้งแต่ ๔ (มากท่ีสุด) จนถึง ๑ (น้อย)  จากนั้นจึงน าคะแนนท่ีไดไ้ปหา
ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ในการแปลความหมาย จะใชค้่าเฉล่ียเป็นเกณฑ์ในการก าหนดและแปลความหมาย เพื่อ
จดัระดบัการยอมรับแบบอิงเกณฑ ์ ดงัน้ี 
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 ค่าเฉล่ีย    ความหมาย 
๓.๒๘ – ๔.๐๐ 
๒.๕๒ – ๓.๒๗ 
๑.๗๖ – ๒.๕๑ 
๑.๐๐ –  ๑.๗๕ 

  มีการยอมรับในระดบัมากท่ีสุด 
  มีการยอมรับในระดบัมาก 
  มีการยอมรับในระดบัปานกลาง 
  มีการยอมรับในระดบันอ้ย 

๓.๕.๔ ข้อมูลผลลพัธ์ของโครงการ  
 เป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆหรือส่ิงท่ีเกิดข้ึนในรูปแบบต่างๆซ่ึงเป็นผล
ต่อเน่ืองหลงัจากการด าเนินโครงการหรือผลงานของการด าเนินโครงการท่ีมีการด าเนินการต่อโดยภาค
ประชาชนและข้อเสนอแนะของผู ้ตอบ ใช้การบรรยายเชิงพรรณนา เพื่ออธิบายถึงกระบวนการ
เปล่ียนแปลงของประชาชนหรือส่ิงต่างๆท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการ 

๓.๖ นิยามศัพท์ 

การวจิยัเร่ืองการติดตามและประเมินแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล ประจ าปี 
๒๕๕๖ นั้น เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนัในการศึกษาและการท าวจิยัจึงก าหนดนิยามศพัท ์ดงัน้ี 

  การประเมินแผนพัฒนา หมายถึง การประเมินผลของโครงการท่ีปรากฏตามยุทธศาสตร์ใน
แผนการด าเนินงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล อนัเป็นส่วน
หน่ึงของแผนพฒันา 

 ความส าเ ร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ หมายถึง ผลของโครงการท่ีเกิดข้ึนตาม
วตัถุประสงคท่ี์โครงการก าหนด 

 การยอมรับ คือ การตดัสินใจของประชาชนซ่ึงได้รับข่าวสาร มีส่วนเก่ียวขอ้งและได้รับผล
ต่อเน่ืองจากการด าเนินโครงการท่ีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูลจดัข้ึนตามนโยบายท่ีไดแ้ถลงการณ์ไว ้ 
ซ่ึงท าให้ประชาชนมีความเข้าใจต่อการด าเนินงานของโครงการ การจดัโครงการ วตัถุประสงค์ของ
โครงการ มีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการ หรือเป็นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งและไดรั้บผลกระทบโดยตรงต่อ
การด าเนินโครงการ  

 ผลลพัธ์ของโครงการ (Outcome)  คือ กระบวนการเปล่ียนแปลงดา้นพฤติกรรมของประชาชน
และสภาพแวดลอ้มต่างๆ เก่ียวกบัเร่ืองการพฒันาคุณภาพชีวิต การพฒันาสาธารณะประโยชน์ ซ่ึงเกิดข้ึน
โดยเป็นผลต่อเน่ืองมาจากการด าเนินกิจกรรมของโครงการ 



๕๙ 
 

๓.๗  การวเิคราะห์ 

 เสนอการวิเคราะห์ในรูปตาราง โดยใชส้ถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าต ่าสุด (Minimum) และ
ค่าสูงสุด (Maximum)  
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บทที ่๔ 

ผลการวจิยั 

 การติดตามและประเมินแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตูล ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ใชว้ิธีการพรรณนาเชิงเน้ือหา กราฟและตาราง เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
โดยจะแยกน าเสนอ ดงัน้ี 
               ๔.๑ การประเมินกระบวนการของแผนพฒันา 
               ๔.๒ การประเมินผลของแผนพฒันา 
               ๔.๓ การประเมินผลลพัธ์ของแผนพฒันา 

๔.๑ การประเมนิกระบวนการด าเนินงาน (Process) ของแผนพฒันา 

การประเมินกระบวนการด าเนินงานของแผนพฒันาประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เป็นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยการสัมภาษณ์จากผูอ้  านวยการกองงานหรือผูแ้ทนหรือบุคลากรท่ีมีส่วน
ร่วมในการกระบวนการด าเนินงานจดัท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดั ประกอบด้วย กระบวนการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การจดัท าแผน การเขียนโครงการจาก
ยทุธศาสตร์ต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบติังาน ปัญหาและอุปสรรค  ซ่ึงมีรายละเอียดของขอ้มูลดงัน้ี 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ มีดงัน้ี 
    ๑. ลกัษณะของการจดัท าแผนขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตูล เร่ิมจากการจดัท า
ยทุธศาสตร์โดยการเปิดเวทีพดูคุยกบัประชาชน ซ่ึงความเป็นจริงแลว้แผนยุทธศาสตร์จะมีระยะเวลา ๕ ปี 
แต่ทางองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูลจะจดัท าเพียงปีละ ๑ คร้ัง และมีการท าประชาคมส าหรับแผน ๓ ปี  
ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากภาคประชาชนจะน ามาประมวลผลและเสนอต่อนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล 
    ๒. การให้ความส าคญัต่อความสอดคลอ้งของการจดัท าแผนกบัยุทธศาสตร์ การจดัท า
แผนมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มาก โดยแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวดัสตูลจะยึดถือ
วิสัยทศัน์เป็นตวัตั้ง เช่น วิสัยทศัน์ของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การเกษตร รวมไปถึงการกา้วสู่ประชาคม
อาเซียน เป็นตน้ องค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตูลมีโครงการเก่ียวกบัยุทธศาสตร์หลกัประมาณ ๑๐ กว่า
โครงการ เช่น เมืองท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เกษตรย ัง่ยืน โครงสร้างพื้นฐาน อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ดา้นกีฬา ดา้น
ศิลปวฒันธรรม ดา้นสังคม เป็นตน้ 
    ๓. การด าเนินการและรูปแบบการบริหารงานของการกระบวนการแปลงยุทธศาสตร์
ไปสู่การจดัท าแผน นโยบายกบัยทุธศาสตร์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ดงันั้นโครงการจึงมีความสอดคลอ้ง
กนั ซ่ึงร้อยละ ๙๐ เป็นไปตามนโยบายของนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ส่วนรูปแบบการบริหารงาน 
มีคณะกรรมการ ๒ ชุด คือ ชุดท่ี ๑ สนบัสนุนการจดัท าแผน ชุดท่ี ๒ พฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
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    ๔. การบริหารจดัการในการเขียนโครงการจากยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติัขององค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัสตูล โครงการของอบจ.ส่วนใหญ่เป็นโครงการกะชั้นชิด (๑ เดือนมี ๓ โครงการ) ท า
ใหผ้ลออกมาไม่ดีเท่าท่ีควร ปัญหาท่ีพบคือ งบประมาณมีไม่เพียงพอกบัโครงการ 
    ๕. ท่ีมาของโครงการท่ีเขา้สู่กระบวนการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การจดัท าแผนของอบจ. 
ส่วนใหญ่มาจากนโยบายของนายกอบจ. ซ่ึงมาจากความคิดเห็นของประชาชนในช่วงเวลาท่ีนายกหาเสียง 
แลว้น ามาท าเป็นนโยบายเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชน 
    ๖. ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การจัดท าแผนของ
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตูล ปัญหาคือ นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัเป็นผูต้ดัสินใจทุกอย่าง
ทั้งหมด บางคร้ังท าให้การจดัท าแผนของทอ้งถ่ินไม่บรรลุเป้าหมายเท่าท่ีควร ทุกคนจึงควรมีสิทธิเสนอ
โครงการ แต่ถา้โครงการไม่ตรงกบันโยบายของนายกอบจ. โครงการนั้นก็อาจไม่บงัเกิดผล 
    ๗. ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการแปลงแผนไปสู่โครงการ คือ ระยะเวลาในการ
ด าเนินการจดัท าโครงการสั้นเกินไป ท าใหบ้างโครงการออกมาไม่ดีเท่าท่ีควร 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการกองกจิการสภาฯ มีดงัน้ี 
    ๑. ลกัษณะของการจดัท าแผนขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล ในฐานะท่ีรับผิดชอบ
งานดา้นการจดัท าแผนในส่วนงานของกองกิจการสภาฯ เห็นว่า การจดัท าแผนของอบจ.สตูลมีลกัษณะ
เป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพฒันาท่ีจดัท าข้ึนส าหรับปีงบประมาณของแต่ละปี ซ่ึงมี
ความต่อเน่ืองและเป็นแผนกา้วหนา้ครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ า
ทุกปี 
    ๒. การให้ความส าคญัต่อความสอดคลอ้งของการจดัท าแผนกบัยุทธศาสตร์ การจดัท า
แผนของอบจ.สตูลมีความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ในระดบัมากท่ีสุด 
    ๓. การด าเนินการและรูปแบบการบริหารงานของการกระบวนการแปลงยุทธศาสตร์
ไปสู่การจดัท าแผน กระบวนการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การจดัท าแผนของอบจ.สตูลนั้น ด าเนินการโดยมี
การจดัท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้สอดคลอ้งยุทธศาสตร์การพฒันา
จงัหวดัภายใตก้รอบยุทธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยมีขั้นตอนเร่ิมจากการให้
คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินและคณะผูบ้ริหารท้องถ่ิน จดัประชุมประชาคมท้องถ่ินพร้อมด้วยส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงองค์กรภาคประชาชนและภาคธุรกิจเอกชน เพื่อบูรณาการ
ความร่วมมือทุกภาคส่วน รวบรวมข้อมูลท่ีได้ผ่านไปยงัคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒั
ทอ้งถ่ิน เพื่อจดัท าเป็นร่างแผนยทุธศาสตร์พฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แลว้น าเสนอร่างแผนฯ
ต่อคณะกรรมการพฒันาท้องถ่ินเห็นชอบร่าง จากนั้นจึงน าเสนอผูบ้ริหารอบจ.พิจารณาอนุมติัและ
ประกาศใช ้  



 

๖๒ 
 

    ๔. การบริหารจดัการในการเขียนโครงการจากยุทธศาสตร์ไปสู่การปฎิบติัขององค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัสตูล มีการบริหารจดัการโดยให้แต่ละกองงาน รับนโยบายจากผูบ้ริหารแล้วน า
นโยบายท่ีไดรั้บมาเขียนโครงการให้ตรงกบัอ านาจหน้าท่ีของอบจ.สตูลและตรงกบัภารกิจในแต่ละกอง
งาน 
    ๕. ท่ีมาและวตัถุประสงค์ของโครงการท่ีเขา้สู่กระบวนการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การ
จดัท าแผนของอบจ. ด าเนินการโดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพฒันาอบจ.สตูลเป็นผู ้
รวบรวมแผนงาน โครงการพฒันาท้องถ่ินท่ีจะมีการด าเนินการจริงในพื้นท่ีของอบจ.สตูล ซ่ึงได้จดั
ประชุมคณะผูบ้ริหารและส่วนราชการเพื่อบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงาน และได้จดัท าร่าง
แผนการด าเนินงานให้สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ แลว้น าเสนอต่อคณะกรรมการพฒันาอบจ.พิจารณาและ
น าเสนอผู ้บริหารอบจ.สตูล เพื่อประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ส่วน
วตัถุประสงค์ของโครงการมาจากวตัถุประสงค์ของประชาชนทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ 
เอกชน โดยการจดัประชุมประชาคมข้ึน 
    ๖. ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การจัดท าแผนของ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล คือ มีการเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมโครงการ เม่ือมีการด าเนินงานจริง ๆ จะ
ข้ึนอยูก่บัจ  านวนงบประมาณท่ีไดรั้บจริงในแต่ละปี บางคร้ังจ าเป็นท่ีจะตอ้งน างบประมาณไปด าเนินการ
ในงานหรือโครงการท่ีเร่งด่วนก่อน จึงจ าเป็นตอ้งชะลอบางโครงการไป 
    ๗. ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการแปลงแผนไปสู่โครงการ คือ มีการเปล่ียนแปลง
เพิ่มเติมโครงการ เม่ือมีการด าเนินงานจริง ๆ จะข้ึนอยู่กบัจ านวนงบประมาณท่ีไดรั้บจริงในแต่ละปี การ
จดัท าโครงการท่ีเกิดข้ึนจริงจึงตอ้งปรับตามจ านวนและความเหมาะสมของงบประมาณท่ีไดรั้บหรือมีอยู ่
บางโครงการจ าเป็นตอ้งชะลอโครงการเพื่อน างบประมาณไปด าเนินการในงานหรือโครงการท่ีเร่งด่วน
ก่อน     

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการกองช่าง มีดงัน้ี 
    ๑. ลกัษณะของการจดัท าแผนขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล มีการวางแผนพฒันา
โดยการจดัท าไปตามกระบวนการท่ีวางแผน แผนท่ีจดัท าเพื่อน าไปสู่แนวทางปฏิบติัส่วนใหญ่จะเป็นไป
ตามนโยบายของนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  
    ๒. การให้ความส าคญัต่อความสอดคลอ้งของการจดัท าแผนกบัยุทธศาสตร์ มีการให้
ความส าคญัเป็นอยา่งมาก เพราะการจดัท าแผนเป็นตวับ่งบอกถึงการก าหนดยุทธ์และแนวทางปฏิบติัตาม
แผนท่ีไดว้างไว ้
    ๓. การด าเนินการและรูปแบบการบริหารงานของการกระบวนการแปลงยุทธศาสตร์
ไปสู่การจดัท าแผน คือ ตอ้งรู้ถึงความส าคญัของปัญหาเพื่อน ามาจดัท าแผน ด าเนินการตามแผน ติดตาม
แผนและควบคุม สุดทา้ยคือ การประเมินผล ถา้มีส่ิงใดขาดตกบกพร่องก็จะมีการแกไ้ขในโครงการต่อไป 
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    ๔. การบริหารจดัการในการเขียนโครงการจากยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติัขององค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัสตูล คือ โครงการท่ีจดัท าข้ึนเป็นเร่ืองท่ีสะทอ้นถึงปัญหาและความตอ้งการของ
ประชาชนในทอ้งถ่ิน ซ่ึงบางโครงการท่ีได้รับมอบหมายมีระยะเวลาไม่เพียงพอ และมีงบประมาณไม่
เพียงพอจึงท าใหเ้กิดการล่าชา้ 
    ๕. ท่ีมาและวตัถุประสงค์ของโครงการท่ีเขา้สู่กระบวนการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การ
จดัท าแผนขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั มีท่ีมาจากความคิดเห็นของประชาชนในทอ้งถ่ินและสมาชิก
ท่ีมาจากการเลือกตั้ง 
    ๖. ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การจัดท าแผนของ
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตูล คือ บางโครงการท่ีไดรั้บมาไม่ไดป้รากฏอยู่ในแผน ๓ ปี จึงไดแ้กไ้ข
ปัญหาเฉพาะหนา้โดยการเพิ่มเขา้ไปในภายหลงั จึงท าใหเ้กิดความยุง่ยาก 
    ๗. ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการแปลงแผนไปสู่โครงการ คือ ระยะเวลาในการ
ด าเนินการตามโครงการไม่เพียงพอ และงบประมาณไม่เพียงพอ 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์หัวหน้าฝ่ายพสัดุและทรัพย์สิน มีดงัน้ี 
    ๑. ลกัษณะของการจดัท าแผนขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตูล คือ มีการวางแผน
พฒันาโดยการจดัให้มีการประชุมตามระเบียบ มีการแจง้ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าแผนเขา้
ร่วมเสนอความคิดเห็น การจดัท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเป็นการจดัท าแผนพฒันา ๓ ปี การจดัท า
แผนปฏิบติัการและมีการติดตามประเมินผล มีการด าเนินการครบถว้นตามกระบวนการจดัท าแผน 
    ๒. การให้ความส าคญัต่อความสอดคล้องของการจดัท าแผนกบัยุทธศาสตร์ มีการ
ก าหนดยทุธศาสตร์ในดา้นต่าง ๆ โดยก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และแนวทางการพฒันา เพื่อน าแผน
ยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติัใหเ้กิดข้ึนจริง 
    ๓. การด าเนินการและรูปแบบการบริหารงานของการกระบวนการแปลงยุทธศาสตร์
ไปสู่การจดัท าแผน คือ ก าหนดทิศทางในอนาคตของจงัหวดัสตูล วิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน 
สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของทอ้งถ่ิน รู้ปัญหาและความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ิน 
    ๔. การบริหารจดัการในการเขียนโครงการจากยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติัขององค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัสตูล คือ ยทุธศาสตร์ต่าง ๆ มีความสัมพนัธ์ในภาพรวมของจงัหวดั แต่บางยุทธศาสตร์
ไม่มีความสัมพนัธ์กนั จึงจ าเป็นตอ้งหาสาเหตุและปัญหาเพื่อแกไ้ขอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 
    ๕. ท่ีมาและวตัถุประสงคข์องโครงการท่ีเขา้สู่กระบวนการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การ
จดัท าแผนขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั มีท่ีมาจากความคิดเห็นของประชาชนในทอ้งถ่ินทุกระดบั และ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชาน   
    ๖. ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การจัดท าแผนของ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล คือ การน าแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการัดท าแผนยุทธศาสตร์ซ่ึงมี



 

๖๔ 
 

อยูเ่ป็นจ านวนมาก จึงตอ้งรวบรวม เพื่อน าประเด็นต่าง ๆ มากก าหนดและตดัสินใจในการจดัท าแผนของ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูลต่อไป 
    ๗. ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการแปลงแผนไปสู่โครงการ คือ เงินงบประมาณมี
จ ากดั แต่โครงการมีจ านวนมาก ซ่ึงแกไ้ขโดยเลือกโครงการท่ีมีความส าคญักบัคุณภาพชีวติก่อน 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักบริหารงานคลงั ๗  มีดงัน้ี 
    ๑. ลกัษณะของการจดัท าแผนขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล เป็นการจดัท าแผนท่ี
มีกระบวนการก าหนดทิศทางในอนาคตขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัโดยก าหนดจากสภาพท่ีตอ้งการ
และแนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมความคิด วิเคราะห์ขอ้มูลอย่างรอบดา้นและเป็น
ระบบ ทั้งน้ีจะสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของทอ้งถ่ิน และความตอ้งการของประชาชน 
    ๒. การให้ความส าคญัต่อความสอดคลอ้งของการจดัท าแผนกบัยุทธศาสตร์ มีการให้
ความส าคญัเป็นอย่างมาก เช่น การจดัท าแผนจะพิจารณาจากองค์ประกอบต่าง ๆ ดงัน้ี ยุทธศาสตร์การ
พฒันาท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ภารกิจถ่ายโอนจากแผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติและยุทธศาสตร์ของ
ประเทศและของจังหวดั ซ่ึงยุทธศาสตร์ในพื้นท่ี เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันยา         
เสพติด นอกจากน้ียงัพิจารณาจากอ านาจหนา้ท่ี นโยบายของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน แผนชุมชน และแผนพฒันา
หมู่บา้น   
    ๓. การด าเนินการและรูปแบบการบริหารงานของการกระบวนการแปลงยุทธศาสตร์
ไปสู่การจดัท าแผน คือ การจดัท าแผนยุทธศาสตร์นั้น จดัท าโดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่ง          
ต่าง ๆ  เช่น ปัญหาความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ิน จากแผนชุมชน นโยบายการพฒันาทอ้งถ่ินของ
ผูบ้ริหารท้องถ่ิน นอกจากน้ียงัมีคณะกรรมการก าหนดกรอบแผนยุทธศาสตร์ และมีการจดัประชุม
ประชาคมเพื่อเก็บขอ้มูลจากทุกภาคส่วน    
    ๔. การบริหารจดัการในการเขียนโครงการจากยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติัขององค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัสตูล คือ กองคลงัตอ้งส่งโครงการใหแ้ผนฯ โดยดูจากยุทธศาสตร์ในส่วนของกองคลงั
เขียนโครงการข้ึนมาโดยดูจากนโยบายผูบ้ริหาร และดูจากอ านาจหน้าท่ี ส่วนปัญหาของการเขียน
โครงการจากยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติั คือ ผูป้ระกอบการไม่ใหค้วามร่วมมือเท่าท่ีควร 
    ๕. ท่ีมาและวตัถุประสงค์ของโครงการท่ีเขา้สู่กระบวนการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การ
จดัท าแผนขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีท่ีมาจากการประชุมตามกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ โดย
ก าหนดวตัถุประสงคต์ามความคิดเห็นของประชาชนและส่วนราชการต่าง ๆ    
    ๖. ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการแปลงยทุธศาสตร์ไปสู่การจดัท าแผนของ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล กองคลงัไม่มีปัญหาในส่วนน้ี 
    ๗. ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการแปลงแผนไปสู่โครงการ คือ ความตอ้งการของ
ประชาชนมีมาก แต่เงินงบประมาณมีนอ้ยไม่เพียงพอส าหรับทุกแผน แกไ้ขโดยเลือกโครงการท่ีมี
ความส าคญักบัความเดือดร้อนของประชาชนก่อน 



 

๖๕ 
 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักบริหารงานทัว่ไป ๗ มีดงัน้ี 
    ๑. ลกัษณะของการจดัท าแผนขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล นายกสตูล มีองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัการวางแผนโดยจดัให้มีการประชุมของทุกภาคส่วน เพื่อแจง้ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัท าแผนไดเ้ขา้ร่วมประชุมเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและรับรู้ถึงปัญหาของแต่ละภาคส่วน 
    ๒. การให้ความส าคญัต่อความสอดคลอ้งของการจดัท าแผนกบัยุทธศาสตร์ การจดัท า
แผนขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตูลไดใ้ห้ความส าคญักบัความสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์เป็นอย่าง
มาก เพราะในการจดัท าแผนมีการอา้งอิงแผนของยุทธศาสตร์เขา้เก่ียวขอ้ง เช่น ดา้นสาธารณสุข ด้าน
พฒันาชุมชน ดา้นการเกษตร เป็นตน้ 
    ๓. ท่ีมาและวตัถุประสงค์ของโครงการท่ีเขา้สู่กระบวนการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การ
จดัท าแผนขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัมีท่ีมาและวตัถุประสงค์จากความคิดเห็นของประชาชนเป็น
หลกั         
                        ๔. ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการแปลงยทุธศาสตร์ไปสู่การจดัท าแผนขององคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัสตูล ปัญหาหลกัคือ งบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงานตามแผนท่ีวางไว ้ดงันั้น 
ถา้จ  าเป็นท่ีจะเลือกก็จะเลือกด าเนินการเฉพาะโครงการท่ีส าคญัท่ีสุดก่อน  
    ๕. ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการแปลงแผนไปสู่โครงการ คือ งบประมาณท่ี
ไดรั้บมาไม่เพียงพอกบัโครงการท่ีไดว้างไว ้ท าใหจ้  าเป็นตอ้งตดับางโครงการออก เพื่อใหเ้พียงพอกบั
งบประมาณ โดยพิจารณาโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอยูข่องประชาชนเป็นหลกั 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักวิชาการศึกษา ๗ ว. มีดงัน้ี 
    ๑. ลกัษณะของการจดัท าแผนขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตูล เป็นการจดัท าแผน
อยา่งมีระบบ ระเบียบและชดัเจน 
    ๒. การให้ความส าคญัต่อความสอดคลอ้งของการจดัท าแผนกบัยุทธศาสตร์ มีการให้
ความส าคญัต่อความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์มากท่ีสุด 
    ๓. การด าเนินการและรูปแบบการบริหารงานของการกระบวนการแปลงยุทธศาสตร์
ไปสู่การจดัท าแผน คือ มีการประชุมหารือเพื่อใหก้ารจดัท าแผนครอบคลุมและตรงตามยทุธศาสตร์  
    ๔. การบริหารจดัการในการเขียนโครงการจากยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติัขององคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัสตูล คือ มีการพินิจวิเคราะห์โดยมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีเกิดข้ึน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและประชาชนในจงัหวดั 
    ๕. ท่ีมาและวตัถุประสงคข์องโครงการท่ีเขา้สู่กระบวนการแปลงยทุธศาสตร์ไปสู่การ
จดัท าแผนขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล มีท่ีมาจากนโยบายและความตอ้งการของประชาชน   
    ๖. ไม่มีปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการแปลงยทุธศาสตร์ไปสู่การจดัท าแผนของ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล 
  ๗. ไม่มีปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการแปลงแผนไปสู่โครงการ 



 

๖๖ 
 

๔.๒ การประเมนิผล (Product) ของแผนพฒันา 

                ๔.๒.๑ โครงการที่จัดท าแล้วเสร็จตามยุทธศาสตร์และแผน 
                   การศึกษาโครงการท่ีจดัท าแลว้เสร็จตามยทุธศาสตร์และแผนพฒันา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ใช้วิธีการตรวจสอบจากร้อยละของจ านวนโครงการท่ีมีการด าเนินการแลว้เสร็จ และวงเงิน
งบประมาณท่ีก าหนดในแผนพฒันา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กบัจ านวนโครงการท่ีไดจ้ดัท าจริง
และวงเงินงบประมาณท่ีใชใ้นการจดัท าโครงการท่ีเกิดข้ึนจริง จากการศึกษาเอกสาร E -plan และรายงาน
ประจ าปี พบวา่ 
                     องค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตูล ไดก้ าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ใน
แผนพฒันาสามปี จ านวน ๑๒๕ โครงการ วงเงิน ๑๘๖,๘๘๐,๐๗๐ บาท แต่ในแผนด าเนินงานก าหนด 
จ านวน  ๑๒๐ โครงการ ไดแ้ก่ ดา้นการท่องเท่ียวท่ีประทบัใจ จ านวน ๗ โครงการ ดา้นโครงสร้างพื้นฐานท่ี
ทนัสมยั จ านวน ๑๓ โครงการ ดา้นเศรษฐกิจ จ านวน ๗ โครงการ ดา้นสังคม จ านวน ๓๒ โครงการ ดา้น
ศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน จ านวน ๑๐ โครงการ ด้านการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จ านวน ๖ โครงการ ดา้นการพฒันาเพื่อความสมานฉนัทแ์ละการบริหาร
จดัการองคก์รท่ีดี จ  านวน ๒๗ โครงการ การพฒันาการจดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในการพฒันา
ท้องถ่ิน จ านวน ๑๘ โครงการ งบประมาณท่ีก าหนด จ านวน ๑๔๗,๐๘๘,๙๕๘ บาท ดังตาราง ๔.๑           
และ ๔.๒   

ตาราง ๔.๑   จ  านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) ท่ีด าเนินการ
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖  จ าแนกตามยทุธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ              
(ล้านบาท) 

ดา้นการท่องเท่ียวท่ีประทบัใจ ๘ ๙,๐๓๖,๐๐๐.๐๐ 
ดา้นโครงสร้างพื้นฐานท่ีทนัสมยั ๙ ๘๙,๐๓๘,๐๐๐.๐๐ 
ดา้นเศรษฐกิจ ๘ ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 
ดา้นสังคม ๔๐ ๒๙,๙๕๔,๑๐๐.๐๐ 
ดา้นศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ๑๐ ๗,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ 
ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม ๗ ๗,๖๗๑,๖๐๐.๐๐ 
ดา้นการพฒันาเพื่อความสมานฉนัทแ์ละการบริหารจดัการองคก์รท่ีดี ๒๘ ๓๑,๖๓๕,๐๐๐.๐๐ 
ดา้นการจดัการศึกษา โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในการพฒันาทอ้งถ่ิน ๑๕ ๙,๘๙๕,๓๗๐.๐๐ 

รวม ๑๒๕ ๑๘๖,๘๘๐,๐๗๐.๐๐ 

 



 

๖๗ 
 

ตาราง  ๔.๒ แสดงจ านวนโครงการและงบประมาณตามขอ้บญัญติัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตูล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ จ าแนกตามยทุธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

 (ล้านบาท) 
ดา้นการท่องเท่ียวท่ีประทบัใจ ๗ ๗,๐๓๖,๐๐๐.๐๐ 
ดา้นโครงสร้างพื้นฐานท่ีทนัสมยั ๑๓ ๕๑,๙๑๙,๖๘๘.๐๐ 
ดา้นเศรษฐกิจ ๗ ๑,๐๔๒,๐๐๐.๐๐ 
ดา้นสังคม ๓๒ ๓๓,๙๒๔,๑๐๐.๐๐ 
ดา้นศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ๑๐ ๕,๗๘๒,๐๐๐.๐๐ 
ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ๖ ๑๐,๒๕๔,๐๐๐.๐๐ 
ดา้นการพฒันาเพื่อความสมานฉนัทแ์ละการบริหารจดัการองคก์รท่ีดี ๒๗ ๒๖,๑๙๘,๔๐๐.๐๐ 
การพฒันาการจดัการศึกษา โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในการพฒันา
ทอ้งถ่ิน 

๑๘ ๑๐,๙๓๒,๗๗๐.๐๐ 

รวม ๑๒๐ ๑๔๗,๐๘๘,๙๕๘.๐๐ 

แผนภูมิ ๔.๑ แสดงจ านวนโครงการท่ีก าหนดในแผนพฒันา (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) กบัจ านวนโครงการ
ท่ีจะด าเนินการตามขอ้บญัญติัประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

 
ทีม่า : รายงานผลการด าเนินงาน E-plan ๒๕๕๖ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล, ๒๕๕๖ 



 

๖๘ 
 

 ในการแปลงยุทธศาสตร์ทั้ง ๘ ดา้นไปสู่การแปลงเป็นโครงการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
สตูล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ไดแ้ก่ ยุทธศาสตร์ดา้นการท่องเท่ียวท่ีประทบัใจ จ านวน ๘ โครงการ 
ด าเนินการ ๗ โครงการ ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพื้นฐานท่ีทนัสมยั จ านวน  ๙ โครงการ ด าเนินการ ๑๓ 
โครงการ ยุทธศาสตร์ดา้นเศรษฐกิจ จ านวน ๘ โครงการ ด าเนินการ ๗ โครงการ ยุทธศาสตร์ดา้นสังคม 
จ านวน ๔๐ โครงการ ด าเนินการ ๓๒ โครงการ ยุทธศาสตร์ดา้นศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน จ านวน ๑๐ โครงการ ด าเนินการ ๑๐ โครงการ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จ านวน ๗ โครงการ ด าเนินการ ๖ โครงการ ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
เพื่อความสมานฉนัทแ์ละการบริหารจดัการองคก์รท่ีดี จ  านวน ๒๘ โครงการ ด าเนินการ ๒๗ โครงการ และ
ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการจดัการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาท้องถ่ินจ านวน ๑๕ 
โครงการ ด าเนินการได้จริง ๑๘ โครงการ สรุป โครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ ด าเนินการได้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จ านวน ๑๒๐ โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๙๖ 

               ๔.๒.๒ การใช้งบประมาณตามทีก่ าหนดในแผนฯ 
                        การก าหนดงบประมาณ จากการศึกษาเอกสารพบว่า  งบประมาณท่ีก าหนดไว้ใน
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘) ท่ีจะด าเนินการในปี ๒๕๕๖ มีจ านวน ๑๘๖,๘๘๐,๐๗๐ บาท 
ส่วนงบประมาณตามขอ้บญัญติัประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีจ านวน ๑๔๗,๐๘๘,๙๕๘ บาท คิด
เป็นร้อยละ ๗๘.๗๑ ของงบประมาณท่ีก าหนดไวใ้นแผนพฒันาสามปี (แผนภูมิ ๔.๒) 

แผนภูม ิ๔.๒    จ  านวนงบประมาณท่ีก าหนดในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) กบัจ านวน
งบประมาณตามขอ้บญัญติัประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
           จ านวนงบประมาณของโครงการตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘) ของ
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตูลท่ีจะด าเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ พบว่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ี
ทนัสมยัมีจ านวนเงินงบประมาณมากท่ีสุด คือ จ านวน ๘๙,๐๓๘,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๖๔ ของ
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งบประมาณทั้งหมด รองลงมาคือ ดา้นการพฒันาเพื่อความสมานฉนัท์และการบริหารจดัการองคก์รท่ีดี 
จ  านวนเงินงบประมาณ ๓๑,๖๓๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๙๓ ส่วนด้านเศรษฐกิจมีจ านวนเงิน
งบประมาณนอ้ยท่ีสุด คือ จ านวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๔ (แผนภูมิ ๔.๓) 

แผนภูม ิ๔.๓ จ านวนงบประมาณตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘) ท่ีด าเนินการในปี พ.ศ. 
๒๕๕๖  จ าแนกตามยทุธศาสตร์ 

แผนภูม ิ๔.๔ แสดงจ านวนโครงการท่ีจะด าเนินการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ าแนกตามแผน
ยทุธศาสตร์ 

  

ทีม่า : รายงานผลการด าเนินงาน E-plan ๒๕๕๖ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล, ๒๕๕๖ 
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๗๐ 
 

 จ านวนโครงการท่ีด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ พบว่า ยุทธศาสตร์ดา้นสังคมมี
จ านวนโครงการมากท่ีสุด คือ ๓๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๖๗ ของโครงการทั้งหมด รองลงมา คือ 
ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาเพื่อความสมานฉนัทแ์ละการบริหารจดัการองคก์รท่ีดีมีจ านวน ๒๗ โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๕๐ และยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มี
จ านวนโครงการนอ้ยท่ีสุด จ านวน  ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๐ (แผนภูมิ ๔.๔) 

แผนภูม ิ๔.๕  จ  านวนงบประมาณโครงการในขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖ จ าแนกตามยทุธศาสตร์ 

 
ทีม่า : รายงานผลการด าเนินงาน E-plan ๒๕๕๖ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล, ๒๕๕๖ 
 จ านวนงบประมาณของโครงการตามขอ้บญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖ พบวา่ ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพื้นฐานท่ีทนัสมยัมีจ านวนเงินงบประมาณมากท่ีสุด คือ จ านวน 
๕๑,๙๑๙,๖๘๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๓๐ ของงบประมาณทั้งหมด รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ดา้นสังคม 
จ านวนเงินงบประมาณ ๓๓,๙๒๔,๑๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๗ และยุทธศาสตร์ดา้นเศรษฐกิจมี
จ านวนเงินงบประมาณนอ้ยท่ีสุด จ านวน ๑,๐๔๒,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๑(แผนภูมิ ๔.๕) 

๔.๓  การประเมนิผลลพัธ์ (Outcomes) ของแผนพฒันา 
                แยกตามกรอบของการประเมินท่ีก าหนด โดยใช้ข้อมูลเชิงปริมาณท่ีแปรผล จากการเก็บ
แบบสอบถามและสัมภาษณ์ประชาชนในพื้นท่ี ๗ อ าเภอและขอ้มูลเอกสารของกองแผนและงบประมาณ 
การน าเสนอขอ้มูลจะแยกเป็น ภาพรวมของผลลพัธ์ของยุทธศาสตร์ และ แยกตามยุทธศาสตร์ โครงการท่ี
เลือกใน ตาราง ๒ ของบทท่ี ๓ ดงัน้ี 
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๗๑ 
 

                   ๔.๓.๑ ผลลพัธ์ของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
                           ๔.๓.๑.๑  ความพึงพอใจของประชาชน  จากการศึกษาเอกสารการส ารวจของกองแผน
และงบประมาณ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย ๔.๐๑) เม่ือจ าแนกตามยุทธศาสตร์ พบวา่ 
มีความพึงพอใจต่อโครงการของทุกยทุธศาสตร์อยูใ่นระดบัมาก โดยยทุธศาสตร์ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
มากท่ีสุด คือ ยทุธศาสตร์ท่ี ๑ ดา้นการท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย ๔.๐๗) รองลงมาคือ ยทุธศาสตร์ท่ี ๔ ดา้นสังคม 
และยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ดา้นศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ 
๔.๐๕ และท่ีมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด คือ ยทุธศาสตร์ดา้นเศรษฐกิจ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั ๓.๘๘) รายละเอียด
ดงัตาราง ๔.๓  

ตาราง ๔.๓ แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงการองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ จ าแนกตามยทุธศาสตร์ 

ยทุธศาสตร์    S.D. ความพงึพอใจ 
๑. ดา้นการท่องเท่ียวท่ีประทบัใจ ๔.๐๗ ๐.๑๑ มาก 
๒. ดา้นโครงสร้างพื้นฐานท่ีทนัสมยั - - - 
๓. ดา้นเศรษฐกิจ ๓.๘๘ ๐.๑๕ มาก 
๔. ดา้นสังคม ๔.๐๕ ๐.๑๓ มาก 
๕. ดา้นศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ๔.๐๕ ๐.๑๓ มาก 
๖. ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ๓.๙๑ ๐.๐๐ มาก 
๗. ดา้นการพฒันาเพื่อความสมานฉันท์และบริหารจดัการองค์กร  

ท่ีดี 
๔.๐๒ ๐.๒๕ มาก 

๘. ดา้นจดัการศึกษา โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในการพฒันาทอ้งถ่ิน - - - 
ความพงึพอใจโดยรวม ๔.๐๑ ๐.๑๙ มาก 

                 ๔.๓.๑.๒ การรับรู้และการยอมรับของประชาชน 

       ๑) ด้านการรับรู้ จากการศึกษาการรับรู้ท่ีมีต่อการด าเนินโครงการขององค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้ต่อการด าเนินโครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร์ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือจ าแนกเป็นรายยุทธศาสตร์ พบว่า มีการรับรู้ต่อ
โครงการของยทุธศาสตร์ท่ี ๕ ดา้นศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด และมีการรับรู้ต่อโครงการของยุทธศาสตร์ดา้นท่ีเหลืออยูใ่นระดบัมาก โดยยุทธศาสตร์ท่ีมีการรับรู้
มากท่ีสุด คือ ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ด้านศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน (ค่าเฉล่ีย 



 

๗๒ 
 

๓.๓๑) รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ท่ี ๗ ดา้นการพฒันาเพื่อความสมานฉนัท์และบริหารจดัการองค์กรท่ีดี 
(ค่าเฉล่ีย ๓.๒๒) และมีการรับรู้น้อยท่ีสุด คือ ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ด้านเศรษฐกิจ (ค่าเฉล่ีย ๒.๕๒) 
รายละเอียดดงัตาราง ๔.๔  

ตาราง ๔.๔ แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัการรับรู้ท่ีมีต่อโครงการองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ าแนกตามยทุธศาสตร์ 

ยทุธศาสตร์    S.D. การรับรู้ 
๑. ดา้นการท่องเท่ียวท่ีประทบัใจ ๒.๖๘ ๐.๗๙ มาก 
๒. ดา้นโครงสร้างพื้นฐานท่ีทนัสมยั - - - 
๓. ดา้นเศรษฐกิจ ๒.๕๒ ๐.๗๔ มาก 
๔. ดา้นสังคม ๒.๙๓ ๐.๕๗ มาก 
๕. ดา้นศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ๓.๓๑ ๐.๕๔ มากท่ีสุด 
๖. ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ๒.๗๗ ๐.๗๐ มาก 
๗. ด้านการพฒันาเพื่อความสมานฉันท์และบริหารจดัการองค์กร   

ท่ีดี 
๓.๒๒ ๐.๕๙ มาก 

๘. ดา้นจดัการศึกษา โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในการพฒันาทอ้งถ่ิน ๓.๑๓ ๐.๔๗ มาก 
การรับรู้โดยรวม ๒.๙๔ ๐.๓๐ มาก 

   ๒) ด้านการยอมรับ จากการศึกษาการยอมรับต่อการด าเนินโครงการขององค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการยอมรับต่อการด าเนิน
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย ๓.๓๐)   เม่ือจ าแนกเป็นราย
ยุทธศาสตร์ พบวา่ มีการยอมรับต่อการด าเนินโครงการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดจ านวน ๕ ยุทธศาสตร์ ซ่ึงมี
ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง ๓.๓๐-๓.๔๓ และมีการยอมรับอยูใ่นระดบัมากจ านวน ๒ ยุทธศาสตร์ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยู่
ระหวา่ง ๓.๑๗-๓.๒๐ โดยยทุธศาสตร์ท่ีไดรั้บการยอมรับมากท่ีสุดคือ ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ดา้นการท่องเท่ียว
ท่ีประทบัใจ (ค่าเฉล่ีย ๓.๔๓) รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ดา้นศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน (ค่าเฉล่ีย ๓.๓๗) และมีการยอมรับนอ้ยท่ีสุด คือ ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ดา้นเศรษฐกิจ (ค่าเฉล่ีย 
๓.๑๗) รายละเอียดดงัตาราง ๔.๕ 

 

 

 



 

๗๓ 
 

ตาราง ๔.๕ แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัการยอมรับโครงการขององคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ จ าแนกตามยทุธศาสตร์ 

ยทุธศาสตร์    S.D. การยอมรับ 
๑. ดา้นการท่องเท่ียวท่ีประทบัใจ ๓.๔๓ ๐.๔๕ มากท่ีสุด 
๒. ดา้นโครงสร้างพื้นฐานท่ีทนัสมยั - - - 
๓. ดา้นเศรษฐกิจ ๓.๑๗ ๐.๕๙ มาก 
๔. ดา้นสังคม ๓.๓๐ ๐.๓๕ มากท่ีสุด 
๕. ดา้นศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ๓.๓๗ ๐.๓๗ มากท่ีสุด 
๖. ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ๓.๓๒ ๐.๒๙ มากท่ีสุด 
๗. ดา้นการพฒันาเพื่อความสมานฉนัทแ์ละบริหารจดัการองคก์ร

ท่ีดี 
๓.๓๐ ๐.๕๗ มากท่ีสุด 

๘. ด้านจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ทอ้งถ่ิน 

๓.๒๐ ๐.๔๑ มาก 

การยอมรับโดยรวม ๓.๓๐ ๐.๓๙ มากทีสุ่ด 

              ๔.๓.๑.๓ ความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ 
    จากการศึกษาความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ พบว่า กลุ่มตวัอย่างเห็นวา่ มีความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย ๓.๒๗) เม่ือจ าแนกเป็นรายยุทธศาสตร์ พบว่า มี
ความส าเร็จตามวตัถุประสงคอ์ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด จ านวน ๔ ยุทธศาสตร์ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง ๓.๓๑-
๓.๖๓ และมีความส าเร็จตามวตัถุประสงค์อยูใ่นระดบัมากจ านวน ๓ ยุทธศาสตร์ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 
๒.๘๖-๓.๒๑ โดยยทุธศาสตร์ท่ีไดรั้บความส าเร็จตามวตัถุประสงค์มากท่ีสุดคือ ยุทธศาสตร์ท่ี ๘ ดา้นการ
จดัการศึกษา โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในการพฒันาทอ้งถ่ิน (ค่าเฉล่ีย ๓.๖๓) รองลงมาคือ ยทุธศาสตร์ท่ี ๕ 
ด้านศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน (ค่าเฉล่ีย ๓.๓๗) และมีความส าเร็จตาม
วตัถุประสงคน์อ้ยท่ีสุด คือ ยทุธศาสตร์ท่ี ๓ ดา้นเศรษฐกิจ (ค่าเฉล่ีย ๒.๘๖) รายละเอียดดงัตาราง ๔.๖ 

 

 

 



 

๗๔ 
 

ตาราง ๔.๖ แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของ
โครงการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ จ าแนกตามยทุธศาสตร์ 

ยทุธศาสตร์    S.D. ความส าเร็จ 
๑. ดา้นการท่องเท่ียวท่ีประทบัใจ ๓.๓๑ ๐.๖๕ มากท่ีสุด 
๒. ดา้นโครงสร้างพื้นฐานท่ีทนัสมยั - - - 
๓. ดา้นเศรษฐกิจ ๒.๘๖ ๐.๘๒ มาก 
๔. ดา้นสังคม ๓.๓๑ ๐.๑๐ มากท่ีสุด 
๕. ดา้นศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ๓.๓๗ ๐.๑๗ มากท่ีสุด 
๖. ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ๓.๒๑ ๐.๑๖ มาก 
๗. ดา้นการพฒันาเพื่อความสมานฉนัทแ์ละบริหารจดัการองคก์ร

ท่ีดี 
๓.๒๑ ๐.๔๘ มาก 

๘. ด้านจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ทอ้งถ่ิน 

๓.๖๓ ๐.๓๓ มากท่ีสุด 

ความส าเร็จโดยรวม ๓.๒๗ ๐.๒๓ มาก 

    ๔.๓.๒  การประเมินผลลพัธ์พจิารณาตามยุทธศาสตร์และโครงการ 

 การน าเสนอในส่วนน้ีจะน าเสนอ ภาพรวมการประเมินผลลัพธ์ แยกตามยุทธศาสตร์และ
โครงการท่ีเลือกสุ่ม (ยกเวน้ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ ดา้นโครงสร้างพื้นฐานท่ีทนัสมยั เน่ืองจากยงัไม่มีการด าเนิน
โครงการ จึงไม่ไดจ้ดัเก็บขอ้มูลของยทุธศาสตร์ดา้นน้ี) ผลปรากฏ ดงัน้ี 

                    ๔.๓.๒.๑ ยุทธศาสตร์ที ่๑ ด้านการท่องเทีย่วทีป่ระทบัใจ 
        การติดตามและประเมินแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนจังหวดัสตูล ประจ าปี 
๒๕๕๖ ตามยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ด้านการท่องเท่ียวท่ีประทบัใจ โดยเลือกติดตามและประเมินโครงการ
จ านวน ๕ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ส่วนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้
พระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา  ๒) โครงการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวจงัหวดัสตูล ๓) โครงการเปิดฟ้า
อนัดามนัสวรรค์สตูล ๔) โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวจงัหวดัสตูลทั้งในและต่างประเทศ  และ               
๕) โครงการอบรมมคัคุเทศก ์
      ในส่วนน้ีเป็นผลการศึกษาลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่างของ
โครงการตามยุทธศาสตร์ทั้ง ๗ ดา้น (ยกเวน้ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ดา้นโครงสร้างพื้นฐานท่ีทนัสมยั เน่ืองจาก
ยงัไม่มีการด าเนินโครงการ จึงไม่ไดจ้ดัเก็บขอ้มูลของยุทธศาสตร์ดา้นน้ี) รวมจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 
๑,๑๐๐ คน ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๘  มีอายุระหวา่ง 



 

๗๕ 
 

๑๒-๒๕ ปี คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๕  นบัถือศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๗ มีภูมิล าเนา ส่วนใหญ่อยูใ่น
จงัหวดัสตูล คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมท าสวนยางพารา คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๖ และ
อาศยัอยูใ่นพื้นท่ีเป็นระยะเวลา ๑๖-๓๕ ปี คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๖ รายละเอียดดงัตาราง ๔.๗ 

ตาราง ๔.๗ ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งของโครงการตามยทุธศาสตร์ทั้ง ๗ ดา้น  (n = ๑,๑๐๐)* 

ลกัษณะทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
๑. เพศ :  ชาย 
               หญิง 

๕๔๑ 
๕๕๙ 

๔๙.๒ 
๕๐.๘ 

๒. อาย ุ: ๑๒-๒๕ ปี 
               ๒๖-๔๐ ปี 
               ๔๑-๕๕ ปี 
               ๕๖ ปีข้ึนไป  

๕๐๐ 
๔๐๘ 
๑๕๙ 
๓๓ 

๔๕.๕ 
๓๗.๑ 
๑๔.๕ 
๓.๐ 

๓. ศาสนา : พุทธ 
                อิสลาม 
                คริสต ์

๔๒๒ 
๖๖๘ 
๑๐ 

๓๘.๔ 
๖๐.๗ 
๐.๙ 

๔. ภูมิล าเนาเดิม : จงัหวดัสตูล                
                จงัหวดัอ่ืน ๆ  

๑,๐๗๑ 
๒๙ 

๙๗.๔ 
๒.๖ 

๕. อาชีพ : เกษตรกรรม/ท าสวนยางพารา 
                รับจา้งทัว่ไป 
                ธุรกิจส่วนตวั 
                รับราชการ 
                อาชีพอ่ืน ๆ  

๒๗๑ 
๒๕๕ 
๑๙๐ 
๖๗ 
๓๑๗ 

๒๔.๖ 
๒๓.๒ 
๑๗.๓ 
๖.๑ 
๒๘.๘ 

๖. ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ี : 
               ๑-๑๕ ปี                                                                         
               ๑๖-๓๕ ปี 
               ๓๖-๕๕ ปี 
               ๕๖ ปีข้ึนไป                                                                 

 
๑๖๗ 
๖๕๖ 
๒๕๐ 
๒๗ 

 
๑๕.๒ 
๕๙.๖ 
๒๒.๗ 
๒.๕ 

*n หมายถึง จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 

 การติดตามและประเมินแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล ประจ าปี ๒๕๕๖ ตาม
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ดา้นการท่องเท่ียวท่ีประทบัใจ เป็นการติดตามและประเมินผลโครงการในดา้นการรับรู้



 

๗๖ 
 

การด าเนินโครงการ การยอมรับการด าเนินโครงการ และความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องโครงการ โดย
มีระดบัการรับรู้ การยอมรับ และความส าเร็จของโครงการ ดงัน้ี   

ตาราง ๔.๘ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัการรับรู้การด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ท่ี 
๑ ดา้นการท่องเท่ียวท่ีประทบัใจ 

โครงการ    S.D. การรับรู้ 
๑. โครงการเปิดฟ้าอนัดามนัสวรรคส์ตูล  
๒. โครงการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวจงัหวดัสตูล 
๓. โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ  
     เจา้อยูห่วัพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา  
๔. โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวจงัหวดัสตูลทั้งในและต่างประเทศ  
๕. โครงการอบรมมคัคุเทศก ์

๒.๘๓ 
๒.๘๑ 
๒.๗๔ 

 
๒.๖๒ 
๒.๓๘ 

๐.๘๙ 
๐.๙๓ 
๐.๙๘ 

 
๐.๙๙ 
๑.๐๖ 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

ปานกลาง 
  
 จากการศึกษาการรับรู้การด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ด้านการท่องเท่ียวท่ีประทบัใจ 
พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้ต่อการด าเนินการโครงการในระดบัมากจ านวน ๔ โครงการ คือ โครงการ
เปิดฟ้าอนัดามนัสวรรค์สตูล โครงการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวจงัหวดัสตูล โครงการปรับปรุงภูมิ
ทศัน์สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และโครงการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวจงัหวดัสตูลทั้งในและต่างประเทศ ส่วนโครงการอบรมมคัคุเทศก์มีการรับรู้การ
ด าเนินโครงการอยูใ่นระดบักลาง โดยโครงการท่ีมีค่าเฉล่ียการรับรู้มากท่ีสุดคือ โครงการเปิดฟ้าอนัดามนั
สวรรค์สตูล (ค่าเฉล่ีย ๒.๘๓            โ   การประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวจงัหวดัสตูล (ค่าเฉล่ีย 
๒.๘๑  แ ะโครงการ                       นอ้ยท่ีสุด คือ โครงการอบรมมคัคุเทศก ์(ค่าเฉล่ีย ๒.๓๘) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๗๗ 
 

ตาราง ๔.๙ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัการยอมรับการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์
ท่ี ๑ ดา้นการท่องเท่ียวท่ีประทบัใจ 

ลกัษณะกจิกรรมของโครงการ    S.D. การยอมรับ 
๑. ส่งเสริมการใชจ้กัรยานเป็นพาหนะในการท่องเท่ียว  
๒. กระตุน้เศรษฐกิจในจงัหวดัสตูล 
๓. ส่งเสริมการประหยดัพลงังานและภาวะโลกร้อน  
๔. การส่งเสริมแหล่งปลูกขา้วโพดหวานของอ าเภอท่าแพใหเ้ป็นแหล่ง 

ท่องเท่ียว  
๕. การส่งเสริมการท่องเท่ียวอ าเภอละงู 
๖. การบูรณาการร่วมกนัของภาคส่วนต่างๆ ในการบริหารจดัการ

ทรัพยากรการท่องเท่ียวอยา่งสมดุล 
๗. พัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์ให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรมและ

จริยธรรม  
 ๘. กิจกรรมงานเปิดฟ้าอนัดามนัสวรรคส์ตูล 
๙. การแถลงข่าวและจดักิจกรรม Amazing Satun Grand Sale 
๑๐. การอบรมมคัคุเทศก ์

๓.๖๑ 
๓.๕๗ 
๓.๕๕ 
๓.๔๖ 

 
๓.๔๒ 
๓.๔๒ 

 
๓.๔๒ 

 
๓.๓๙ 
๓.๓๐ 
๓.๑๓ 

๐.๖๖ 
๐.๖๕ 
๐.๖๗ 
๐.๕๔ 

 
๐.๕๕ 
๐.๖๘ 

 
๐.๘๔ 

 
๐.๗๔ 
๐.๗๔ 
๐.๘๑ 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
ปานกลาง 

 
 จากการศึกษาการยอมรับโครงการตามยุทธศาสตร์ดา้นการท่องเท่ียวท่ีประทบัใจ พบวา่กลุ่ม
ตวัอย่าง มีการยอมรับกิจกรรมของโครงการด้านการท่องเท่ียวท่ีประทบัใจอยู่ในช่วงค่าเฉล่ียระหว่าง 
๓.๓๐ – ๓.๖๑ เกือบทุกโครงการ ซ่ึงเป็นช่วงท่ีมีการยอมรับในระดบัมากท่ีสุด ยกเวน้ดา้นการอบรม
มคัคุเทศก์ท่ีมีการยอมรับอยู่ในระดบัปานกลาง โดยดา้นการส่งเสริมการใช้จกัรยานเป็นพาหนะในการ
ท่องเท่ียวมีค่าเฉล่ียการยอมรับสูงท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย ๓.๖๑) รองลงมาคือ การกระตุน้เศรษฐกิจในจงัหวดัสตูล 
(ค่าเฉล่ีย ๓.๕๗) ส่วนการอบรมมคัคุเทศกมี์ค่าเฉล่ียการยอมรับต ่าท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย ๓.๑๓)   
 
 
 
 
 
 



 

๗๘ 
 

ตาราง ๔.๑๐ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของโครงการ
ตามยทุธศาสตร์ท่ี ๑ ดา้นการท่องเท่ียวท่ีประทบัใจ 

วตัถุประสงค์ของโครงการ    S.D. ความส าเร็จ 
๑. การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัสมเด็จพระนางเจา้ 

สิริกิต์ิและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
๒. การเป็นตลาดกลางในการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ด้านการเกษตรและ

สินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ 
๓. ส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑด์า้นการเกษตรและสินคา้หน่ึง

ต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์
๔. การส่งเสริมการใชจ้กัรยานเพื่อการท่องเท่ียว 
๕. เพิ่มแหล่งและเส้นทางการท่องเท่ียว 
๖. สร้างรายไดใ้หก้บัประชาชนในทอ้งถ่ินต่าง ๆ  
๗. การส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวโดยชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 
๘. การส่งเสริมและเผยแพร่ให้การท่องเท่ียวของจงัหวดัสตูลเป็นท่ีรู้จกั 

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
๙.  ยกระดบักิจกรรมการท่องเท่ียวของจงัหวดัสตูลใหมี้มาตรฐานสากล 
๑๐. สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการบริหารจดัการ

ทรัพยากรการท่องเท่ียวอยา่งสมดุล  
๑๑. การให้ความส าคญัและส่งเสริมอาชีพการเป็นมคัคุเทศก์ให้กับ

ประชาชน 
๑๒. การผลิตมคัคุเทศกท์างชายฝ่ังทะเลท่ีดีมีคุณภาพ  

๓.๕๐ 
 

๓.๔๕ 
 

๓.๔๐ 
 

๓.๓๖ 
๓.๓๔ 
๓.๓๐ 
๓.๓๐ 
๓.๒๖ 

 
๓.๒๔ 
๓.๒๑ 

 
๓.๑๗ 

 
๓.๑๖ 

๐.๗๗ 
 

๐.๘๐ 
 

๐.๗๘ 
 

๐.๘๐๐ 
๐.๗๙ 
๐.๙๕ 
๐.๘๒ 
๐.๘๐ 

 
๑.๐๒ 
๐.๗๘ 

 
๐.๙๖ 

 
๐.๙๒ 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
 จากการศึกษาความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของโครงการตามยุทธศาสตร์ด้านการท่องเท่ียวท่ี
ประทบัใจ พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ ความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องโครงการท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด
จ านวน ๗ วตัถุประสงค ์คือ การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ
และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ การเป็นตลาดกลางในการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ดา้นการเกษตรและสินคา้
หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑด์า้นการเกษตรและสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภณัฑ ์การส่งเสริมการใชจ้กัรยานเพื่อการท่องเท่ียว  เพิ่มแหล่งและเส้นทางการท่องเท่ียว สร้างรายได้
ให้กบัประชาชนในท้องถ่ินต่าง ๆ การส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวโดยชุมชนอย่างย ัง่ยืน โดยมี
ค่าเฉล่ียอยู่ในช่วงระหว่าง ๓.๓๐-๓.๕๐  และความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของโครงการท่ีอยู่ในระดบั
มากจ านวน ๕ วตัถุประสงค ์คือ การส่งเสริมและเผยแพร่ให้การท่องเท่ียวของจงัหวดัสตูลเป็นท่ีรู้จกัทั้ง



 

๗๙ 
 

ภายในและภายนอกประเทศ ยกระดบักิจกรรมการท่องเท่ียวของจงัหวดัสตูลให้มีมาตรฐานสากล สร้าง
การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการบริหารจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวอย่างสมดุล การให้
ความส าคญัและส่งเสริมอาชีพการเป็นมคัคุเทศกใ์หก้บัประชาชน และการผลิตมคัคุเทศก์ทางชายฝ่ังทะเล
ท่ีดีมีคุณภาพ โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นช่วงระหวา่ง ๓.๑๖-๓.๒๖   ซ่ึงโครงการท่ีมีความส าเร็จตามวตัถุประสงค์
มากท่ีสุดคือ การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิและสมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราช มีค่าเฉล่ีย ๓.๕๐ รองลงมาคือ การเป็นตลาดกลางในการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ด้าน
การเกษตรและสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ีย ๓.๔๕ และท่ีมีความส าเร็จตามวตัถุประสงค์
นอ้ยท่ีสุด คือ การผลิตมคัคุเทศกท์างชายฝ่ังทะเลท่ีดีมีคุณภาพ มีค่าเฉล่ีย ๓.๑๖ 
  ๔.๓.๒.๒ ยุทธศาสตร์ที ่๒ ด้านโครงสร้างพืน้ฐานทีท่นัสมัย 
        จากการติดตามและประเมินแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตูล ประจ าปี 
๒๕๕๖ ตามยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ดา้นโครงสร้างพื้นฐานท่ีทนัสมยั พบว่า ยงัไม่มีการด าเนินโครงการใด ๆ 
ของยทุธศาสตร์ดา้นโครงพื้นฐานท่ีทนัสมยั ดงันั้น จึงไม่มีการจดัเก็บขอ้มูลส าหรับยทุธศาสตร์ดา้นน้ี 
  ๔.๓.๒.๓  ยุทธศาสตร์ที ่๓ ด้านเศรษฐกจิ 
  การติดตามและประเมินแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตูล ประจ าปี ๒๕๕๖ 
ตามยทุธศาสตร์ท่ี ๓ ดา้นเศรษฐกิจ ประกอบดว้ยโครงการต่าง ๆ ๕ โครงการ ดงัน้ี 
        ๑) โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร 
   ๒) โครงการจดังานวนัจ าปาดะของดีเมืองสตูล 
   ๓) โครงการประกวดศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจ าต าบล  
   ๔) โครงการส่งเสริมและพฒันากลุ่มอาชีพ 
   ๕) โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารตลาดนดัควนโดน 
  โครงการทั้ง ๕ โครงการตามยทุธศาสตร์ท่ี ๓ ดา้นเศรษฐกิจ มีระดบัการรับรู้ การยอมรับและ
ความส าเร็จของโครงการดงัน้ี 
ตาราง ๔.๑๑ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัการรับรู้การด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ท่ี 
๓ ดา้นเศรษฐกิจ 

โครงการ    S.D. การรับรู้ 
๑. โครงการจดังานวนัจ าปาดะของดีเมืองสตูล  
๒. โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร 
๓. โครงการส่งเสริมและพฒันากลุ่มอาชีพ  
๔. โครงการประกวดศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
    ประจ าต าบล  
๕. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารตลาดนดัควนโดน 

๓.๐๗ 
๒.๕๒ 
๒.๕๐ 
๒.๒๙ 

 
๒.๒๔ 

๐.๘๖ 
๐.๙๑ 
๑.๐๐ 
๐.๙๘ 

 
๑.๐๔ 

มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 



 

๘๐ 
 

 จากการศึกษาการรับรู้การด าเนินโครงการตามยทุธศาสตร์ท่ี ๓ ดา้นเศรษฐกิจ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมี
การรับรู้ต่อการด าเนินในระดบัมากจ านวน ๒ โครงการ คือ โครงการจดังานวนัจ าปาดะของดีเมืองสตูล 
และโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร และมีการรับรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง ๓ โครงการ คือ โครงการส่งเสริม
และพฒันากลุ่มอาชีพ โครงการประกวดศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล และ
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารตลาดนัดควนโดน โดยโครงการท่ีมีค่าเฉล่ียการรับรู้มากท่ีสุดคือ 
โครงการจดังานวนัจ าปาดะของดีเมืองสตูล (ค่าเฉล่ีย ๓.๐๗             โ   การส่งเสริมอาชีพเกษตร 
(ค่าเฉล่ีย ๒.๕๒) และโครงการ                       นอ้ยท่ีสุด คือ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารตลาดนดั
ควนโดน (ค่าเฉล่ีย ๒.๒๔) 

ตาราง ๔.๑๒ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับการยอมรับการด าเนินโครงการตาม
ยทุธศาสตร์ท่ี ๓ ดา้นเศรษฐกิจ 

ลกัษณะกจิกรรมของโครงการ    S.D. การยอมรับ 
๑. การใหค้  าปรึกษาทางการเงินและการลงทุน  
๒. การพฒันาตลาดใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวและศูนยก์ารจ าหน่ายสินคา้ 
๓. การใหบ้ริการทางการเงินแก่ประชาชนจากสถาบนัการเงิน  
๔. การบริการจดัหางานและการจ าหน่ายสินคา้ OTOP  
๕. การบริการสินเช่ือใหก้บัธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
๖. ส่งเสริมความเขม้แขง็ของชุมชนทอ้งถ่ินใหน่้าอยูแ่ละมีความกา้วหนา้ 
๗. พฒันาศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจ าต าบล  
 ๘. การประกวดศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ า

ต าบล 
๙. ให้ศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลเป็น

แหล่งเรียนรู้ของศูนยต่์าง ๆ 

๓.๓๑ 
๓.๒๙ 
๓.๒๘ 
๓.๒๔ 
๓.๒๒ 
๓.๑๘ 
๓.๐๕ 
๓.๐๑ 

 
๒.๙๘ 

๐.๗๕ 
๐.๖๗ 
๐.๗๓ 
๐.๖๕ 
๐.๗๙ 
๐.๗๖ 
๐.๗๙ 
๐.๗๐ 

 
๐.๗๙ 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
 จากการศึกษาการยอมรับโครงการตามยุทธศาสตร์ดา้นเศรษฐกิจ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการยอมรับ
โครงการตามยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจในระดับมากท่ีสุดจ านวน ๓ กิจกรรม คือ การให้ค  าปรึกษา
ทางการเงินและการลงทุน การพฒันาตลาดให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวและศูนยก์ารจ าหน่ายสินคา้ และการ
ใหบ้ริการทางการเงินแก่ประชาชนจากสถาบนัการเงินและมีการยอมรับในระดบัมาก ๖  กิจกรรม คือ การ
บริการจดัหางานและการจ าหน่ายสินคา้ OTOP การบริการสินเช่ือให้กบัธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
การส่งเสริมความเขม้แข็งของชุมชนทอ้งถ่ินให้น่าอยู่และมีความก้าวหน้า การพฒันาศูนยบ์ริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล การประกวดศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร



 

๘๑ 
 

ประจ าต าบล และการใหศู้นยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลย ีการเกษตรประจ าต าบลเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ศูนยต่์าง ๆ  โดยกิจกรรมท่ีมีค่าเฉล่ียการยอมรับสูงท่ีสุด คือ การให้ค  าปรึกษาทางการเงินและการลงทุน 
(ค่าเฉล่ีย ๓.๓๑) รองลงมาคือ การพฒันาตลาดให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวและศูนย์การจ าหน่ายสินค้า  
(ค่าเฉล่ีย ๓.๒๙) ส่วนการใหศู้นยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลเป็นแหล่งเรียนรู้
ของศูนยต่์าง ๆ มีค่าเฉล่ียการยอมรับต ่าท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย ๒.๙๘) 

 ตาราง ๔.๑๓ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องโครงการ
ตามยทุธศาสตร์ท่ี ๓ ดา้นเศรษฐกิจ 

วตัถุประสงค์ของโครงการ    S.D. ความส าเร็จ 
๑. ศูนยก์ลางทางการคา้เพื่อพฒันาตลาด 
๒. ส่งเสริมการลงทุนในองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล 
๓. สร้างโอกาสใหป้ระชาชนเขา้ถึงสถาบนัทางการเงิน 
๔. ส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์ศูนยบ์ริการและถ่ายทอด

เทคโนโลยกีารเกษตรประจ าต าบล 
๕. เกิดการท างานอยา่งบูรณาการระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
๖. สนองนโยบายการส่งเสริมการลงทุนของอบจ. สตูลและรัฐบาล  
๗. จดัตั้งศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจ าต าบล 
๘. ให้ศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลเป็น

ตวัอยา่งแก่ศูนยอ่ื์น ๆ ทั้งในและต่างจงัหวดั 

๒.๙๔ 
๒.๙๐ 
๒.๘๙ 
๒.๘๘ 

 
๒.๘๗ 
๒.๘๔ 
๒.๘๒ 
๒.๗๐ 

๑.๐๐ 
๐.๙๖ 
๑.๐๓ 
๐.๘๖ 

 
๐.๙๕ 
๐.๙๓ 
๐.๙๙ 
๑.๐๖ 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
 จากการศึกษาความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของโครงการตามยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ พบว่า  
กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ โครงการตามยุทธศาสตร์ดา้นเศรษฐกิจมีความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องโครงการ
ในระดบัมากวตัถุประสงค์ โดยความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ศูนยก์ลางทางการคา้
เพื่อพฒันาตลาด มีค่าเฉล่ีย ๒.๙๔ รองลงมาคือ ส่งเสริมการลงทุนในองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล มี
ค่าเฉล่ีย ๒.๙๐ และท่ีมีความส าเร็จตามวตัถุประสงค์น้อยท่ีสุด คือ การให้ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยกีารเกษตรประจ าต าบลเป็นตวัอยา่งแก่ศูนยอ่ื์น ๆ ทั้งในและต่างจงัหวดั มีค่าเฉล่ีย ๒.๗๐ 
  ๔.๓.๒.๔  ยุทธศาสตร์ที ่๔ ด้านสังคม 
  การติดตามและประเมินแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล ประจ าปี ๒๕๕๖ ตาม
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ดา้นสังคม ประกอบดว้ยโครงการ ๕ โครงการ คือ โครงการส่งเสริมทกัษะทางวิชาการ
ให้แก่นักเรียนศูนยก์ารศึกษาอิสลามประจ ามสัยิด (คุรุสัมพนัธ์) โครงการพฒันาความรู้และทกัษะทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศในจงัหวดัสตูล โครงการกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีจ าเป็นต่อสุขภาพระดบัจงัหวดั 



 

๘๒ 
 

และโครงการพฒันาการดูแลผูป่้วยโรคไตวายโรงพยาบาลละงู และโครงการส่งเสริมการเรียนการสอน
โรงเรียนน าร่องเน้นหลกัสูตรเฉพาะดา้น “หลกัสูตรกีฬา” ซ่ึงไดแ้บ่งการเก็บรวบรวมขอ้มูลออกเป็น ๒ 
ชุด ซ่ึงชุดแรกประกอบดว้ย โครงการจ านวน ๔ โครงการ คือ โครงการส่งเสริมทกัษะทางวิชาการให้แก่
นักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (คุรุสัมพนัธ์) โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศในจงัหวดัสตูล โครงการกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีจ าเป็นต่อสุขภาพระดบัจงัหวดั 
และโครงการพฒันาการดูแลผูป่้วยโรคไตวายโรงพยาบาลละงู และชุดท่ีสอง ประกอบด้วยโครงการ
จ านวน ๑ โครงการ คือ โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนโรงเรียนน าร่องเน้นหลกัสูตรเฉพาะด้าน 
“หลกัสูตรกีฬา” 
 โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้แก่นักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (คุรุ
สัมพันธ์) โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศในจังหวัดสตูล โครงการกองทุน
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด และโครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคไตวาย
โรงพยาบาลละงู  
      การติดตามและประเมินแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตูล ประจ าปี ๒๕๕๖ ตาม
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ด้านสังคม ประกอบด้วยโครงการ ๔ โครงการ คือ ๑) โครงการส่งเสริมทกัษะทาง
วิชาการให้แก่นกัเรียนศูนยก์ารศึกษาอิสลามประจ ามสัยิด (คุรุสัมพนัธ์) ๒) โครงการพฒันาความรู้และ
ทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศในจงัหวดัสตูล ๓) โครงการกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีจ าเป็นต่อสุขภาพ
ระดบัจงัหวดั และ๔) โครงการพฒันาการดูแลผูป่้วยโรคไตวายโรงพยาบาลละงู โดยมีระดบัการรับรู้ การ
ยอมรับ และความส าเร็จของโครงการ ดงัน้ี 

 ตาราง ๔.๑๔ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัการรับรู้การด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์
ท่ี ๔ ดา้นสังคม 

โครงการ    S.D. การรับรู้ 
๑. โครงการกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีจ าเป็นต่อสุขภาพระดบัจงัหวดั  
๒. โครงการพฒันาการดูแลผูป่้วยโรคไตวายโรงพยาบาลละงู  
๓. โครงการพฒันาความรู้และทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศใน 
     จงัหวดัสตูล  
๔. โครงการส่งเสริมทกัษะทางวิชาการให้แก่นกัเรียนศูนยก์ารศึกษา  
     ประจ ามสัยดิ (คุรุสัมพนัธ์) 

๓.๑๐ 
๒.๙๑ 
๒.๘๓ 

 
๒.๗๓ 

๐.๘๓ 
๐.๙๒ 
๐.๗๑ 

 
๐.๘๙ 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
 จากการศึกษาการรับรู้การด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ดา้นสังคม พบว่า กลุ่มตวัอย่างมี
การรับรู้ต่อการด าเนินโครงการตามยทุธศาสตร์ดา้นสังคมทุกโครงการอยูใ่นระดบัมากทุกโครงการ โดยมี



 

๘๓ 
 

ค่าเฉล่ียของโครงการอยูใ่นช่วง ๓.๑๐-๒.๗๓ ซ่ึงเป็นช่วงท่ีอยูใ่นระดบัมาก โดยโครงการท่ีมีค่าเฉล่ียการ
รับรู้มากท่ีสุดคือ โครงการกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีจ าเป็นต่อสุขภาพระดบัจงัหวดั (ค่าเฉล่ีย ๓.๑๐  
           โ   การส่งเสริมการเรียนการสอนโรงเรียนน าร่องเนน้หลกัสูตรเฉพาะดา้น “หลกัสูตรกีฬา” 
(ค่าเฉล่ีย ๓.๐๖  แ ะโครงการ                       นอ้ยท่ีสุด คือ โครงการส่งเสริมทกัษะทางวิชาการให้แก่
นกัเรียนศูนยก์ารศึกษาประจ ามสัยดิ (คุรุสัมพนัธ์) (ค่าเฉล่ีย ๒.๗๓) 

ตาราง ๔.๑๕ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัการยอมรับการด าเนินโครงการส่งเสริมทกัษะ
ทางวิชาการให้แก่นกัเรียนศูนยก์ารศึกษาอิสลามประจ ามสัยิด (คุรุสัมพนัธ์) โครงการพฒันาความรู้และ
ทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศในจงัหวดัสตูล โครงการกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีจ าเป็นต่อสุขภาพ
ระดบัจงัหวดั และโครงการพฒันาการดูแลผูป่้วยโรคไตวายโรงพยาบาลละงู   

ลกัษณะกจิกรรมของโครงการ    S.D. การยอมรับ 
๑. การตรวจสุขภาพใหก้บัผูสู้งอายแุละกลุ่มภาวะเส่ียง  
๒. การใหค้  าแนะน าในการดูแลสุขภาพแก่ผูสู้งอายุและกลุ่มภาวะ

เส่ียง 
๓. การฝึกปฏิบติัการใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่  
๔. การจดัอบรมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  
๕. การพฒันาความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศใหก้บับุคลากรใน 
    ส่วนราชการ 
๖. การอบรมทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

๓.๕๓ 
๓.๕๑ 

 
๓.๓๔ 
๓.๒๐ 
๓.๑๙ 

 
๓.๑๒ 

๐.๖๗ 
๐.๗๒ 

 
๐.๗๐ 
๐.๖๘ 
๐.๖๖ 

 
๐.๗๑ 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
 จากการศึกษาการยอมรับโครงการตามยุทธศาสตร์ดา้นสังคม พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการยอมรับ
กิจกรรมของโครงการด้านสังคมในระดับมากท่ีสุดจ านวน ๓ กิจกรรม คือ การตรวจสุขภาพให้กับ
ผูสู้งอายุและกลุ่มภาวะเส่ียง การให้ค  าแนะน าในการดูแลสุขภาพแก่ผูสู้งอายุและกลุ่มภาวะเส่ียงและการ
ฝึกปฏิบติัการใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยูใ่นช่วง ๓.๓๔-๓.๕๓ และมีการยอมรับในระดบัมาก 
๖  กิจกรรม คือ การจดัอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพฒันาความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้กบับุคลากรในส่วนราชการ และการอบรมทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยู่ในช่วง 
๓.๑๒-๓.๒๐  โดยกิจกรรมท่ีมีค่าเฉล่ียการยอมรับสูงท่ีสุด คือ การตรวจสุขภาพให้กบัผูสู้งอายุและกลุ่ม
ภาวะเส่ียง (ค่าเฉล่ีย ๓.๕๓) รองลงมาคือ การให้ค  าแนะน าในการดูแลสุขภาพแก่ผูสู้งอายุและกลุ่มภาวะ
เส่ียง (ค่าเฉล่ีย ๓.๕๑) ส่วนกิจกรรมท่ีมีค่าเฉล่ียการยอมรับต ่าท่ีสุด คือ การอบรมทกัษะดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ค่าเฉล่ีย ๓.๑๒)   
 



 

๘๔ 
 

ตาราง ๔.๑๖  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องโครงการ
ส่งเสริมทกัษะทางวิชาการให้แก่นักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามสัยิด (คุรุสัมพนัธ์) โครงการ
พฒันาความรู้และทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศในจงัหวดัสตูล โครงการกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ี
จ าเป็นต่อสุขภาพระดบัจงัหวดั และโครงการพฒันาการดูแลผูป่้วยโรคไตวายโรงพยาบาลละงู  
 

วตัถุประสงค์ของโครงการ    S.D. ความส าเร็จ 
๑. การตรวจสุขภาพใหก้บัผูสู้งอายแุละกลุ่มภาวะเส่ียง 
๒. การใหค้วามรู้ในเร่ืองการดูแลสุขภาพแก่ผูสู้งอายแุละกลุ่มภาวะเส่ียง 
๓. การพฒันาคุณภาพชีวิตในการดูแลสุขภาพท่ีถูกตอ้งแก่ผูสู้งอายุและ

กลุ่มภาวะเส่ียง 
๔. ส่งเสริมให้บุคลากรในส่วนราชการน าความรู้ดา้นเทคโนโลยีไปใช้

ในการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
๕. ส่งเสริมให้บุคลากรในส่วนราชการมีความทันยุคทันสมัยด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
๖. เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในส่วนราชการให้มีความรู้ด้าน

สารสนเทศ 
๗. ส่งเสริมให้บุคลากรในส่วนราชการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

๓.๖๕ 
๓.๖๓ 
๓.๔๕ 

 
๓.๒๗ 

 
๓.๒๒ 

 
๓.๑๖ 

 
๓.๐๘ 

๐.๖๑ 
๐.๖๑ 
๐.๗๒ 

 
๐.๘๑ 

 
๐.๘๗ 

 
๐.๖๖ 

 
๐.๘๘ 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
 จากการศึกษาความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของโครงการตามยุทธศาสตร์ดา้นสังคม พบว่า  กลุ่ม
ตวัอย่างเห็นวา่ โครงการท่ีมีความส าเร็จตามวตัถุประสงค์มากท่ีสุดคือ การตรวจสุขภาพให้กบัผูสู้งอายุ
และกลุ่มภาวะเส่ียง มีค่าเฉล่ีย ๓.๖๕ รองลงมาคือ การให้ความรู้ในเร่ืองการดูแลสุขภาพแก่ผูสู้งอายุและ
กลุ่มภาวะเส่ียง มีค่าเฉล่ีย ๓.๖๓ และโครงท่ีมีความส าเร็จตามวตัถุประสงคน์อ้ยท่ีสุด คือ การส่งเสริมให้
บุคลากรในส่วนราชการใชค้อมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉล่ีย ๓.๐๘ 

  

 

 

 



 

๘๕ 
 

  โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนโรงเรียนน าร่องเน้นหลักสูตรเฉพาะด้าน “หลักสูตรกีฬา”  
มีระดับการรับรู้ การยอมรับ และความส าเร็จของโครงการ ดงัน้ี 

 ตาราง ๔.๑๗ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัการรับรู้การด าเนินโครงการส่งเสริม
การเรียนการสอนโรงเรียนน าร่องเนน้หลกัสูตรเฉพาะดา้น “หลกัสูตรกีฬา”   

โครงการ    S.D. การรับรู้ 
โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนโรงเรียนน าร่องเนน้หลกัสูตร 
     เฉพาะดา้น “หลกัสูตรกีฬา” 

๓.๐๖ ๐.๘๑ มาก 

 

 จากการศึกษาการรับรู้การด าเนินโครงการโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนโรงเรียนน าร่อง
เนน้หลกัสูตร เฉพาะดา้น “หลกัสูตรกีฬา” ตามยทุธศาสตร์ท่ี ๔ ดา้นสังคม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้
ต่อการด าเนินโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนโรงเรียนน าร่องเนน้หลกัสูตรเฉพาะดา้น “หลกัสูตร
กีฬา” อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียการรับรู้ ๓.๐๖ 

ตาราง ๔.๑๘ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัการยอมรับการด าเนินโครงการส่งเสริมการ
เรียนการสอนโรงเรียนน าร่องเนน้หลกัสูตรเฉพาะดา้น “หลกัสูตรกีฬา”   
 

ลกัษณะกจิกรรมของโครงการ    S.D. การยอมรับ 
๑. พฒันาศกัยภาพดา้นอาชีพนกักีฬาประเภทต่าง ๆในจงัหวดัสตูล  
๒. มีความร่วมมือกนัระหวา่งสถาบนัทางดา้นกีฬาทั้งองคก์รภาครัฐ 

และเอกชน 
๓. ส่งเสริมและเพิ่มเติมความรู้ดา้นกีฬาใหแ้ก่นกัเรียน 
๔. ใหโ้อกาสการศึกษาแก่นกัเรียนท่ีขาดโอกาส  
๕. มีการเรียนรู้ร่วมกนัในชุมชน 
๖. การจดัการเรียนการสอนท่ีเพิ่มทกัษะดา้นกีฬาใหแ้ก่นกัเรียนและ 

บุคคลท่ีสนใจ 
๗. สร้างความถนดัและความสามารถพิเศษใหน้กัเรียน 
๘. เชิญผูมี้ความรู้ความสามารถดา้นกีฬามาพฒันานกัเรียนใหเ้ป็น 

นกักีฬามืออาชีพ 

๓.๔๑ 
๓.๓๗ 

 
๓.๓๒ 
๓.๓๑ 
๓.๒๙ 
๓.๒๔ 

 
๓.๒๒ 
๓.๒๑ 

๐.๗๐ 
๐.๖๖ 

 
๐.๖๕ 
๐.๕๘ 
๐.๖๙ 
๐.๗๐ 

 
๐.๖๗ 
๐.๖๑ 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
 จากการศึกษาการยอมรับโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนโรงเรียนน าร่องเนน้หลกัสูตรเฉพาะ
ดา้น “หลกัสูตรกีฬา” ตามยุทธศาสตร์ดา้นสังคม พบวา่ กิจกรรมของโครงการส่งเสริมการเรียนการสอน



 

๘๖ 
 

โรงเรียนน าร่องเนน้หลกัสูตรเฉพาะดา้น “หลกัสูตรกีฬา” ท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัมากท่ีสุดมีจ านวน 
๕ กิจกรรม คือ พฒันาศกัยภาพดา้นอาชีพนกักีฬาประเภทต่าง ๆในจงัหวดัสตูล มีความร่วมมือกนัระหวา่ง
สถาบนัทางดา้นกีฬาทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมและพฒันาความรู้ดา้นกีฬาให้แก่นกัเรียน ให้
โอกาสการศึกษาแก่นักเรียนท่ีขาดโอกาส และมีการเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยู่ในช่วง 
๓.๒๙-๓.๔๑ และมีการยอมรับในระดบัมาก ๓  กิจกรรม คือ การจดัการเรียนการสอนท่ีเพิ่มทกัษะดา้น
กีฬาให้แก่นกัเรียนและบุคคลท่ีสนใจ สร้างความถนดัและความสามารถพิเศษให้นกัเรียน และเชิญผูมี้
ความรู้ความสามารถดา้นกีฬามาพฒันานกัเรียนให้เป็นนกักีฬามืออาชีพ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยูใ่นช่วง ๓.๒๑-
๓.๒๔  โดยกิจกรรมท่ีมีค่าเฉล่ียการยอมรับสูงท่ีสุด คือ พฒันาศกัยภาพดา้นอาชีพนกักีฬาประเภทต่าง ๆ 
ในจงัหวดัสตูล (ค่าเฉล่ีย ๓.๔๑) รองลงมาคือ มีความร่วมมือกนัระหวา่งสถาบนัทางดา้นกีฬาทั้งองคก์ร
ภาครัฐและเอกชน (ค่าเฉล่ีย ๓.๓๗) ส่วนกิจกรรมท่ีมีค่าเฉล่ียการยอมรับต ่าท่ีสุด คือ เชิญผูมี้ความรู้
ความสามารถดา้นกีฬามาพฒันานกัเรียนใหเ้ป็นนกักีฬามืออาชีพ (ค่าเฉล่ีย ๓.๒๑)   

ตาราง ๔.๑๙ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของโครงการ
ส่งเสริมการเรียนการสอนโรงเรียนน าร่องเนน้หลกัสูตรเฉพาะดา้น “หลกัสูตรกีฬา” 

วตัถุประสงค์ของโครงการ    S.D. ความส าเร็จ 
๑. การส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความรู้ดา้นกีฬามากข้ึน 
๒. สร้างสันติสุขและอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข 
๓. เตรียมความพร้อมทางกีฬาใหน้กัเรียน 
๔. ยกระดบัคุณภาพชีวติของเยาวชนในจงัหวดัสตูล 
๕. เกิดแหล่งการออกก าลงักายและศูนยก์ลางดา้นกีฬาในจงัหวดัสตูล 
๖. การส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพดา้นกีฬาของนกัเรียนและบุคคลทัว่ไป

ในจงัหวดัสตูล 
๗. เกิดแหล่งเรียนรู้ร่วมกนัในชุมชน 

๓.๓๘ 
๓.๓๘ 
๓.๓๖ 
๓.๓๑ 
๓.๓๐ 
๓.๒๕ 

 
๓.๒๑ 

๐.๕๓ 
๐.๖๓ 
๐.๖๗ 
๐.๖๙ 
๐.๖๙ 
๐.๖๓ 

 
๐.๖๑ 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มาก 

 
มาก 

 
 จากการศึกษาความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนโรงเรียนน าร่อง
เน้นหลักสูตรเฉพาะด้าน “หลักสูตรกีฬา” ตามยุทธศาสตร์ด้านสังคม พบว่า  กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า  
วตัถุประสงคข์องโครงการท่ีมีความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ในระดบัมากท่ีสุดมี ๕ วตัถุประสงค ์คือ การ
ส่งเสริมให้นกัเรียนมีความรู้ดา้นกีฬามากข้ึน สร้างสันติสุขและอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุข เตรียมความ
พร้อมทางกีฬาให้นกัเรียน ยกระดบัคุณภาพชีวิตของเยาวชนในจงัหวดัสตูล และเกิดแหล่งการออกก าลงั
กายและศูนยก์ลางดา้นกีฬาในจงัหวดัสตูล ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยู่ในช่วง ๓.๓๐ -๓.๓๘ และวตัถุประสงค์ท่ีมี
ความส าเร็จอยูใ่นระดบัมากมี ๒ วตัถุประสงค ์คือ การส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพดา้นกีฬาของนกัเรียน



 

๘๗ 
 

และบุคคลทัว่ไปในจงัหวดัสตูล และเกิดแหล่งเรียนรู้ร่วมกนัในชุมชน ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยู่ในช่วง ๓.๒๑-
๓.๒๕ โดยความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ท่ีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดมีอยู่ ๒ วตัถุประสงค์ คือ การส่งเสริมให้
นกัเรียนมีความรู้ดา้นกีฬามากข้ึน และสร้างสันติสุขและอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุขซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ  
๓.๓๘ รองลงมาคือ เตรียมความพร้อมทางกีฬาให้นกัเรียน มีค่าเฉล่ีย ๓.๓๖ และท่ีมีความส าเร็จตาม
วตัถุประสงคน์อ้ยท่ีสุด คือ เกิดแหล่งเรียนรู้ร่วมกนัในชุมชน มีค่าเฉล่ีย ๓.๒๑ 

  ๔.๓.๒.๕ ยุทธศาสตร์ที ่๕ ด้านศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  การติดตามและประเมินแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตูล ประจ าปี ๒๕๕๖ 
ตามยทุธศาสตร์ท่ี ๕ ดา้นศิลปะวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ประกอบดว้ยโครงการ 
๕ โครงการ คือ โครงการแข่งขนัว่าวประเพณีจงัหวดัสตูลและแสดงว่าวนานาชาติ โครงการส่งเสริม
ประเพณีและวฒันธรรมจงัหวดัสตูล โครงการส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน โครงการอบรมให้
ความรู้ครูสอนดา้นศาสนา (กีรออาตี)  และโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยใชห้ลกัศาสนา ซ่ึงได้
แบ่งการเก็บรวบรวมขอ้มูลออกเป็น ๒ ชุด โดยชุดแรกประกอบดว้ย โครงการจ านวน ๒ โครงการ คือ 
โครงการแข่งขนัว่าวประเพณีจงัหวดัสตูลและแสดงว่าวนานาชาติ และโครงการส่งเสริมประเพณีและ
วฒันธรรมจงัหวดัสตูล และชุดท่ีสองประกอบดว้ยโครงการ ๓โครงการ คือ โครงการส่งเสริมกิจกรรมใน
เดือนรอมฎอน โครงการอบรมให้ความรู้ครูสอนดา้นศาสนา (กีรออาตี)  และโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมโดยใชห้ลกัศาสนา 

  โครงการแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูลและแสดงว่าวนานาชาติ และโครงการส่งเสริม
ประเพณแีละวฒันธรรมจังหวดัสตูล  

       การติดตามและประเมินโครงการแข่งขนัวา่วประเพณีจงัหวดัสตูลและแสดงวา่วนานาชาติ และ
โครงการส่งเสริมประเพณีและวฒันธรรมจงัหวดัสตูล  มีระดบัการรับรู้ การยอมรับ และความส าเร็จของ
โครงการ ดงัน้ี 

ตาราง ๔.๒๐ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัการรับรู้การด าเนินโครงการแข่งขนัว่าว
ประเพณีจงัหวดัสตูลและแสดงวา่วนานาชาติ และโครงการส่งเสริมประเพณีและวฒันธรรมจงัหวดัสตูล  

โครงการ    S.D. การรับรู้ 
๑. โครงการแข่งขนัวา่วประเพณีจงัหวดัสตูลและแสดงวา่วนานาชาติ  
๒. โครงการส่งเสริมประเพณีและวฒันธรรมจงัหวดัสตูล  

๓.๕๓ 
๓.๓๖ 

๐.๕๙ 
๐.๗๕ 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
 จากการศึกษาการรับรู้การด าเนินโครงการแข่งขนัวา่วประเพณีจงัหวดัสตูลและแสดงวา่วนานาชาติ 
และโครงการส่งเสริมประเพณีและวฒันธรรมจงัหวดัสตูล พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ต่อการด าเนิน



 

๘๘ 
 

โครงการแข่งขนัว่าวประเพณีจงัหวดัสตูลและแสดงว่าวนานาชาติ และโครงการส่งเสริมประเพณีและ
วฒันธรรมจงัหวดัสตูลอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย ๓.๕๓ และ๓.๓๖ ตามล าดบั 

ตาราง ๔.๒๑ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัการยอมรับการด าเนินโครงการแข่งขนัว่าว
ประเพณีจงัหวดัสตูลและแสดงวา่วนานาชาติ และโครงการส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน  

ลกัษณะกจิกรรมของโครงการ    S.D. การยอมรับ 
๑. การแสดงวฒันธรรมพื้นบา้นทอ้งถ่ินใต ้
๒. การประกวดการแข่งวา่วประเภทความคิดสร้างสรรค ์ 
๓. เทศกาลอาหารอนัดามนั  
๔. การปล่อยวา่วการเฉลิมพระเกียรติพระนางเจา้สิริกิต์ิ  
๕. การประกวดการแข่งวา่วพื้นเมือง (วา่วควาย) 
๖. การประกวดการแข่งขนัวา่วประเภทสวยงาม  
๗. การประกวดการแข่งขนัวา่วประเภทข้ึนสูง 
๘. การแสดงของชมรมวา่วทั้งในและต่างประเทศ 
๙. การประกวดการแข่งวา่ว 
๑๐. การประกวดการแข่งวา่วประเภทเสียงกงัวาน 
๑๑. การประกวดการแข่งวา่วประเภทมาราธอน 
๑๒. การแสดงดนตรีและศิลปิน 
๑๓. การประกวดมิสสตูล 

๓.๕๒ 
๓.๔๗ 
๓.๔๕ 
๓.๔๔ 
๓.๔๔ 
๓.๔๒ 
๓.๓๗ 
๓.๓๗ 
๓.๓๒ 
๓.๓๐ 
๓.๒๒ 
๒.๙๔ 
๒.๘๘ 

๐.๖๙ 
๐.๕๘ 
๐.๖๖ 
๐.๖๗ 
๐.๕๗ 
๐.๕๓ 
๐.๖๓ 
๐.๖๕ 
๐.๕๕ 
๐.๕๙ 
๐.๗๒ 
๐.๗๒ 
๐.๘๖ 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มาก 
มาก 
มาก 

 จากการศึกษาการยอมรับกิจกรรมของโครงการแข่งขนัว่าวประเพณีจงัหวดัสตูลและแสดงว่าว
นานาชาติ และโครงการส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน ตามยุทธศาสตร์ดา้นดา้นศิลปะ วฒันธรรม  
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการยอมรับกิจกรรมของโครงการในระดบัมาก
ท่ีสุดจ านวน ๑๐ กิจกรรม คือ การแสดงวฒันธรรมพื้นบา้นทอ้งถ่ินใต ้ การประกวดการแข่งวา่วประเภท
ความคิดสร้างสรรค์ เทศกาลอาหารอนัดามัน การปล่อยว่าวการเฉลิมพระเกียรติพระนางเจา้สิริกิต์ิ การ
ประกวดการแข่งว่าวพื้นเมือง (วา่วควาย) การประกวดการแข่งขนัวา่วประเภทสวยงาม การประกวดการ
แข่งขนัว่าวประเภทข้ึนสูง การแสดงของชมรมวา่วทั้งในและต่างประเทศ การประกวดการแข่งว่าว และ
การประกวดการแข่งวา่วประเภทเสียงกงัวาน ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยู่ในช่วง ๓.๓๐-๓.๕๒ และมีการยอมรับใน
ระดบัมาก ๓  กิจกรรม คือ การประกวดการแข่งวา่วประเภทเสียงกงัวาน การแสดงดนตรีและศิลปิน และ
การประกวดมิสสตูล ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยูใ่นช่วง ๒.๘๘-๓.๒๒  โดยกิจกรรมท่ีมีค่าเฉล่ียการยอมรับสูงท่ีสุด 
คือ การแสดงวฒันธรรมพื้นบา้นทอ้งถ่ินได้ (ค่าเฉล่ีย  ๓.๕๒) รองลงมาคือ การประกวดการแข่งว่าว



 

๘๙ 
 

ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (ค่าเฉล่ีย ๓.๔๗) ส่วนกิจกรรมท่ีมีค่าเฉล่ียการยอมรับต ่าท่ีสุด คือ การ
ประกวดมิสสตูล (ค่าเฉล่ีย ๒.๘๘)   

ตาราง ๔.๒๒ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องโครงการ
แข่งขนัวา่วประเพณีจงัหวดัสตูลและแสดงวา่วนานาชาติ และโครงการส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน 

วตัถุประสงค์ของโครงการ    S.D. ความส าเร็จ 
๑. การเฉลิมพระเกียรติพระนางเจา้สิริกิต์ิ 
๒. การอนุรักษแ์ละส่งเสริมประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
๓. ประชาชนใชเ้วลาวา่งในการท ากิจกรรมร่วมกนัในครอบครัว 
๔. ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
๕. บนัทึกสถิติโลกในการแข่งขนัวา่วสู่ทอ้งฟ้าคราวเดียวกนัถึง ๘,๐๐๐ 

ตวั 

๓.๔๒ 
๓.๓๙ 
๓.๒๘ 
๓.๑๖ 
๒.๙๙ 

๐.๕๗ 
๐.๖๘ 
๐.๘๔ 
๐.๗๗ 
๐.๘๐ 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มาก 
มาก 

 
 จากการศึกษาความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของโครงการตามยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วฒันธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน พบว่า  กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า วตัถุประสงค์ของโครงการท่ีมี
ความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ในระดบัมากท่ีสุดมี ๓ วตัถุประสงค์ คือ การเฉลิมพระเกียรติพระนางเจา้
สิริกิต์ิ การอนุรักษแ์ละส่งเสริมประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และประชาชนใช้เวลาวา่งในการท ากิจกรรม
ร่วมกนัในครอบครัว ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยูใ่นช่วง ๓.๒๘-๓.๔๒ และวตัถุประสงคข์องโครงการท่ีมีความส าเร็จ
ตามวตัถุประสงคใ์นระดบัมากมี ๒ วตัถุประสงค ์คือ ส่งเสริมการท่องเท่ียว และบนัทึกสถิติโลกในการ
แข่งขนัว่าวสู่ทอ้งฟ้าคราวเดียวกันถึง ๘,๐๐๐ ตวั ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั ๓.๑๖ และ๒.๙๙ตามล าดบั ซ่ึง
โครงการท่ีมีความส าเร็จตามวตัถุประสงคม์ากท่ีสุดคือ การเฉลิมพระเกียรติพระนางเจา้สิริกิต์ิ มีค่าเฉล่ีย 
๓.๔๒ รองลงมาคือ การอนุรักษแ์ละส่งเสริมประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มีค่าเฉล่ีย ๓.๓๙ และโครงท่ีมี
ความส าเร็จตามวตัถุประสงค์น้อยท่ีสุด คือ บนัทึกสถิติโลกในการแข่งขนัวา่วสู่ทอ้งฟ้าคราวเดียวกนัถึง 
๘,๐๐๐ ตวั มีค่าเฉล่ีย ๒.๙๙ 

  โครงการส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฏอน โครงการอบรมให้ความรู้ครูสอนศาสนา (กีรอตี) 
และโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้หลกัศาสนา 

       โครงการส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน โครงการอบรมให้ความรู้ครูสอนดา้นศาสนา (กี
รออาตี)  และโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้หลกัศาสนา มีระดบัการรับรู้ การยอมรับ และ
ความส าเร็จของโครงการ มีดงัน้ี 
  



 

๙๐ 
 

ตาราง  ๔.๒๓  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้การด าเนินโครงการส่งเสริม
กิจกรรมในเดือนรอมฎอน โครงการอบรมให้ความรู้ครูสอนด้านศาสนา (กีรออาตี)  และโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยใชห้ลกัศาสนา 

โครงการ    S.D. การรับรู้ 
๑. โครงการส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฏอน 
๒. โครงการอบรมใหค้วามรู้ครูสอนดา้นศาสนา (กีรออาตี) 
๓. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยใชห้ลกัศาสนา 

๓.๔๑ 
๓.๑๓ 
๓.๑๒ 

๐.๗๑ 
๐.๙๑ 
๐.๘๗ 

มากท่ีสุด 
มาก 
มาก 

 
 จากการศึกษาการรับรู้การด าเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน โครงการอบรม
ให้ความรู้ครูสอนดา้นศาสนา (กีรออาตี)  และโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้หลกัศาสนา 
พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้ต่อการด าเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฏอนอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย ๓.๔๑) และมีการรับรู้ต่อการด าเนินโครงการอบรมให้ความรู้ครูสอนดา้นศาสนา (กีรออา
ตี) และโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยใชห้ลกัศาสนาอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย ๓.๑๓ และ
๓.๑๒ ตามล าดบั 

ตาราง ๔.๒๔ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัการยอมรับการด าเนินโครงการส่งเสริม
กิจกรรมในเดือนรอมฏอน โครงการอบรมให้ความรู้ครูสอนศาสนา (กีรอตี) และโครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมโดยใชห้ลกัศาสนา  

ลกัษณะกจิกรรมของโครงการ    S.D. การยอมรับ 
๑. การน าหลกัศาสนาอิสลามไปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนั 
๒. การฝึกตีความหมายคมัภีร์อลักุรอาน 
๓. เกิดความรู้เบ้ืองตน้ของศาสนาอิสลามและการปฏิบติัตนอยา่ง 

ถูกตอ้งในเดือนรอมฎอน 
๔. การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนของพี่นอ้งมุสลิม 
๕. การก่อให้เกิดความกตญัญูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ 
๖. การจดักิจกรรมต่าง ๆ ของพี่นอ้งชาวมุสลิม 
๗. อบรมการอ่านคมัภีร์อลักุรอาน 
๘. ฝึกเรียบเรียงการใชภ้าษาการอ่านคมัภีร์อลักุรอาน (กีรอตี) 
๙. ปรับวธีิการอ่านคมัภีร์อลักุรอาน  

๓.๕๕ 
๓.๕๕ 
๓.๔๖ 

 
๓.๔๔ 
๓.๔๐ 
๓.๓๙ 
๓.๓๘ 
๓.๓๗ 
๓.๒๓ 

๐.๖๔ 
๐.๖๓ 
๐.๖๔ 

 
๐.๖๒ 
๐.๕๙ 
๐.๕๘ 
๐.๖๓ 
๐.๗๕ 
๐.๗๕ 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มาก 

 



 

๙๑ 
 

 จากการศึกษาการยอมรับกิจกรรมของโครงการส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฏอน โครงการอบรม
ให้ความรู้ครูสอนศาสนา (กีรอตี) และโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้หลักศาสนา ตาม
ยทุธศาสตร์ดา้นศิลปะ วฒันธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการยอมรับ
กิจกรรมของโครงการดา้นศิลปะ วฒันธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด
เกือบทุกกิจกรรม ยกเวน้ กิจกรรมการปรับวิธีการอ่านคมัภีร์อลักุรอาน (กีรอตี) ท่ีมีการยอมรับในระดบั
มาก โดยกิจกรรมท่ีมีค่าเฉล่ียการยอมรับสูงท่ีสุด คือ การน าหลักศาสนาอิสลามไปปรับใช้ในชีวิต 
ประจ าวนั และการฝึกตีความหมายคมัภีร์อลักุรอาน ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ ๓.๕๕) รองลงมาคือ เกิด
ความรู้เบ้ืองตน้ของศาสนาอิสลามและการปฏิบติัตนอยา่งถูกตอ้งในเดือนรอมฎอน (ค่าเฉล่ีย ๓.๔๖) ส่วน
กิจกรรมท่ีมีค่าเฉล่ียการยอมรับต ่าท่ีสุด คือ การปรับวธีิการอ่านคมัภีร์อลักุรอาน (ค่าเฉล่ีย ๓.๒๓)   

ตาราง ๔.๒๕ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของโครงการ
ส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฏอน โครงการอบรมให้ความรู้ครูสอนศาสนา (กีรอตี) และโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยใชห้ลกัศาสนา  

วตัถุประสงค์ของโครงการ    S.D. ความส าเร็จ 
๑.  ส่งเสริมการน าหลกัธรรมทางศาสนาอิสลามไปปรับใชใ้น

ชีวติประจ าวนั 
๒. ส่งเสริมประเพณีและวฒันธรรมการอ่านคมัภีร์อลักุรอาน 
๓. พฒันาคุณภาพบุคลากรผูส้อนคมัภีร์อลักุรอาน 
๔. ส่งเสริมประเพณีอนัดีงามของพี่นอ้งมุสลิม 
๕. ส่งเสริมใหเ้ยาวชนสนใจอ่านคมัภีร์อลักุรอาน 
๖. ส่งเสริมการอ่านคมัภีร์อลักุรอานใหมี้ความถูกตอ้งและมีศกัยภาพมาก

ข้ึน 
๗. ชาวมุสลิมได้เรียนรู้และปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลามได้อย่าง

ถูกตอ้ง 
๘. เกิดการจดักิจกรรมดา้นศาสนาอิสลาม 

๓.๕๗ 
 

๓.๕๐ 
๓.๔๙ 
๓.๔๙ 
๓.๔๘ 
๓.๔๘ 

 
๓.๔๗ 

 
๓.๔๖ 

๐.๖๑ 
 

๐.๖๔ 
๐.๖๔ 
๐.๖๙ 
๐.๖๙ 
๐.๖๓ 

 
๐.๖๔ 

 
๐.๖๑ 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
 จากการศึกษาความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน 
โครงการอบรมใหค้วามรู้ครูสอนดา้นศาสนา (กีรออาตี)  และโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้
หลกัศาสนาตามยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน พบว่า  กลุ่ม
ตวัอย่างเห็นว่า มีความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องโครงการอยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกวตัถุประสงค์ ซ่ึงมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นช่วง ๓.๔๖-๓.๕๗ โดยโครงการท่ีมีความส าเร็จตามวตัถุประสงคม์ากท่ีสุดคือ ส่งเสริมการ



 

๙๒ 
 

น าหลกัธรรมทางศาสนาอิสลามไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวนั (ค่าเฉล่ีย ๓.๕๗) รองลงมาคือ ส่งเสริม
ประเพณีและวฒันธรรมการอ่านคมัภีร์อลักุรอาน (ค่าเฉล่ีย ๓.๕๐) และท่ีมีความส าเร็จตามวตัถุประสงค์
นอ้ยท่ีสุด คือ เกิดการจดักิจกรรมดา้นศาสนาอิสลาม (ค่าเฉล่ีย ๓.๔๖) 

  ๔.๓.๒.๖ ยุทธศาสตร์ที ่๖ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

  โครงการรักษ์เล ป่า ฟ้า สตูล โครงการปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม และโครงการคลองสวยน า้ใส 
       การติดตามและประเมินแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตูล ประจ าปี ๒๕๕๖ 
ตามยุทธศาสตร์ท่ี ๖ ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ในส่วนน้ีประกอบดว้ย
โครงการ ๓ โครงการ ไดแ้ก่ ๑) โครงการรักษเ์ล ป่า ฟ้า สตูล  ๒) โครงการปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และ๓) โครงการคลองสวยน ้ าใส ซ่ึงมีระดบัการรับรู้ การยอมรับ 
และความส าเร็จของโครงการ ดงัน้ี 

ตาราง ๔.๒๖ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัการรับรู้การด าเนินโครงการรักษ ์เล ป่า ฟ้า
สตูล โครงการปลูกจิตส านึกในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และโครงการคลองสวย
น ้าใส   

โครงการ   S.D. การรับรู้ 
๑. โครงการรักษเ์ล ป่า ฟ้า สตูล  
๒. โครงการปลูกจิตส านึกในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม 
๓. โครงการคลองสวยน ้าใส 

๒.๙๕ 
๒.๙๓ 

 
๒.๘๐ 

๐.๗๔ 
๐.๘๔ 

 
๐.๘๓ 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 จากการศึกษาการรับรู้การด าเนินโครงการรักษ์ เล ป่า ฟ้าสตูล โครงการปลูกจิตส านึกในการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และโครงการคลองสวยน ้ าใส  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้
ต่อการด าเนินโครงการทั้ง ๓ โครงการขา้งตน้อยู่ในระดบัมาก โดยโครงการท่ีมีการรับรู้มากท่ีสุดคือ 
โครงการรักษเ์ล ป่า ฟ้า สตูล (ค่าเฉล่ีย ๒.๙๕) รองลงมาคือ โครงการปลูกจิตส านึกในการอนุรักษท์รัพยา
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (ค่าเฉล่ีย ๒.๙๓) และโครงการคลองสวยน ้าใส (ค่าเฉล่ีย ๒.๘๐)  

 

 

 



 

๙๓ 
 

ตาราง ๔.๒๗ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัการยอมรับการด าเนินโครงการรักษ์ เล ป่า 
ฟ้าสตูล โครงการปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และโครงการคลอง
สวยน ้าใส    

ลกัษณะกจิกรรมของโครงการ    S.D. การยอมรับ 
๑. กิจกรรมการปลูกป่า 
๒. การเก็บขยะใตท้อ้งทะเลและคูคลอง 
๓. การเก็บขยะบนเกาะและพื้นท่ีต่าง ๆ 
๔. การฉีดวคัซีนใหส้ัตว ์
๕. การจดัแถลงข่าวการท่องเท่ียวจงัหวดัสตูลท่ีกรุงเทพฯและจงัหวดั

สตูล 
๖. การท าหมนัสัตว ์

๓.๔๘ 
๓.๒๙ 
๓.๒๗ 
๓.๒๓ 
๓.๐๖ 

 
๓.๐๕ 

๐.๗๖ 
๐.๗๘ 
๐.๘๑ 
๐.๘๔ 
๐.๗๕ 

 
๐.๘๘ 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 จากการศึกษาการยอมรับกิจกรรมของโครงการรักษ ์เล ป่า ฟ้าสตูล โครงการปลูกจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และโครงการคลองสวยน ้ าใส  พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการ
ยอมรับกิจกรรมของโครงการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ๒ กิจกรรม คือ กิจกรรมการปลูกป่า และการเก็บขยะ
ใตท้อ้งทะเลและคูคลอง ส่วนกิจกรรมท่ีมีการยอมรับในระดบัมากมีจ านวน ๔ กิจกรรม คือ การเก็บขยะ
บนเกาะและพื้นท่ีต่าง ๆ การฉีดวดัซีนให้สัตว ์การจดัแถลงข่าวการท่องเท่ียวจงัหวดัสตูลท่ีกรุงเทพฯและ
จงัหวดัสตูล และการท าหมนั โดยกิจกรรมท่ีมีค่าเฉล่ียการยอมรับสูงท่ีสุด คือ กิจกรรมการปลูกป่า 
(ค่าเฉล่ีย ๓.๔๘) รองลงมาคือ การเก็บขยะใตท้อ้งทะเลและคูคลอง (ค่าเฉล่ีย ๓.๒๙) ส่วนกิจกรรมท่ีมี
ค่าเฉล่ียการยอมรับต ่าท่ีสุด คือ การท าหมนัสัตว ์(ค่าเฉล่ีย ๓.๐๕)   

ตาราง ๔.๒๘ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของโครงการ
รักษ์ เล ป่า ฟ้าสตูล โครงการปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และ
โครงการคลองสวยน ้าใส    

วตัถุประสงค์ของโครงการ    S.D. ความส าเร็จ 
๑. ยกระดบัการท่องเท่ียวในจงัหวดัสตูลใหมี้มาตรฐาน 
๒. การสร้างจิตส านึกส่ิงแวดลอ้ม  
๓. การส่งเสริมการรักษาธรรมชาติในจงัหวดัสตูลใหมี้ความย ัง่ยนื 
๔. ลดปัญหาขยะใตท้ะเลและคูคลอง 
๕. ลดปัญหาขยะและปัญหาน ้าเสียบนเกาะหลีแป๊ะ 
๖. การควบคุมปริมาณสุนขัและแมวใหน้อ้ยลง  

๓.๔๓ 
๓.๔๐ 
๓.๒๔ 
๓.๑๑ 
๓.๐๘ 
๓.๐๒ 

๐.๘๘ 
๐.๙๓ 
๐.๗๕ 
๐.๙๕ 
๑.๐๑ 
๐.๙๓ 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 



 

๙๔ 
 

 จากการศึกษาความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของโครงการรักษ์ เล ป่า ฟ้าสตูล โครงการปลูก
จิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และโครงการคลองสวยน ้ าใส พบวา่  กลุ่ม
ตวัอย่างเห็นว่า มีความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของโครงการอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ๒ วตัถุประสงค์ คือ 
ยกระดบัการท่องเท่ียวในจงัหวดัสตูลให้มีมาตรฐาน (ค่าเฉล่ีย ๓.๔๓) และการสร้างจิตส านึกส่ิงแวดลอ้ม 
(ค่าเฉล่ีย ๓.๔๐) และมีความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของโครงการอยู่ในระดบัมาก ๔ วตัถุประสงค์ คือ 
การส่งเสริมการรักษาธรรมชาติในจงัหวดัสตูลให้มีความย ัง่ยืน ลดปัญหาขยะใตท้ะเลและคูคลอง ลด
ปัญหาขยะและปัญหาน ้ าเสียบนเกาะหลีแป๊ะ และการควบคุมปริมาณสุนัขและแมวให้น้อยลง ซ่ึงมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นช่วง ๓.๐๒-๓.๒๔ โดยโครงการท่ีมีความส าเร็จตามวตัถุประสงคม์ากท่ีสุดคือ ยกระดบัการ
ท่องเท่ียวในจงัหวดัสตูลให้มีมาตรฐาน (ค่าเฉล่ีย ๓.๔๓) รองลงมาคือ การสร้างจิตส านึกส่ิงแวดลอ้ม 
(ค่าเฉล่ีย ๓.๔๐)  และท่ีมีความส าเร็จตามวตัถุประสงคน์อ้ยท่ีสุด คือ การควบคุมปริมาณสุนขัและแมวให้
นอ้ยลง (คา่เฉล่ีย ๓.๐๒) 

  โครงการก่อสร้างเข่ือนหินป้องกนัคลืน่ซัดชายฝ่ังหมู่ที ่๕ บ้านระยะโตดใหญ่ ต.เกาะสาหร่าย 
อ.เมือง จ.สตูล  
      โครงการก่อสร้างเข่ือนหินป้องกันคล่ืนซัดชายฝ่ังหมู่ ท่ี ๕ บ้านระยะโตดใหญ่ ต.เกาะ
สาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล  มีระดบัการรับรู้ การยอมรับ และความส าเร็จของโครงการ ดงัน้ี 

ตาราง ๔.๒๙ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัการรับรู้การด าเนินโครงการก่อสร้างเข่ือนหิน
ป้องกนัคล่ืนซดัชายฝ่ังหมู่ท่ี ๕ บา้นระยะโตดใหญ่ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล   

โครงการ    S.D. การรับรู้ 
โครงการก่อสร้างเข่ือนหินป้องกนัคล่ืนซดัชายฝ่ังหมู่ท่ี ๕ บา้นระยะ
โตดใหญ่ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล 

๒.๘๖ ๑.๐๕ มาก 

 

 จากการศึกษาการรับรู้การด าเนินโครงการก่อสร้างเข่ือนหินป้องกนัคล่ืนซัดชายฝ่ังหมู่ท่ี ๕ บา้น
ระยะโตดใหญ่ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ต่อการด าเนินโครงการ
ก่อสร้างเข่ือนหินป้องกนัคล่ืนซดัชายฝ่ังหมู่ท่ี ๕ บา้นระยะโตดใหญ่ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล อยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย ๒.๘๖)   
 
 
 

    



 

๙๕ 
 

ตาราง ๔.๓๐  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัการยอมรับการด าเนินโครงการก่อสร้างเข่ือน
หินป้องกนัคล่ืนซดัชายฝ่ังหมู่ท่ี ๕ บา้นระยะโตดใหญ่ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล     

ลกัษณะกจิกรรมของโครงการ    S.D. การยอมรับ 
๑. จดัเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติในชุมชน 
๒. การพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียว 
๓. จดัท าทางเดินริมคลอง 
๔. การสร้างเข่ือนป้องกนัตล่ิง 

๓.๓๗ 
๓.๓๓ 
๓.๓๐ 
๓.๒๔ 

๐.๗๖ 
๐.๘๒. 
๐.๙๕ 
๐.๘๙ 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มาก 

 จากการศึกษาการยอมรับกิจกรรมของโครงการก่อสร้างเข่ือนหินป้องกนัคล่ืนซัดชายฝ่ังหมู่ท่ี ๕ 
บ้านระยะโตดใหญ่ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล  พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการยอมรับกิจกรรมของ
โครงการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเกือบทุกกิจกรรม ยกเวน้ การสร้างเข่ือนป้องกนัตล่ิงท่ีมีการยอมรับอยูใ่น
ระดบัมาก โดยกิจกรรมท่ีมีค่าเฉล่ียการยอมรับสูงท่ีสุด คือ จดัเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติในชุมชน 
(ค่าเฉล่ีย ๓.๓๗) รองลงมาคือ การพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย ๓.๓๓)ส่วนกิจกรรมท่ีมีค่าเฉล่ีย
การยอมรับต ่าท่ีสุด คือ การสร้างเข่ือนป้องกนัตล่ิง (ค่าเฉล่ีย ๓.๒๔)   

ตาราง ๔.๓๑ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของโครงการ
ก่อสร้างเข่ือนหินป้องกนัคล่ืนซดัชายฝ่ังหมู่ท่ี ๕ บา้นระยะโตดใหญ่ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล    

วตัถุประสงค์ของโครงการ    S.D. ความส าเร็จ 
๑. เป็นแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน 
๒. ป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ัง   
๓. ส่งเสริมการท่องเท่ียวในพื้นท่ี  
๔. จดัท าสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจใหก้บัประชาชน 
๕. การป้องกนัการพงัทลายของตล่ิง  

๓.๑๓ 
๓.๑๑ 
๓.๐๑ 
๓.๐๐ 
๒.๙๖ 

๐.๙๖ 
๐.๘๙ 
๐.๙๔ 
๐.๙๗ 
๐.๙๓ 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
 จากการศึกษาความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องโครงการก่อสร้างเข่ือนหินป้องกนัคล่ืนซดัชายฝ่ังหมู่
ท่ี ๕ บา้นระยะโตดใหญ่ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล พบว่า  กลุ่มตวัอย่างเห็นว่า มีความส าเร็จตาม
วตัถุประสงค์ของโครงการอยู่ในระดบัมากทุกวตัถุประสงค์ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง ๒.๙๖-๓.๑๓ โดย
วตัถุประสงค์ท่ีมีความส าเร็จมากท่ีสุดคือ เป็นแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน (ค่าเฉล่ีย ๓.๑๓) รองลงมาคือ 
ป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ัง (ค่าเฉล่ีย ๓.๑๑)  และท่ีมีความส าเร็จตามวตัถุประสงค์น้อยท่ีสุด คือ การ
ป้องกนัการพงัทลายของตล่ิง (ค่าเฉล่ีย ๒.๙๖) 
 



 

๙๖ 
 

            โครงการก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลแบบครบวงจรอ าเภอละงู (ระยะที ่๑)   
 จากการติดตามและประเมินแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล ประจ าปี ๒๕๕๖ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของโครงการก่อสร้างศูนย์
ก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลแบบครบวงจรอ าเภอละงู (ระยะท่ี ๑) มีระดบัการรับรู้ การยอมรับ และ
ความส าเร็จของโครงการ ดงัน้ี 

ตาราง ๔.๓๒ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัการรับรู้การด าเนินโครงการก่อสร้างศูนย์
ก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูแบบครบวงจรอ าเภอละงู (ระยะท่ี ๑)    

โครงการ    S.D. การรับรู้ 
โครงการก่อสร้างศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูแบบครบวงจรอ.ละงู 
(ระยะท่ี ๑) 

๓.๐๓ ๐.๗๒ มาก 

 

 จากการศึกษาการรับรู้การด าเนินโครงการก่อสร้างศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลแบบครบ
วงจรอ าเภอละงู (ระยะท่ี ๑) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้ต่อการด าเนินโครงการก่อสร้างศูนยก์  าจดัขยะ
มูลฝอยและส่ิงปฏิกลูแบบครบวงจรอ าเภอละงู (ระยะท่ี ๑) อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย ๓.๐๓)   

ตาราง ๔.๓๓ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัการยอมรับการด าเนินโครงการก่อสร้างศูนย์
ก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูแบบครบวงจรอ าเภอละงู (ระยะท่ี ๑)      

ลกัษณะกจิกรรมของโครงการ    S.D. การยอมรับ 
๑. การน าขยะไปใชป้ระโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ  
๒. การพฒันาการเรียนรู้ในการก าจดัและท าลายขยะ 
๓. การคดัแยะและท าลายขยะในแต่ละประเภท  
๔. การสร้างสถานท่ีก าจดัขยะ 

๓.๕๓ 
๓.๔๒ 
๓.๔๑ 
๓.๓๐ 

๐.๕๐ 
๐.๕๒ 
๐.๖๔. 
๐.๕๒ 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด
มากท่ีสุด 

 จากการศึกษาการยอมรับกิจกรรมของโครงการก่อสร้างศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลแบบ
ครบวงจรอ าเภอละงู (ระยะท่ี ๑)  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการยอมรับกิจกรรมของโครงการอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุดทุกกิจกรรม โดยมีค่าเฉล่ียระหวา่ง ๓.๓๐-๓.๕๓ โดยกิจกรรมท่ีมีค่าเฉล่ียการยอมรับสูงท่ีสุด คือ การ
น าขยะไปใชป้ระโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ (ค่าเฉล่ีย ๓.๕๓) รองลงมาคือ การพฒันาการเรียนรู้ในการก าจดั
ขยะและท าลายขยะ (ค่าเฉล่ีย ๓.๔๒)  ส่วนกิจกรรมท่ีมีค่าเฉล่ียการยอมรับต ่าท่ีสุด คือ การสร้างสถานท่ี
ก าจดัขยะ (ค่าเฉล่ีย ๓.๓๐)   



 

๙๗ 
 

ตาราง ๔.๓๔ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องโครงการ
ก่อสร้างศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูแบบครบวงจรอ าเภอละงู (ระยะท่ี ๑) 

วตัถุประสงค์ของโครงการ    S.D. ความส าเร็จ 
๑. ป้องกนัการแพร่กระจายของขยะมีพิษและขยะเช้ือโรค 
๒. จดัท าสถานท่ีก าจดัและท าลายขยะ   
๓. ศูนยก์  าจดัขยะ  
๔. เป็นแหล่งเรียนรู้ในการจดัการและก าจดัขยะ 
๕. ส่งเสริมการจดัเก็บและแยกประเภทขยะ   

๓.๖๗ 
๓.๓๙ 
๓.๓๒ 
๓.๒๖ 
๓.๒๓ 

๐.๔๙ 
๐.๕๑ 
๐.๕๕ 
๐.๖๔ 
๐.๖๐ 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มาก 
มาก 

  
 จากการศึกษาความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของโครงการก่อสร้างศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูลแบบครบวงจรอ าเภอละงู (ระยะท่ี ๑) พบวา่  กลุ่มตวัอย่างเห็นวา่ มีความส าเร็จตามวตัถุประสงค์
ของโครงการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ๓ โครงการคือ ป้องกนัการแพร่กระจายของขยะมีพิษและขยะเช้ือโรค 
จดัท าสถานท่ีก าจดัและท าลายขยะ และศูนยก์  าจดัขยะ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง ๓.๓๒-๓.๖๗ และมี
ความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของโครงการอยู่ในระดบัมากจ านวน ๒ โครงการ คือ เป็นแหล่งเรียนรู้ใน
การจดัการและก าจดัขยะ และส่งเสริมการจดัเก็บและแยกประเภทขยะ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยูร่ะหว่าง ๓.๒๓-
๓.๒๖ โดยวตัถุประสงค์ท่ีมีความส าเร็จมากท่ีสุดคือ ป้องกนัการแพร่กระจายของขยะมีพิษและขยะเช้ือ
โรค  (ค่าเฉล่ีย ๓.๖๗) รองลงมาคือ จดัท าสถานท่ีก าจดัและท าลายขยะ (ค่าเฉล่ีย ๓.๓๙)  และท่ีมี
ความส าเร็จตามวตัถุประสงคน์อ้ยท่ีสุด คือ ส่งเสริมการจดัเก็บและแยกประเภทขยะ (ค่าเฉล่ีย ๓.๒๓) 

  ๔.๓.๒.๗  ยุทธศาสตร์ที ่๗ ด้านการพฒันาเพือ่ความสมานฉันท์และบริหารจัดการองค์กรทีด่ี 

 การติดตามและประเมินแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตูล ประจ าปี ๒๕๕๖ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๗ ด้านการพฒันาเพื่อความสมานฉันท์และการบริหารจดัการองค์กรท่ีดี ประกอบด้วย
โครงการต่าง ๆ ๕ โครงการ ดงัน้ี ๑)โครงการสุดยอดผูน้ าสู่ความสมานฉนัท ์๒)โครงการเลือกตั้งสมาชิก
สภา/นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล ๓) โครงการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ภารกิจหนา้ท่ีและผลงาน
ขององคก์าร ๔) โครงการสนบัสนุนกิจกรรมเยาวชนส่งผลเยาวชน และ๕) โครงการอบจ. พบประชาชน 
ซ่ึงมีระดบัการรับรู้ การยอมรับ และความส าเร็จของโครงการ ดงัน้ี 
 
 
 
 

 



 

๙๘ 
 

ตาราง ๔.๓๕ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัการรับรู้การด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์
ท่ี ๗ ดา้นการพฒันาเพื่อความสมานฉนัทแ์ละการบริหารจดัการองคก์รท่ีดี     

โครงการ    S.D. การรับรู้ 
๑. โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา/องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล 
๒. โครงการสุดยอดผูน้ าสู่ความสมานฉนัท ์
๓. โครงการอบจ. พบประชาชน 
๔. โครงการสนบัสนุนกิจกรรมเยาวชนส่งผลเยาวชน 
๕. โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ภารกิจหนา้ท่ีและผลงานของ
องคก์าร 

๓.๕๒ 
๓.๒๖ 
๓.๑๙ 
๓.๑๔ 
๒.๙๘ 

๐.๗๐ 
๐.๙๓ 
๐.๘๕ 
๐.๗๙ 
๐.๗๘ 

มากท่ีสุด 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 

 จากการศึกษาการรับรู้การด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ท่ี ๗ ด้านการพัฒนาเพื่อความ
สมานฉนัทแ์ละการบริหารจดัการองค์กรท่ีดี พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้ต่อการด าเนินโครงการอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด ๑ โครงการ คือ โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา/องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล (ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั ๓.๕๒ ) และโครงการท่ีมีการรับรู้อยูใ่นระดบัมาก ๔ โครงการคือ  โครงการสุดยอดผูน้ าส่งความ
สมานฉันท์ โครงการอบจ. พบประชาชน โครงการสนับสนุนกิจกรรมเยาวชนส่งผลเยาวชน และ
โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ภารกิจหน้าท่ีและผลงานขององค์การ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง ๒.๙๘-
๓.๒๖ โดยโครงการท่ีมีค่าเฉล่ียการรับรู้มากท่ีสุด คือ โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา/องคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัสตูล (ค่าเฉล่ีย ๓.๕๒ ) รองลงมาคือ โครงการสุดยอดผูน้ าสู่ความสมานฉันท์ (ค่าเฉล่ีย ๓.๒๖) 
และท่ีมีการรับรู้นอ้ยท่ีสุด คือ โครงการเผยแพร่ภารกิจหนา้ท่ีและผลงานขององคก์าร (ค่าเฉล่ีย ๒.๙๘)  

ตาราง ๔.๓๖ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับการยอมรับการด าเนินโครงการตาม
ยทุธศาสตร์ท่ี ๗ ดา้นการพฒันาเพื่อความสมานฉนัทแ์ละการบริหารจดัการองคก์รท่ีดี  

ลกัษณะกจิกรรมของโครงการ   S.D. การยอมรับ 
๑. กิจกรรมการสร้างเสริมภูมิคุม้กนัในการห่างไกลยาเสพติดแก่เยาวชน   
๒. สร้างเสริมประสบการณ์ในการใชชี้วติแก่เยาวชน 
๓. จดัการศึกษาดูงานแก่กลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  
๔. สนบัสนุนงบประมาณให้กบักลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
๕. กิจกรรมสร้างเสริมการคิดท่ีสร้างสรรคแ์ก่เยาวชน 
๖. การอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่เยาวชน 

๓.๕๓ 
๓.๔๖ 
๓.๔๕ 
๓.๔๔ 
๓.๔๐ 
๓.๓๘ 

๐.๖๗ 
๐.๘๒ 
๐.๗๘ 
๐.๘๒ 
๐.๗๘ 
๐.๖๕ 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 



 

๙๙ 
 

 

ลกัษณะกจิกรรมของโครงการ   S.D. การยอมรับ 

๗. การส่งเสริมภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน 
๘. การส่งเสริมเร่ืองการอนุรักษข์นบธรรมเนียมอนัดีงาม  
๙. การช้ีแจงขอ้มูลต่าง ๆ ของอบจ. 
๑๐. กระตุน้เศรษฐกิจในพื้นท่ี 
๑๑. การสร้างความเสมอภาคกนัตามสิทธิของประชาชน 
๑๒. รับเร่ืองร้องเรียนและร้องทุกข ์
๑๓. การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งประชาชนในพื้นท่ีกบัผูบ้ริหารใน

ทอ้งถ่ิน 
๑๔. เป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัระหวา่งประชาชนกบัอบจ. 
๑๕. เป็นแหล่งจ าหน่ายผลิตภณัฑต่์าง ๆ 

๓.๓๖ 
๓.๓๒ 
๓.๓๑ 
๓.๓๐ 
๓.๒๐ 
๓.๑๓ 
๓.๑๒ 

 
๓.๐๙ 
๓.๐๕ 

๐.๗๒ 
๐.๗๔ 
๐.๗๗ 
๐.๗๘ 
๐.๗๔ 
๐.๖๙ 
๐.๗๐ 

 
๐.๘๓ 
๐.๖๔ 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
 จากการศึกษาการยอมรับกิจกรรมของโครงการตามยุทธศาสตร์ท่ี ๗ ด้านการพฒันาเพื่อความ
สมานฉนัทแ์ละการบริหารจดัการองคก์ารท่ีดี  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการยอมรับกิจกรรมของโครงการอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด ๑๐ กิจกรรม โดยมีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง ๓.๓๐-๓.๕๓ และมีการยอมรับอยูใ่นระดบัมาก 
๕ กิจกรรมโดยมีค่าเฉล่ียระหวา่ง ๓.๐๕-๓.๒๐ โดยกิจกรรมท่ีมีค่าเฉล่ียการยอมรับสูงท่ีสุด คือ กิจกรรม
การสร้างเสริมภูมิคุม้กนัในการห่างไกลยาเสพติดแก่เยาวชน (ค่าเฉล่ีย ๓.๕๓) รองลงมาคือ  สร้างเสริม
ประสบการณ์ในการใชชี้วติแก่เยาวชน  (ค่าเฉล่ีย ๓.๔๖)  ส่วนกิจกรรมท่ีมีค่าเฉล่ียการยอมรับต ่าท่ีสุด คือ 
เป็นแหล่งจ าหน่ายผลิตภณัฑต่์าง ๆ  (ค่าเฉล่ีย ๓.๐๕)   

ตาราง ๔.๓๗ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องโครงการ
ตามยทุธศาสตร์ท่ี ๗ ดา้นการพฒันาเพื่อความสมานฉนัทแ์ละการบริหารจดัการองคก์รท่ีดี  

วตัถุประสงค์ของโครงการ    S.D. ความส าเร็จ 

๑. ส่งเสริมใหเ้ยาวชนห่างไกลยาเสพติด 
๒. ส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของกลุ่มอาชีพและกลุ่มสตรีในการ

พฒันาทอ้งถ่ิน    
๓. ส่งเสริมการท ากิจกรรมท่ีสร้างสรรคใ์หแ้ก่เยาวชน  
๔. สนบัสนุนกลุ่มสตรีใหเ้กิดการเรียนรู้ใหม่ ๆ  
๕. สร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ใหก้บัเยาวชน   
๖. การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมท่ีดีใหแ้ก่เยาวชน 
๗. ส่งเสริมการอนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถ่ิน 

๓.๔๘ 
๓.๓๔ 

 
๓.๓๓ 
๓.๒๙ 
๓.๒๘ 
๓.๒๔ 
๓.๒๓ 

๐.๗๔ 
๐.๘๑ 

 
๐.๗๔ 
๐.๗๘ 
๐.๖๙ 
๐.๖๕ 
๐.๗๘ 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มาก 
มาก 



 

๑๐๐ 
 

วตัถุประสงค์ของโครงการ    S.D. ความส าเร็จ 

๘. สร้างจิตส านึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
๙. การบริการสาธารณะต่าง ๆใหก้บัประชาชนในพื้นท่ี 
๑๐. การอนุรักษข์นบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามในทอ้งถ่ิน 
๑๑. การพบปะกนัระหวา่งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินกบัประชาชน 
๑๒. สร้างการมีส่วนร่วมระหวา่งองคก์ารในภาคส่วนต่าง ๆ  
๑๓. การเผยแพร่ขอ้มูลและกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั

สตูล 

๓.๑๖ 
๓.๑๕ 
๓.๑๑ 
๓.๐๘ 
๓.๐๕ 
๓.๐๒ 

๐.๗๕ 
๐.๖๔ 
๐.๖๘ 
๐.๘๕ 
๐.๖๗ 
๐.๗๒ 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

  จากการศึกษาความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของโครงการตามยุทธศาสตร์ท่ี ๗ ดา้นการพฒันา
เพื่อความสมานฉันท์และการบริหารจดัการองค์กรท่ีดี พบว่า  กลุ่มตวัอย่างเห็นว่า มีความส าเร็จตาม
วตัถุประสงคข์องโครงการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ๕ โครงการ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง ๓.๒๘-๓.๔๘ และมี
ความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของโครงการอยูใ่นระดบัมากจ านวน ๘ โครงการ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 
๓.๐๒-๓.๒๔ โดยวตัถุประสงค์ท่ีมีความส าเร็จมากท่ีสุดคือ ส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด  
(ค่าเฉล่ีย ๓.๔๘) รองลงมาคือ ส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของกลุ่มอาชีพและกลุ่มสตรีในการพฒันา
ทอ้งถ่ิน (ค่าเฉล่ีย ๓.๓๔)  และท่ีมีความส าเร็จตามวตัถุประสงค์น้อยท่ีสุด คือ การเผยแพร่ขอ้มูลและ
กิจกรรมขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  (ค่าเฉล่ีย ๓.๐๒) 

  ๔.๓.๒.๘  ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พฒันาท้องถิ่น 
 การติดตามและประเมินแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตูล ประจ าปี ๒๕๕๖ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๘ ด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน 
ประกอบดว้ยโครงการต่าง ๆ ๕ โครงการ ดงัน้ี ๑) โครงการอาหารกลางวนั  ๒) โครงการส่งเสริมจดัการ
เรียนการสอนโรงเรียนนิคมพฒันาผงั ๖  ๓) โครงการพฒันาอาคาร สถานท่ี และสภาพแวดล้อม ๔) 
โครงการอาหารเสริม (นม) และ๕) โครงการพฒันาศกัยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงมีระดบัการ
รับรู้ การยอมรับ และความส าเร็จของโครงการ ดงัน้ี 
 
 
 
 
 



 

๑๐๑ 
 

 ตาราง ๔.๓๘ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัการรับรู้การด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์
ท่ี ๘ การพฒันาการจดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

โครงการ    S.D. การรับรู้ 
๑. โครงการพฒันาศกัยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๒. โครงการอาหารกลางวนั 
๓. โครงการพฒันาอาคาร สถานท่ี และสภาพแวดลอ้ม 
๔. โครงการอาหารเสริม (นม) 
๕. โครงการส่งเสริมจดัการเรียนการสอนโรงเรียนนิคมพฒันาผงั ๖ 

๓.๒๐ 
๓.๑๙ 
๓.๑๔ 
๓.๑๐ 
๓.๐๔ 

๐.๖๔ 
๐.๕๘ 
๐.๖๔ 
๐.๖๔ 
๐.๗๔ 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 

 จากการศึกษาการรับรู้การด าเนินโครงการตามยทุธศาสตร์ท่ี ๘ ดา้นการพฒันาการจดัการศึกษาโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาทอ้งถ่ิน  พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ต่อการด าเนินโครงการอยู่ใน
ระดบัมากทุกโครงการ โดยมีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง ๓.๐๔-๓.๒๐ โดยโครงการท่ีมีค่าเฉล่ียการรับรู้มากท่ีสุด 
คือ โครงการพฒันาศกัยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (ค่าเฉล่ีย ๓.๒๐ ) รองลงมาคือ โครงการ
อาหารกลางวนั (ค่าเฉล่ีย ๓.๑๙) และท่ีมีการรับรู้น้อยท่ีสุด คือ โครงการส่งเสริมจดัการเรียนการสอน
โรงเรียนนิคมพฒันาผงั ๖  (ค่าเฉล่ีย ๓.๐๔)   

ตาราง ๔.๓๙ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับการยอมรับการด าเนินโครงการตาม
ยทุธศาสตร์ท่ี ๘ การพฒันาการจดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ลกัษณะกจิกรรมของโครงการ    S.D. การยอมรับ 
๑. สนบัสนุนใหบุ้คลากรทางการศึกษาไปเรียนต่อ/อบรมเพื่อพฒันา

ตนเอง  
๒. จดัท าภูมิทศัน์ต่าง ๆ ในโรงเรียน 
๓. ใหก้ารสนบัสนุนอาหารกลางวนัแก่นกัเรียน  
๔. จดัการเรียนการสอนเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา 
๕. จดัมุมและกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน 
๖. สร้างแหล่งเรียนรู้ท่ีใกลชิ้ดกบัประชาชน 
๗. สนบัสนุนการเรียนรู้ใหก้บัประชาชนในแต่ละทอ้งถ่ิน 
๘. การแลกเปล่ียนขอ้มูลดา้นวชิาการและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
๙. การจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชนโดยโรงเรียนเป็นฐาน 

๓.๓๒ 
 

๓.๓๐ 
๓.๒๖ 
๓.๒๓ 
๓.๒๑ 
๓.๑๙ 
๓.๑๕ 
๓.๑๔ 
๓.๐๓ 

๐.๕๘ 
 

๐.๖๓ 
๐.๕๙ 
๐.๕๗ 
๐.๕๙ 
๐.๖๙ 
๐.๗๐ 
๐.๖๔ 
๐.๖๔ 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 



 

๑๐๒ 
 

 จากการศึกษาการยอมรับกิจกรรมของโครงการตามยุทธศาสตร์ท่ี ๘ การพฒันาการจดัการศึกษา
โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในการพฒันาทอ้งถ่ิน  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการยอมรับกิจกรรมของโครงการอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด ๒ กิจกรรม โดยมีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง ๓.๓๐-๓.๓๒ และมีการยอมรับอยูใ่นระดบัมาก 
๗ กิจกรรมโดยมีค่าเฉล่ียระหว่าง ๓.๐๓-๓.๒๖ โดยกิจกรรมท่ีมีค่าเฉล่ียการยอมรับสูงท่ีสุด คือ 
สนบัสนุนให้บุคลากรทางการศึกษาไปเรียนต่อ/อบรมเพื่อพฒันาตนเอง (ค่าเฉล่ีย ๓.๓๒) รองลงมาคือ 
จดัท าภูมิทศัน์ต่าง ๆ ในโรงเรียน  (ค่าเฉล่ีย ๓.๓๐)  ส่วนกิจกรรมท่ีมีค่าเฉล่ียการยอมรับต ่าท่ีสุด คือการจดั
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชนโดยโรงเรียนเป็นฐาน  (ค่าเฉล่ีย ๓.๐๓)   

ตาราง ๔.๔๐ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของโครงการ
ตามยทุธศาสตร์ท่ี ๘ การพฒันาการจดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในการพฒันาทอ้งถ่ิน   

วตัถุประสงค์ของโครงการ    S.D. ความส าเร็จ 
๑. พฒันาศกัยภาพของแหล่งเรียนรู้ใหท้นัสมยั 
๒. จดัท าและปรับปรุงสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้    
๓. พฒันาศกัยภาพของบุคลากรทางการศึกษา  
๔. สนบัสนุนอาหารกลางวนัใหน้กัเรียน   
๕. การส่งเสริมใหโ้รงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้    
๖. เกิดการบูรณาการความรู้ในทอ้งถ่ินดา้นวชิาการ 
๗. จดัท าหอ้งเรียนเพื่อคนในทอ้งถ่ิน  
๘. พฒันาโรงเรียนเพื่อการขยายโอกาสทางการศึกษา 
๙. การส่งเสริมและพฒันาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  

๓.๖๙ 
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๐.๕๗ 
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มากท่ีสุด 
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มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
 จากการศึกษาความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องโครงการตามยุทธศาสตร์ท่ี ๘ ดา้นการพฒันาการ
จดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในการพฒันาทอ้งถ่ิน  พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ มีความส าเร็จตาม
วตัถุประสงคข์องโครงการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกโครงการ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยูร่ะหว่าง ๓.๕๘-๓.๖๙ โดย
วตัถุประสงค์ท่ีมีความส าเร็จมากท่ีสุดคือ พฒันาศกัยภาพของแหล่งเรียนรู้ให้ทนัสมยั(ค่าเฉล่ีย ๓.๖๙) 
รองลงมาคือ จดัท าและปรับปรุงสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ (ค่าเฉล่ีย ๓.๖๖)  และท่ีมีความส าเร็จ
ตามวตัถุประสงคน์อ้ยท่ีสุด คือ การส่งเสริมและพฒันาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน (ค่าเฉล่ีย ๓.๕๘) 
           ในส่วนท่ีเป็นผลลพัธ์ซ่ึงผูป้ระเมินได้ใช้ค  าถามเปิดเพื่อให้ประชากรตวัอย่างแสดงความคิดเห็น
(แบบสอบถามตอนท่ี ๔ หรือ ๕ในชุดท่ี๑-๘) มีผูต้อบและแสดงความเห็นมีจ านวนไม่มากพอท่ีจะน ามา
วเิคราะห์ จึงไม่น าเสนอ 



 

๑๐๓ 
 

บทที ่ ๕ 

สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

 การติดตามและประเมินแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนจังหวดัสตูล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีวตัถุประสงคเ์พื่อติดตามและประเมินกระบวนการ ประเมินผล และผลลพัธ์
ของแผนพฒันาประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั คร้ังน้ีคือ ประชาชนในพื้นท่ี 
๗ อ าเภอ ของจงัหวดัสตูล ท าการสุ่มโครงการท่ีมีในแผนการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
สตูลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ านวน ๑๒๐ โครงการ และเลือกแบบเจาะจงยุทธศาสตร์ละ ๕ 
โครงการจาก ๘ ยุทธศาสตร์ รวมจ านวนโครงการท่ีสุ่ม ๔๐ โครงการ ประชากรตวัอย่างจ านวน ๑,๒๐๐ 
ตวัอย่าง และจดัเก็บได้ ๑,๑๐๐ ตวัอย่าง ใช้วิธีการศึกษาทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยท าการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยการศึกษาจากเอกสารขอ้มูลของกองแผนและงบประมาณ  สัมภาษณ์กอง
งานเพื่อหาขอ้มูลปัญหาการด าเนินงาน กระบวนการด าเนินงานของแต่ละกองงาน ขอ้มูลเชิงปริมาณสร้าง
แบบสอบถามและจดัเก็บจากประชาชนในพื้นท่ี และน ามาวิเคราะห์ประมวลผลหาค่าทางสถิติโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับวิธีวิจยัทางสังคมศาสตร์ SPSS for Windows Version ๑๖ โดยการให้รหสัเพื่อ
การประมวลผลในส่วนของการยอมรับของประชาชนต่อโครงการ ผลส าเร็จตามวตัถุประสงคโ์ครงการ 
และผลลพัธ์ตามตวัช้ีวดัท่ีก าหนดไว ้

๕.๑ สรุปผล 

 จากการศึกษาขอ้มูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

 ๑. การประเมนิกระบวนการด าเนินงาน (Process) ของแผนพฒันา 
การประเมินกระบวนการด าเนินงานของแผนพฒันาประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เป็นการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยการสัมภาษณ์จากผูอ้  านวยการกองงานหรือผูแ้ทนหรือบุคลากรท่ีมีส่วน
ร่วมในการกระบวนการด าเนินงานจดัท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดั ประกอบด้วย กระบวนการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การจดัท าแผน การเขียนโครงการจาก
ยทุธศาสตร์ต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบติังาน ปัญหาและอุปสรรค  ซ่ึงสามารถสรุปขอ้มูลไดด้งัน้ี 

     ๑.๑ การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ   
                        ๑. การจดัท าแผนขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตูล มีการจดัท าอย่างมีระบบ และ
เป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนด มีการประชุมของกองงานทุกกองงาน เพื่อแจง้ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจดัท าแผนไดเ้ขา้ร่วมประชุมเวทีประชาคมแลกเปล่ียนความคิดเห็น 



 

๑๐๔ 
 

                        ๒. การจดัท าแผนพฒันาฯขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั จะให้ความส าคญัต่อความ
สอดคลอ้งของการจดัท าแผนกบัยุทธศาสตร์ ความต่อเน่ืองของแผนงาน โครงการ และเป็นแผนกา้วหนา้
ครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงแผนการด าเนินงานเป็นประจ าทุกปี 
                        ๓. การด าเนินการและรูปแบบการบริหารงานของกระบวนการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การ
จัดท าแผน จะต้องมีการประชุมหารือเพื่อให้การจัดท าแผนครอบคลุมและตรงตามยุทธศาสตร์ มี
คณะกรรมการก าหนดกรอบแผนยุทธศาสตร์ และมีการจดัประชุมประชาคมเพื่อเก็บขอ้มูลจากทุกภาค
ส่วน    
                         ๔. การบริหารจดัการในการเขียนโครงการจากยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติัขององค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัสตูล จะมีการพินิจวิเคราะห์โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีเกิดข้ึน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและประชาชนในจงัหวดั โดยร้อยละ ๙๐ มาจากนโยบายของนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวดั ส่วนรูปแบบการบริหารงาน จะมีคณะกรรมการ ๒ ชุด คือ ชุดท่ี หน่ึง 
สนบัสนุนการจดัท าแผน ชุดท่ี สอง พฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
                          ๕. ท่ีมาและวตัถุประสงค์ของโครงการท่ีเขา้สู่กระบวนการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การ
จดัท าแผนขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัจะมีท่ีมาจากนโยบายหาเสียงของนายกองค์การบริหารส่วน
จงัหวดั สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและความตอ้งการของประชาชน 

      ๑.๒ ปัญหาและอุปสรรค 
        ๑. เกิดจากมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมโครงการ เม่ือมีการด าเนินงานจริง ๆ จะข้ึนอยูก่บั
จ  านวนงบประมาณท่ีไดรั้บจริงในแต่ละปี บางคร้ังจ าเป็นท่ีจะตอ้งน างบประมาณไปด าเนินการในงาน
หรือโครงการท่ีเร่งด่วนก่อนท าใหต้อ้งชะลอบางโครงการไป 
                          ๒. เน่ืองจากนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ซ่ึงเป็นฝ่ายการเมืองจะเป็นผูต้ดัสินใจทุก
อย่างทั้งหมด ท าให้การจดัท าแผนพฒันาและการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย
เท่าท่ีควร  
                             ๓. ระยะเวลาในการด าเนินการจดัท าโครงการท่ีนอ้ยและสั้นไป โครงการขององคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัส่วนใหญ่เป็นโครงการท่ีค่อนขา้งกระชั้นชิด เช่น ภายในหน่ึงเดือนมี ๓ โครงการ ท า
ใหผ้ลของโครงการออกมาไม่ดีตามท่ีคาดหวงั โครงการบางโครงการท่ีไดน้ าไปปฏิบติัไม่ไดบ้รรจุอยูใ่น
แผน ๓ ปี มีการเพิ่มเติมใหม่ ท าใหเ้กิดความยุง่ยากในการด าเนินงาน 
                         ๔. งบประมาณไม่เพียงพอจ ากัด แต่โครงการมีจ านวนมาก ท าให้กองงาน ต้องเลือก
โครงการเพื่อจดัท า ตามล าดบัความส าคญั อนัไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนท่ีมี
จ านวนมากได ้



 

๑๐๕ 
 

                         ๕. การน าแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ซ่ึงมีอยู่เป็นจ านวน
มาก จึงตอ้งรวบรวม เพื่อน าประเด็นต่าง ๆ มากก าหนดและตดัสินใจในการจดัท าแผนขององคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดั 
                         ๖. การเขียนโครงการจากยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติัเฉพาะส่วนกองคลงัมีปัญหาจากการ
ขาดความร่วมมือจากผูป้ระกอบการ 

 ๒. การประเมนิผล (Product) ของแผนพฒันา 

                 ๒.๑ โครงการทีจั่ดท าแล้วเสร็จตามยุทธศาสตร์และแผน 
                             การศึกษาโครงการท่ีจดัท าแลว้เสร็จตามยุทธศาสตร์และแผนพฒันา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ พบวา่ องค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตูล ไดก้ าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ในแผนพฒันาสามปี จ านวน ๑๒๕ โครงการ แต่มีโครงการท่ีด าเนินการได้จริงจ านวน ๑๒๐ โครงการ 
ประกอบดว้ย ยุทธศาสตร์ดา้นการท่องเท่ียวท่ีประทบัใจ จ านวน ๗ โครงการ ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีทนัสมยั จ านวน ๑๓ โครงการ ยุทธศาสตร์ดา้นเศรษฐกิจ จ านวน ๗ โครงการ ยุทธศาสตร์ดา้น
สังคม จ านวน ๓๒ โครงการ ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
จ านวน ๑๐ โครงการ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จ านวน ๖ 
โครงการ ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาเพื่อความสมานฉันท์และการบริหารจดัการองค์กรท่ีดี จ  านวน  ๒๗ 
โครงการ และยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาการจดัการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาทอ้งถ่ิน
จ านวน ๑๘ โครงการ ทั้งน้ีจะเห็นได้ว่า ยุทธศาสตร์ด้านสังคมมีจ านวนโครงการมากท่ีสุด คือ ๓๒ 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๖๗ ของโครงการทั้งหมด รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาเพื่อ
ความสมานฉันทแ์ละการบริหารจดัการองค์กรท่ีดีมีจ านวน ๒๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๕๐ และ
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีจ านวนโครงการน้อยท่ีสุด 
จ านวน  ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๐ 

   สรุป โครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
ด าเนินการได้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จ านวน ๑๒๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๖ 

                 ๒.๒ การใช้งบประมาณตามทีก่ าหนดในแผนพฒันา 
                         งบประมาณท่ีก าหนดไวใ้นแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘) ท่ีจะด าเนินการใน
ปี ๒๕๕๖ มีจ านวน ๑๘๖,๘๘๐,๐๗๐ บาท ส่วนงบประมาณตามขอ้บญัญติัประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖ มีจ านวน ๑๔๗,๐๘๘,๙๕๘ บาท เม่ือจ าแนกตามยุทธศาสตร์พบว่า ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีทนัสมยัมีจ านวนเงินงบประมาณมากท่ีสุด คือ จ านวน ๕๑,๙๑๙,๖๘๘ บาท คิดเป็นร้อยละ 
๓๕.๓๐ ของงบประมาณตามขอ้บญัญติัประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ดา้น



 

๑๐๖ 
 

สังคม จ านวนเงินงบประมาณ ๓๓,๙๒๔,๑๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๗ และยุทธศาสตร์ด้าน
เศรษฐกิจมีจ านวนเงินงบประมาณนอ้ยท่ีสุด จ านวน ๑,๐๔๒,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๑ 
  สรุป งบประมาณตามข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  มีจ านวน
งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๗๑ ของงบประมาณทีก่ าหนดไว้ในแผนพฒันาสามปี 

 ๓.  การประเมนิผลลพัธ์ (Outcomes) ของแผนพฒันา 
 ในการน าเสนอข้อมูล จะแยกเสนอเป็นภาพรวมของผลลัพธ์ของยุทธศาสตร์ และแยกตาม
ยทุธศาสตร์ของโครงการท่ีไดสุ่้มเลือกไว ้ 

            ๓.๑ ผลลพัธ์ของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
                                          ๓.๑.๑ ความพงึพอใจของประชาชน กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อโครงการตาม
แผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ พบว่า มีความพึงพอใจต่อโครงการของทุกยุทธศาสตร์อยู่ในระดบัมาก โดยยุทธศาสตร์ท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ยุทธศาสตร์ดา้นการท่องเท่ียว รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ดา้นสังคม 
และยุทธศาสตร์ดา้นศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
เท่ากนั และท่ีมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด คือ ยทุธศาสตร์ดา้นเศรษฐกิจ   

                    ๓.๑.๒ การรับรู้และการยอมรับของประชาชน 
                           ๑) ด้านการรับรู้  กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ต่อการด าเนินโครงการตามแผน
ยทุธศาสตร์ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือจ าแนกเป็นรายยุทธศาสตร์ พบวา่ มีการรับรู้ต่อโครงการของ
ยุทธศาสตร์ดา้นศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และมีการ
รับรู้ต่อโครงการของยุทธศาสตร์ดา้นท่ีเหลืออยู่ในระดบัมาก โดยยุทธศาสตร์ท่ีมีการรับรู้มากท่ีสุด คือ 
ยทุธศาสตร์ดา้นศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาเพื่อความสมานฉันท์และบริหารจดัการองค์กรท่ีดี และมีการรับรู้น้อยท่ีสุด คือ ยุทธศาสตร์ดา้น
เศรษฐกิจ   
                     ๒) ดา้นการยอมรับ กลุ่มตวัอย่างมีการยอมรับต่อการด าเนินโครงการตาม
แผนยุทธศาสตร์ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือจ าแนกเป็นรายยุทธศาสตร์ พบวา่ มีการยอมรับต่อ
การด าเนินโครงการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดจ านวน ๕ ยุทธศาสตร์ และมีการยอมรับอยูใ่นระดบัมากจ านวน 
๒ ยทุธศาสตร์ โดยยทุธศาสตร์ท่ีไดรั้บการยอมรับมากท่ีสุดคือ ยุทธศาสตร์ดา้นการท่องเท่ียวท่ีประทบัใจ 
รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ดา้นศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และมีการยอมรับ
นอ้ยท่ีสุด คือ ยทุธศาสตร์ดา้นเศรษฐกิจ  
                 ๓.๑.๓ ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ กลุ่มตวัอย่างเห็นว่า มีความส าเร็จตาม
วตัถุประสงค์ของโครงการตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือจ าแนกเป็นรายยุทธศาสตร์ 



 

๑๐๗ 
 

พบวา่ มีความส าเร็จตามวตัถุประสงคอ์ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด จ านวน ๔ ยุทธศาสตร์ และมีความส าเร็จตาม
วตัถุประสงคอ์ยูใ่นระดบัมากจ านวน ๓ ยทุธศาสตร์ โดยยทุธศาสตร์ท่ีไดรั้บความส าเร็จตามวตัถุประสงค์
มากท่ีสุดคือ ยทุธศาสตร์ดา้นการจดัการศึกษา โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในการพฒันาทอ้งถ่ิน รองลงมาคือ 
ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน และมีความส าเร็จตาม
วตัถุประสงคน์อ้ยท่ีสุด คือ ยทุธศาสตร์ดา้นเศรษฐกิจ  
          ๓.๒  การประเมินผลลพัธ์พจิารณาตามยุทธศาสตร์และโครงการ 
                ๓.๒.๑ ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอย่างของโครงการตาม
ยทุธศาสตร์รวมทั้ง ๗ ดา้น (ยกเวน้ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ ดา้นโครงสร้างพื้นฐานท่ีทนัสมยั เน่ืองจากยงัไม่มีการ
ด าเนินโครงการ จึงไม่ไดจ้ดัเก็บขอ้มูลของยุทธศาสตร์ดา้นน้ี) รวมจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน ๑,๑๐๐ คน 
ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง ๑๒-๒๕ ปี นบัถือศาสนาอิสลาม 
มีภูมิล าเนาส่วนใหญ่อยูใ่นจงัหวดัสตูล ประกอบอาชีพเกษตรกรรมท าสวนยางพารา และอาศยัอยูใ่นพื้นท่ี
เป็นระยะเวลา ๑๖-๓๕ ปี  

       ๓.๒.๒ ยุทธศาสตร์ที ่๑ ด้านการท่องเทีย่วทีป่ระทบัใจ 
                ๑) ดา้นการรับรู้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ต่อการด าเนินการโครงการ
ตามยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ดา้นการท่องเท่ียวท่ีประทบัใจในระดบัมาก ๔ โครงการ และมีการรับรู้อยูใ่นระดบั
ปานกลาง ๑ โครงการ โดยโครงการท่ีมีการรับรู้มากท่ีสุดคือ โครงการเปิดฟ้าอนัดามนัสวรรค์สตูล 
         อโ   การประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวจงัหวดัสตูล แ ะโครงการ              น้อยท่ีสุด คือ 
โครงการอบรมมคัคุเทศก ์
         ๒) ดา้นการยอมรับ  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการยอมรับกิจกรรมของโครงการ
ดา้นการท่องเท่ียวท่ีประทบัใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกโครงการ ยกเวน้ดา้นการอบรมมคัคุเทศก์ท่ีมีการ
ยอมรับอยู่ในระดบัปานกลาง โดยด้านการส่งเสริมการใช้จกัรยานเป็นพาหนะในการท่องเท่ียวมีการ
ยอมรับสูงท่ีสุด รองลงมาคือ การกระตุน้เศรษฐกิจในจงัหวดัสตูล  และยอมรับต ่าท่ีสุด คือ การอบรม
มคัคุเทศก ์   
         ๓) ดา้นความส าเร็จตามวตัถุประสงค ์พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ มีความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการอยู่ในระดับมากท่ีสุดจ านวน ๗ รายการ และมีความส าเร็จตาม
วตัถุประสงคอ์ยูใ่นระดบัมากจ านวน ๕ รายการ ซ่ึงโครงการท่ีมีความส าเร็จตามวตัถุประสงคม์ากท่ีสุดคือ 
การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิและสมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราช รองลงมาคือ การเป็นตลาดกลางในการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ดา้นการเกษตรและสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภณัฑ์ และท่ีมีความส าเร็จตามวตัถุประสงค์น้อยท่ีสุด คือ การผลิตมคัคุเทศก์ทางชายฝ่ังทะเลท่ีดีมี
คุณภาพ  

             



 

๑๐๘ 
 

     ๓.๒.๓ ยุทธศาสตร์ที ่๓ ด้านเศรษฐกจิ 
                   ๑) ด้านการรับรู้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ต่อการด าเนินโครงการด้าน
เศรษฐกิจอยูใ่นระดบัมาก ๒ โครงการ และมีการรับรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง ๓ โครงการ โดยโครงการท่ีมี
การรับรู้มากท่ีสุดคือ โครงการจดังานวนัจ าปาดะของดีเมืองสตูล            โ   การส่งเสริมอาชีพ
เกษตร และ     ก        นอ้ยท่ีสุด คือ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารตลาดนดัควนโดน  
         ๒) ดา้นการยอมรับ  พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งมีการยอมรับโครงการดา้นเศรษฐกิจ
ในระดบัมากท่ีสุดจ านวน ๓ กิจกรรม และมีการยอมรับในระดบัมาก ๖  กิจกรรมโดยกิจกรรมท่ีมีการ
ยอมรับสูงท่ีสุด คือ การให้ค  าปรึกษาทางการเงินและการลงทุน รองลงมาคือ การพฒันาตลาดให้เป็น
แหล่งท่องเท่ียวและศูนยก์ารจ าหน่ายสินคา้   และยอมรับต ่าท่ีสุดคือ การให้ศูนยบ์ริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยกีารเกษตรประจ าต าบลเป็นแหล่งเรียนรู้ของศูนยต่์าง ๆ  
          ๓) ดา้นความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ พบวา่ กลุ่มตวัอย่างเห็นวา่ ความส าเร็จ
ตามวตัถุประสงค์ของโครงการในระดับมากทุกรายการ โดยวตัถุประสงค์ท่ีมีความส าเร็จสูงท่ีสุดคือ 
ศูนยก์ลางทางการคา้เพื่อพฒันาตลาด รองลงมาคือ ส่งเสริมการลงทุนในองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล 
และท่ีมีความส าเร็จตามวตัถุประสงคน์อ้ยท่ีสุด คือ การให้ศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลเป็นตวัอยา่งแก่ศูนยอ่ื์น ๆ ทั้งในและต่างจงัหวดั  

     ๓.๒.๔ ยุทธศาสตร์ที ่๔ ด้านสังคม 
        โครงการตามยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ด้านสังคม ได้แบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูล
ออกเป็น ๒ ชุด ซ่ึงชุดแรกประกอบดว้ย โครงการ ๔ โครงการ คือ โครงการส่งเสริมทกัษะทางวิชาการ
ให้แก่นักเรียนศูนยก์ารศึกษาอิสลามประจ ามสัยิด (คุรุสัมพนัธ์) โครงการพฒันาความรู้และทกัษะทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศในจงัหวดัสตูล โครงการกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีจ าเป็นต่อสุขภาพระดบัจงัหวดั 
และโครงการพฒันาการดูแลผูป่้วยโรคไตวายโรงพยาบาลละงู และชุดท่ีสอง ประกอบด้วยโครงการ
จ านวน ๑ โครงการ คือ โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนโรงเรียนน าร่องเน้นหลกัสูตรเฉพาะด้าน 
“หลกัสูตรกีฬา” ดงันั้นในการน าเสนอจึงจะน าเสนอแยกออกเป็น ๒ ส่วน 

             ๓.๒.๔.๑ โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้แก่นักเรียนศูนย์
การศึกษาอสิลามประจ ามัสยิด (คุรุสัมพันธ์) โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในจังหวัดสตูล โครงการกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด และโครงการ
พฒันาการดูแลผู้ป่วยโรคไตวายโรงพยาบาลละงู  
      ๑) ด้านการรับรู้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ต่อการด าเนินโครงการทั้ง ๔ 
โครงการอยู่ในระดบัมาก โดยโครงการท่ีมีการรับรู้มากท่ีสุดคือ โครงการกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ี
จ าเป็นต่อสุขภาพระดบัจงัหวดั            โ   การส่งเสริมการเรียนการสอนโรงเรียนน าร่องเน้น



 

๑๐๙ 
 

หลกัสูตรเฉพาะดา้น “หลกัสูตรกีฬา” แ                นอ้ยท่ีสุด คือ โครงการส่งเสริมทกัษะทางวิชาการ
ใหแ้ก่นกัเรียนศูนยก์ารศึกษาประจ ามสัยดิ (คุรุสัมพนัธ์) 
              ๒) ดา้นการยอมรับ  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการยอมรับกิจกรรมของโครงการใน
ระดบัมากท่ีสุดจ านวน ๓ กิจกรรม และมีการยอมรับในระดบัมาก ๖  กิจกรรมโดยกิจกรรมท่ีมีค่าเฉล่ีย
การยอมรับสูงท่ีสุด คือ การตรวจสุขภาพใหก้บัผูสู้งอายแุละกลุ่มภาวะเส่ียง รองลงมาคือ การให้ค  าแนะน า
ในการดูแลสุขภาพแก่ผูสู้งอายุและกลุ่มภาวะเส่ียง และท่ีมีการยอมรับต ่าท่ีสุด คือ การอบรมทกัษะดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ    
          ๓) ดา้นความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ พบวา่ กลุ่มตวัอย่างเห็นวา่ ความส าเร็จ
ตามวตัถุประสงคข์องโครงการในระดบัมากท่ีสุด ๓ รายการ และมีความส าเร็จในระดบัมาก ๔ รายการ 
โดยวตัถุประสงคท่ี์มีความส าเร็จสูงท่ีสุดคือ การตรวจสุขภาพใหก้บัผูสู้งอายแุละกลุ่มภาวะเส่ียง รองลงมา
คือ การให้ความรู้ในเร่ืองการดูแลสุขภาพแก่ผูสู้งอายุและกลุ่มภาวะเส่ียง  และท่ีมีความส าเร็จตาม
วตัถุประสงคน์อ้ยท่ีสุด คือ การส่งเสริมใหบุ้คลากรในส่วนราชการใชค้อมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

      ๓.๒.๔.๒ โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนโรงเรียนน าร่องเน้นหลักสูตร
เฉพาะด้าน “หลกัสูตรกฬีา” 
      ๑) ดา้นการรับรู้ พบวา่ กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ต่อการด าเนินโครงการส่งเสริม
การเรียนการสอนโรงเรียนน าร่องเนน้หลกัสูตรเฉพาะดา้น “หลกัสูตรกีฬา” อยูใ่นระดบัมาก 
              ๒) ดา้นการยอมรับ  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการยอมรับกิจกรรมของโครงการใน
ระดับมากท่ีสุดจ านวน ๕ กิจกรรม และมีการยอมรับในระดับมาก ๓  กิจกรรม โดยกิจกรรมท่ีมีการ
ยอมรับสูงท่ีสุด คือ พฒันาศกัยภาพดา้นอาชีพนกักีฬาประเภทต่าง ๆ ในจงัหวดัสตูล รองลงมาคือ มีความ
ร่วมมือกนัระหวา่งสถาบนัทางดา้นกีฬาทั้งองคก์รภาครัฐและเอกชน และท่ีมีการยอมรับต ่าท่ีสุด คือ เชิญผู ้
มีความรู้ความสามารถดา้นกีฬามาพฒันานกัเรียนใหเ้ป็นนกักีฬามืออาชีพ   
         ๓) ดา้นความส าเร็จตามวตัถุประสงค ์พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ มีความส าเร็จ
ตามวตัถุประสงค์ของโครงการในระดบัมากท่ีสุด ๕ รายการ และมีความส าเร็จในระดบัมาก ๒ รายการ 
โดยวตัถุประสงค์ท่ีมีความส าเร็จสูงท่ีสุดคือ การส่งเสริมให้นกัเรียนมีความรู้ดา้นกีฬามากข้ึน และสร้าง
สันติสุขและอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุขซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากนั รองลงมาคือ เตรียมความพร้อมทางกีฬาให้
นกัเรียน และท่ีมีความส าเร็จตามวตัถุประสงคน์อ้ยท่ีสุด คือ เกิดแหล่งเรียนรู้ร่วมกนัในชุมชน  
    ๓.๒.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
    โครงการตามยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ดา้นศิลปะวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน ได้แบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น ๒ ชุด โดยชุดแรกประกอบด้วย โครงการจ านวน ๒ 
โครงการ คือ โครงการแข่งขนัว่าวประเพณีจงัหวดัสตูลและแสดงว่าวนานาชาติ และโครงการส่งเสริม



 

๑๑๐ 
 

ประเพณีและวฒันธรรมจงัหวดัสตูล และชุดท่ีสองประกอบด้วยโครงการ ๓โครงการ คือ โครงการ
ส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน โครงการอบรมให้ความรู้ครูสอนด้านศาสนา (กีรออาตี)  และ
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยใชห้ลกัศาสนา ดงันั้นในการน าเสนอจึงจะน าเสนอแยกออกเป็น 
๒ ส่วน 
      ๓.๒.๕.๑ โครงการแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูลและแสดงว่าว
นานาชาติ และโครงการส่งเสริมประเพณแีละวฒันธรรมจังหวดัสตูล   
        ๑) ด้านการรับรู้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ต่อการด าเนิน
โครงการแข่งขนัว่าวประเพณีจงัหวดัสตูลและแสดงว่าวนานาชาติ และโครงการส่งเสริมประเพณีและ
วฒันธรรมจงัหวดัสตูลอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
                 ๒) ดา้นการยอมรับ  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการยอมรับกิจกรรม
ของโครงการในระดบัมากท่ีสุด ๑๐ กิจกรรม และมีการยอมรับในระดบัมาก ๓  กิจกรรมโดยกิจกรรมท่ีมี
การยอมรับสูงท่ีสุด คือ การแสดงวฒันธรรมพื้นบา้นทอ้งถ่ินใต ้รองลงมาคือ  การประกวดการแข่งว่าว
ประเภทความคิดสร้างสรรค ์และท่ีมีการยอมรับต ่าท่ีสุด คือ การประกวดมิสสตูล    
            ๓) ดา้นความส าเร็จตามวตัถุประสงค ์พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเห็น
วา่ ความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของโครงการในระดบัมากท่ีสุด ๓ รายการ และมีความส าเร็จในระดบั
มาก ๒ รายการ โดยวตัถุประสงค์ท่ีมีความส าเร็จสูงท่ีสุดคือ การเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิต์ิ  
รองลงมาคือ การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และท่ีมีความส าเร็จตามวตัถุประสงค์
นอ้ยท่ีสุด คือ บนัทึกสถิติโลกในการแข่งขนัวา่วสู่ทอ้งฟ้าคราวเดียวกนัถึง ๘,๐๐๐ ตวั  

        ๓.๒.๕.๒ โครงการส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฏอน โครงการอบรม
ให้ความรู้ครูสอนศาสนา (กรีอตี) และโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้หลกัศาสนา 
        ๑) ด้านการรับรู้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ต่อการด าเนิน
โครงการส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฏอนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และมีการรับรู้ต่อการด าเนินโครงการ
อบรมให้ความรู้ครูสอนดา้นศาสนา และโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้หลกัศาสนาอยู่ใน
ระดบัมาก  
                 ๒) ดา้นการยอมรับ  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการยอมรับกิจกรรม
ของโครงการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเกือบทุกกิจกรรม ยกเวน้ กิจกรรมการปรับวิธีการอ่านคมัภีร์อลักุรอาน 
(กีรอตี) ท่ีมีการยอมรับในระดบัมาก โดยกิจกรรมท่ีมีการยอมรับสูงท่ีสุด คือ การน าหลกัศาสนาอิสลาม
ไปปรับใชใ้นชีวิต ประจ าวนั และการฝึกตีความหมายคมัภีร์อลักุรอาน  รองลงมาคือ เกิดความรู้เบ้ืองตน้
ของศาสนาอิสลามและการปฏิบติัตนอยา่งถูกตอ้งในเดือนรอมฎอน และท่ีมีการยอมรับต ่าท่ีสุด คือ การ
ปรับวธีิการอ่านคมัภีร์อลักุรอาน    



 

๑๑๑ 
 

                  ๓) ดา้นความส าเร็จตามวตัถุประสงค ์พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเห็น
ว่า มีความ ส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของโครงการอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกรายการ โดยโครงการท่ีมี
ความส าเร็จตามวตัถุประสงค์มากท่ีสุดคือ ส่งเสริมการน าหลกัธรรมทางศาสนาอิสลามไปปรับใช้ใน
ชีวติประจ าวนั รองลงมาคือ ส่งเสริมประเพณีและวฒันธรรมการอ่านคมัภีร์อลักุรอาน และท่ีมีความส าเร็จ
ตามวตัถุประสงคน์อ้ยท่ีสุด คือ เกิดการจดักิจกรรมดา้นศาสนาอิสลาม  

    ๓.๒.๖ ยุทธศาสตร์ที ่๖ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
      ๓.๒.๖.๑ โครงการรักษ์เล ป่า ฟ้า สตูล โครงการปลูกจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และโครงการคลองสวยน า้ใส  
        ๑) ด้านการรับรู้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ต่อการด าเนิน
โครงการทั้ง ๓ โครงการขา้งตน้อยู่ในระดบัมาก โดยโครงการท่ีมีการรับรู้มากท่ีสุดคือ โครงการรักษ์เล 
ป่า ฟ้า สตูล  รองลงมาคือ โครงการปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยาธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และ
โครงการคลองสวยน ้าใส  
                 ๒) ดา้นการยอมรับ  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการยอมรับกิจกรรม
ของโครงการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ๒ กิจกรรม และมีการยอมรับในระดบัมากมีจ านวน ๔ กิจกรรม โดย
กิจกรรมท่ีมีการยอมรับสูงท่ีสุด คือ กิจกรรมการปลูกป่า รองลงมาคือ การเก็บขยะใตท้อ้งทะเลและคู
คลอง และท่ีมีการยอมรับต ่าท่ีสุด คือ การท าหมนัสัตว ์   
            ๓) ดา้นความส าเร็จตามวตัถุประสงค ์พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเห็น
วา่ มีความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องโครงการอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ๒ รายการ และมีความส าเร็จตาม
วตัถุประสงคข์องโครงการอยูใ่นระดบัมาก ๔ รายการ โดยโครงการท่ีมีความส าเร็จตามวตัถุประสงคม์าก
ท่ีสุดคือ ยกระดบัการท่องเท่ียวในจงัหวดัสตูลให้มีมาตรฐาน รองลงมาคือ การสร้างจิตส านึกส่ิงแวดลอ้ม 
และท่ีมีความส าเร็จตามวตัถุประสงคน์อ้ยท่ีสุด คือ การควบคุมปริมาณสุนขัและแมวใหน้อ้ยลง  
           ๓.๒.๖.๒ โครงการก่อสร้างเข่ือนหินป้องกันคลื่นซัดชายฝ่ังหมู่ที่๕ 
บ้านระยะโตดใหญ่ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล  
        ๑) ด้านการรับรู้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ต่อการด าเนิน
โครงการก่อสร้างเข่ือนหินป้องกนัคล่ืนซดัชายฝ่ังหมู่ท่ี ๕ บา้นระยะโตดใหญ่ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.
สตูล อยูใ่นระดบัมาก  
                 ๒) ดา้นการยอมรับ  พบว่า กลุ่มตวัอยา่งยอมรับกิจกรรมของ
โครงการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเกือบทุกกิจกรรม ยกเวน้ การสร้างเข่ือนป้องกนัตล่ิงท่ีมีการยอมรับอยูใ่น
ระดบัมาก โดยกิจกรรมท่ีมีการยอมรับสูงท่ีสุด คือ จดัเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติในชุมชน รองลงมา
คือ การพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียว และท่ีมีการยอมรับต ่าท่ีสุด คือ การสร้างเข่ือนป้องกนัตล่ิง 



 

๑๑๒ 
 

           ๓) ดา้นความส าเร็จตามวตัถุประสงค ์พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเห็น
ว่า มีความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของโครงการอยู่ในระดบัมากทุกวตัถุประสงค์ โดยวตัถุประสงค์ท่ีมี
ความส าเร็จมากท่ีสุดคือ เป็นแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน รองลงมาคือ ป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ัง และท่ีมี
ความส าเร็จนอ้ยท่ีสุด คือ การป้องกนัการพงัทลายของตล่ิง  
         ๓.๒.๖.๓ โครงการก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย และส่ิงปฏิกูลแบบ
ครบวงจรอ าเภอละงู (ระยะที ่๑)   
        ๑) ด้านการรับรู้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ต่อการด าเนิน
โครงการก่อสร้างศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลแบบครบวงจรอ าเภอละงู (ระยะท่ี ๑) อยูใ่นระดบั
มาก  
                 ๒) ดา้นการยอมรับ  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการยอมรับกิจกรรม
ของโครงการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกกิจกรรม โดยกิจกรรมท่ีมีการยอมรับสูงท่ีสุด คือ การน าขยะไปใช้
ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ รองลงมาคือ การพฒันาการเรียนรู้ในการก าจดัขยะและท าลายขยะ และท่ีมี
การยอมรับต ่าท่ีสุด คือ การสร้างสถานท่ีก าจดัขยะ    
            ๓) ดา้นความส าเร็จตามวตัถุประสงค ์พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเห็น
วา่ มีความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของโครงการอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ๓ รายการ และมีความส าเร็จตาม
วตัถุประสงค์ของโครงการอยู่ในระดบัมาก ๒ รายการโดยวตัถุประสงค์ท่ีมีความส าเร็จมากท่ีสุดคือ 
ป้องกนัการแพร่กระจายของขยะมีพิษและขยะเช้ือโรค  รองลงมาคือ จดัท าสถานท่ีก าจดัและท าลายขยะ 
และท่ีมีความส าเร็จตามวตัถุประสงคน์อ้ยท่ีสุด คือ ส่งเสริมการจดัเก็บและแยกประเภทขยะ  
            ๓.๒.๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนาเพื่อความสมานฉันท์และบริหารจัดการ
องค์กรทีด่ี 
           ๑) ด้านการรับรู้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ต่อการด าเนินโครงการอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด ๑ โครงการ และมีการรับรู้อยู่ในระดบัมาก ๔ โครงการ โดยโครงการท่ีมีการรับรู้มาก
ท่ีสุด คือ โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา/องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล  รองลงมาคือ โครงการสุดยอดผู ้
น าสู่ความสมานฉันท์ และท่ีมีการรับรู้น้อยท่ีสุด คือ โครงการเผยแพร่ภารกิจหน้าท่ีและผลงานของ
องคก์าร  
       ๒) ดา้นการยอมรับ  พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งมีการยอมรับกิจกรรมของโครงการ
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ๑๐ กิจกรรม และมีการยอมรับอยู่ในระดบัมาก ๕ กิจกรรม โดยกิจกรรมท่ีมีการ
ยอมรับสูงท่ีสุด คือ กิจกรรมการสร้างเสริมภูมิคุม้กนัในการห่างไกลยาเสพติดแก่เยาวชน รองลงมาคือ  
สร้างเสริมประสบการณ์ในการใช้ชีวิตแก่เยาวชน และท่ีมีการยอมรับต ่าท่ีสุด คือ เป็นแหล่งจ าหน่าย
ผลิตภณัฑต่์าง ๆ     
           ๓) ดา้นความส าเร็จตามวตัถุประสงค ์พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ มีความส าเร็จ
ตามวตัถุประสงค์ของโครงการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ๕ รายการและมีความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์อง
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โครงการอยูใ่นระดบัมาก โดยวตัถุประสงคท่ี์มีความส าเร็จมากท่ีสุดคือ ส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลยาเสพ
ติด   รองลงมาคือ ส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของกลุ่มอาชีพและกลุ่มสตรีในการพฒันาทอ้งถ่ิน และท่ี
มีความส าเร็จตามวตัถุประสงค์น้อยท่ีสุด คือ การเผยแพร่ขอ้มูลและกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
จงัหวดั   

            ๓.๒.๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพฒันาท้องถิ่น 
                   ๑) ด้านการรับรู้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ต่อการด าเนินโครงการอยู่ใน
ระดบัมากทุกโครงการ โดยโครงการท่ีมีการรับรู้มากท่ีสุด คือ โครงการพฒันาศกัยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รองลงมาคือ โครงการอาหารกลางวนั และท่ีมีการรับรู้น้อยท่ีสุด คือ โครงการส่งเสริม
จดัการเรียนการสอนโรงเรียนนิคมพฒันาผงั ๖    
         ๒) ดา้นการยอมรับ  พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งมีการยอมรับกิจกรรมของโครงการ
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ๒ กิจกรรม และมีการยอมรับอยู่ในระดบัมาก ๗ กิจกรรม โดยกิจกรรมท่ีมีการ
ยอมรับสูงท่ีสุด คือ สนบัสนุนใหบุ้คลากรทางการศึกษาไปเรียนต่อ/อบรมเพื่อพฒันาตนเอง  รองลงมาคือ 
จดัท าภูมิทศัน์ต่าง ๆ ในโรงเรียน และท่ีมีค่าการยอมรับต ่าท่ีสุด คือการจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ใน
ชุมชนโดยโรงเรียนเป็นฐาน     
          ๓) ดา้นความส าเร็จตามวตัถุประสงค ์พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ มีความส าเร็จตาม
วตัถุประสงคข์องโครงการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกรายการ โดยวตัถุประสงคท่ี์มีความส าเร็จมากท่ีสุดคือ 
พฒันาศกัยภาพของแหล่งเรียนรู้ให้ทนัสมยั รองลงมาคือ จดัท าและปรับปรุงสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้  และท่ีมีความส าเร็จตามวตัถุประสงค์น้อยท่ีสุด คือ การส่งเสริมและพฒันาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน   

๕.๒ ข้อเสนอแนะ  

                จากผลของการประเมินท่ีพบผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
  ๑. ด้านกระบวนการ (Process) ของแผนจากผลการประเมินองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
สตูล ควรด าเนินการ ไดแ้ก่ 
                                    ๑.๑ การจดัท าโครงการตามยทุธศาสตร์ แมก้องงานจะมีการด าเนินงานเป็นไปตาม
ระเบียบขอ้กฎหมายท่ีก าหนดไวก้็ตาม แต่จากการสุ่มโครงการเพื่อติดตามและประเมินของผูป้ระเมิน
พบวา่ การเขียนโครงการของกองงานยงัมีปัญหาไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั บางกองงานเขียนโครงการ
ไดดี้ แต่บางกองงานกลบัเขียนไดไ้ม่ดี หรือไม่เขียนเลย โดยเฉพาะการเขียนวตัถุประสงค์ของโครงการ
หรือกิจกรรม ส่วนมากจะไม่สอดคลอ้งกบัการด าเนินงานของโครงการ การเขียนโครงการของกองงานจะ
ขาดการก าหนดเป้าประสงค์ในเชิงปริมาณเป็นตวัเลขและไม่มีขอ้มูลพื้นฐาน(Data bases) ท่ีเป็นตวัเลข
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ของปีก่อนๆ เพื่อท่ีจะน ามาเป็นฐานวดัความส าเร็จของโครงการและแผนของปีปัจจุบนั ดงันั้นควรมีการ
พิจารณาจดัการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากรในการจดัท าโครงการและปรับการเขียนโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร์ให้มีเป้าประสงค์เชิงปริมาณท่ีชดัเจนข้ึน ตวัอย่างของโครงการท่ีจะจดัท าควรน าเอารูปแบบ
โครงการท่ีสถาบนัออกแบบประเทศไทย (FIT) ท  าน าร่องให้กบัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล มาเป็น
แบบอยา่ง 
       ๑.๒ ระยะเวลาการจดัท าโครงการ ท่ีมีความเห็นของผูป้ฏิบติัวา่มีน้อยและสั้น
ไป ในความเห็นของผูป้ระเมินคิดวา่ การก าหนดระยะเวลาการจดัท าแผนโครงการของ องคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัถูกก าหนดโดยระเบียบท่ีชัดเจนอยู่แล้ว แต่การปฏิบติัจริงๆ บางคร้ังก็มีเง่ือนไขอ่ืนเขา้มา
แทรก ท าให้การจดัท าโครงการไม่เป็นไปตามเวลาท่ีก าหนดในระเบียบได ้เช่น กรณีการจดัท าโครงการ
จดัท าแผนด าเนินประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ก็มีเหตุการณ์ การเลือกตั้งนายกองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดั ระหวา่ง เดือน พฤษภาคม –กรกฎาคม และกวา่จะมีนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเขา้มาท างาน
จริงคือเดือนสิงหาคม ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดโครงการเดิมท่ีมีในแผนพฒันา ๓ ปี มีการปรับเปล่ียน
โครงการใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบายของฝ่ายการเมือง ท าให้กองงานมีเวลาค่อนขา้งนอ้ยและสั้น
เน่ืองจากเป็นช่วงปลายปีงบประมาณ การมีกรณีเหตุการณ์แบบท่ีกล่าวมาจะไม่เกิดข้ึนบ่อยหนกั กองงาน
จึงควรมีการแจง้แก่ผูป้ฏิบติั เก่ียวกบัระยะเวลาของการจดัท าแผน โครงการและผูบ้ริหารของกองงานควร
ให้การสนับสนุนการจดัท าโครงการของบุคลากร โดยให้ผูกพนักับการพิจารณาความดี ความชอบ
ประจ าปี อนัจะท าใหค้นท างานมีก าลงัใจในการท างานมากข้ึน  
           ๑.๓ การสร้างความร่วมมือจากองค์กรภายนอก และประชาชนจากผลการ
ประเมินท่ีพบวา่ การจดัท าเวทีประชาคมเพื่อการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั มี
ประชาชนและองคก์รภายนอกเขา้มาร่วมนอ้ยนั้น ผูป้ระเมินคิดวา่ การท่ีเป็นแบบนั้นน่าจะเกิดจากอ านาจ
หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั มีลกัษณะเป็นผูปิ้ดทองหลงัพระมากกวา่เป็นผูส้ร้างผลงานโดยตรง 
จะเห็นได้จากนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั มีลกัษณะ มุ่งส่งเสริม...”   คือสนับสนุน
องคก์รอ่ืนใหท้ า มากกวา่ องคก์รท าเอง ท าให้ผลงานท่ีเกิดข้ึนไม่ชดัเจนวา่เป็นผลงานขององคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดั และเป็นเร่ืองปกติท่ีประชาชนจะไม่ค่อยสนใจงานขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั เม่ือ
เปรียบเทียบกบัเทศบาลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล การจดัเวทีประชาคม แมก้องงานท่ีรับผิดชอบจะ
เชิญ บุคคล องค์กร ท่ีเก่ียวขอ้งมาร่วมก็ตามแต่ ก็ได้รับความร่วมมือน้อย ดังนั้นองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัจึงควรพิจารณาเพิ่มงบประมาณและจดัให้มีการประชาสัมพนัธ์ผลการด าเนินงานโครงการของ
องคก์รมากข้ึน โดยมุ่งใชส่ื้อท่ีเขา้ถึงประชาชนให้มากท่ีสุด เช่น วิทยุชุมชน ป้ายประกาศ โฆษณา อบจ.
พบประชาชน(ตอ้งเพิ่มจ านวนคร้ังและพื้นท่ี) ฯลฯ อนัจะท าให้ประชาชนรับรู้ผลงานขององคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัมากข้ึนและจะมีความร่วมมือจากประชาชนมากข้ึน 
         ๑.๔ การตดัสินใจเลือกโครงการเพื่อบรรจุในแผน จากผลการประเมินท่ีมี
ความเห็นวา่เป็นอ านาจของนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัผูเ้ดียว ผูป้ระเมินคิดวา่ เป็นเร่ืองท่ีตอ้งเห็นใจ
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ฝ่ายการเมืองหากไม่บรรจุส่ิงท่ีสัญญากบัประชาชนผูเ้ลือกตั้งอนาคตทางการเมืองก็หมด ทางออกนายก
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ควรช้ีแจงท าความเขา้ใจกบัผูป้ฏิบติังานให้เขา้ใจการท างานของฝ่ายการเมือง
ซ่ึงตอ้งรับผดิชอบต่อประชาชนผูเ้ลือกตั้ง 
           ๑.๕ ปัญหางบประมาณท่ีมีนอ้ยท าให้เกิดปัญหาการด าเนินงานตามโครงการท่ี
ก าหนด ไดไ้ม่ครบ ผูป้ระเมินคิดวา่ปัญหาขององค์กรคืออยากท าโครงการทุกโครงการท่ีตั้งไวแ้ต่เงินไม่
พอ เร่ืองงบประมาณเป็นปัจจยัภายนอกท่ีไม่สามรถควบคุมได ้ทางออกควรยึดตามแผนยุทธศาสตร์ และ
จดัล าดบัความส าคญัของโครงการ อาจให้น ้ าหนกัโดยความเห็นร่วมของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติั จะเลือก
โครงการไหน อยา่งไร ทั้งน้ีควรค านึงถึงประโยชน์สูงสุดขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและประชาชน 
     ๒. ด้านผล (Product) ของแผน ตวัช้ีวดัท่ีก าหนด ไดแ้ก่ โครงการท่ีจดัท าแลว้เสร็จ
ตามยทุธศาสตร์และแผนและการใชง้บประมาณตามท่ีก าหนดในแผนพฒันา ผลการประเมินท่ีพบ เป็นไป
ตามแผนท่ีก าหนดและมีการปฏิบติัตามระเบียบ แมจ้ะไม่ไดต้ามท่ีก าหนดร้อยละ ๑๐๐ ก็ตามเน่ืองจากมี
ปัจจัยภายนอกท่ีองค์กรไม่สามารถควบคุมได้ อาทิ การจดัสรรงบประมาณของรัฐบาล การเปล่ียน
โครงการท่ีก าหนดในแผนเดิมเพื่อน างบประมาณมาจดัการเลือกตั้งนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เป็น
ตน้  ผูป้ระเมินคิดว่าไม่เป็นปัญหา และกองงานท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งดูแลให้การด าเนินงานของโครงการ
เป็นไปตามระเบียบต่อไป  
     ๓. ด้านผลลพัธ์ (Outcomes) ของแผน ตามตวัช้ีวดัท่ีก าหนด ไดแ้ก่ ความพึงพอใจ การ
ยอมรับของประชาชนและความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ ผลการประเมินท่ีพบ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดและ
มาก ถือวา่เป็นผลงานท่ีดีขององคก์รและยทุธศาสตร์ท่ีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัควรเนน้ให้ความส าคญั
และส่งเสริมการจดัท ามากข้ึนใน ๓ ดา้นไดแ้ก่ ดา้นการท่องเท่ียวท่ีประทบัใจ ดา้นการจดัการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาทอ้งถ่ินและดา้นศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา 
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๑๑๘ 

 

 

แบบสัมภาษณ์  
โครงการติดตามและประเมนิแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนจังหวดัสตูล   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์ช่ือ……………………………..………………ต าแหน่งงาน………………………..…… 

การสัมภาษณ์ว่าด้วยเร่ืองกระบวนการด าเนินงานตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวดัสตูล 

   ในฐานะท่ีท่านรับผิดชอบงานด้านการจดัท าแผนในส่วนงานของท่าน ท่านมองว่าการจดัท า
แผนของ อบจ.     มีลกัษณะ            

   ท่านมองว่าการจัดท าแผนจากของ อบจ.                         ความสอดคล้องของ
ยทุธศาสตร์มากนอ้ยเพียงไร 

   การเขียนโครงการจากยุทธศาสตร์ต่างๆไปสู่การปฏิบติัของ อบจ.สตูล นั้นมีการบริหารจดัการ
อยา่งไร และมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรเกิดข้ึนบา้ง 

   กระบวนการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การจดัท าแผนของ อบจ.สตูล นั้นด าเนินการอย่างไร มี
รูปแบบการบริหารงานในรูปแบบใด 

   กระบวนการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การจดัท าแผนของ อบจ.สตูล นั้นมีปัญหาหรืออุปสรรค
อะไรบา้งเกิดข้ึน และด าเนินการแกไ้ขอยา่งไร 

   ท่ีมาของโครงการท่ีเขา้สู่กระบวนการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การจดัท าแผนของ อบจ.สตูล นั้น
ด าเนินการอยา่งไร และมาจากความประสงคข์องส่วนใดบา้ง 

   กระบวนการแปลงแผนไปสู่โครงการของ อบจ.สตูล นั้นมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบา้งเกิดข้ึน 
และด าเนินการแกไ้ขอยา่งไร 

ขอขอบพระคุณในความกรุณา 

 

ลงช่ือผูส้ัมภาษณ์…………………………………………… วนัท่ี…………………………… 



 

๑๒๒ 
 

                                                                                                         เลขท่ีแบบสอบถาม............... 

                                                                แบบสอบถาม ย.๑ 

เร่ือง: การติดตามและประเมินแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล ประจ าปี ๒๕๕๖ 
ผู้ท าการวจัิย: มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
ค าช้ีแจง: แบบสอบถามน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเพื่อใชส้อบถามความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นท่ี
จงัหวดัสตูล โดยไม่เจาะจงบุคคลใดบุคคลหน่ึง ขอ้มูลท่ีไดจ้ะไม่มีการเปิดเผยแหล่งท่ีมา และการน าเสนอ
ขอ้มูลจะเป็นการเสนอแบบวเิคราะห์ภาพรวมของความคิดเห็น โดยไม่เจาะจงบุคคลผูใ้หข้อ้มูล                                                                                        

แหล่งข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
ตอนที๑่ : ข้อมูลทัว่ไป          
ค าช้ีแจง: กรุณาตอบค าถามต่อไปน้ี โดยเติมขอ้มูลในช่องวา่ง หรือท าเคร่ืองหมายถูก (√) ลงในช่อง   
หนา้ค าตอบท่ีท่านตอ้งการ 
 ๑. เพศ             ๑.ชาย                               ๒.หญิง                                                                                  
 ๒. อาย.ุ.............. ปี         

๓. ศาสนา     ๑. พุทธ                        ๒. อิสลาม                                                 
                    ๓. คริสต ์                ๔. อ่ืนๆ (ระบุ)............................... 

 ๔. ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ี.................ปี                                                                    
 ๕. ภูมิล าเนาเดิมท่านอยูท่ี่         
                                    ๑. จ.สตูล               ๒ จงัหวดัอ่ืนๆ ระบุ.................                     
 ๖. ท่านประกอบอาชีพอะไร                                                                                   

    ๑. รับราชการ  
  ๒. เกษตรกรรม,  ท าสวนยางพารา 
  ๓. รับจา้งทัว่ไป 
  ๔. ธุรกิจส่วนตวั 
  ๕. อ่ืนๆ ระบุ.................................................... 
 
 
 

สถานที่เก็บข้อมูล อ าเภอ..................................... จังหวัดสตูล 
วันที.่.....................เดือน.............................. พ.ศ. ๒๕๕๖ 



 

๑๒๓ 
 

ตอนที ่๒ :  การรับรู้ การด าเนินโครงการ  
ท่านมีการรับทราบและรับรู้ ถึงการด าเนินโครงการของอบจ.ต่อไปนี ้มาก น้อย เพยีงใด 

โครงการ 
การรับทราบและรับรู้ 

มากทีสุ่ด มาก น้อย น้อยทีสุ่ด ไม่แน่ใจ 
๑.โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์สวนเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัพระชนมพรรษา ๘๔ 
พรรษา  

     

๒.โครงการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวจงัหวดั
สตูล  

     

๓.โครงการเปิดฟ้าอนัดามนัสวรรคส์ตูล      

๔. โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวจงัหวดัสตูลทั้ง
ในและต่างประเทศ  

     

๕.โครงการอบรมมคัคุเทศก์      

ตอนที ่๓ ท่านให้การยอมรับการด าเนินโครงการใน ๑-๕ เพยีงใด 
ค าช้ีแจง: กรุณาตอบค าถามต่อไปน้ี โดยท าเคร่ืองหมายถูก (√ ) ลงในช่อง    ท่ีท่านยอมรับมาก

ท่ีสุดในแต่ละโครงการ 

ลกัษณะกจิกรรมของโครงการทีป่ระเมิน 
การยอมรับ 

ยอมรับ
มากทีสุ่ด 

ยอมรับ
มาก 

ยอมรับ 
น้อย 

ยอมรับ 
น้อยทีสุ่ด 

ไม่แน่ใจ 

๑.การส่งเสริมการท่องเท่ียวอ าเภอละงู      
๒.การส่งเสริมแหล่งการปลูกขา้วโพดหวานของ

อ าเภอท่าแพใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียว 
     

๓.การบูรณาการร่วมกนัของภาคส่วนต่างๆใน
การบริหารจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวอยา่ง
สมดุล 

     

๔.กระตุน้เศรษฐกิจในจงัหวดัสตูล      
๕.ส่งเสริมการใชจ้กัรยานเป็นพาหนะในการ

ท่องเท่ียว 
     



 

๑๒๔ 
 

 

ลกัษณะกจิกรรมของโครงการทีป่ระเมิน 
การยอมรับ 

ยอมรับ
มากทีสุ่ด 

ยอมรับ
มาก 

ยอมรับ 
น้อย 

ยอมรับ 
น้อยทีสุ่ด 

ไม่แน่ใจ 

๖.ส่งเสริมการประหยดัพลงังานและภาวะโลก
ร้อน 

     

๗. การอบรมมคัคุเทศก ์      
๘.พฒันาศกัยภาพของมคัคุเทศกใ์หเ้ป็นบุคคลท่ีมี

คุณธรรมและจริยธรรม 
     

๙.กิจกรรมงานเปิดฟ้าอนัดามนัสวรรคส์ตูล      
๑๐. การแถลงข่าวและจดักิจกรรม Amazing 

Satun Grand  Sale 
     

ตอนที ่๔  ท่านคิดว่าการด าเนินโครงการ ใน ๑-๕ ประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ 
ค าช้ีแจง: กรุณาตอบค าถามต่อไปน้ี โดยท าเคร่ืองหมายถูก (√ ) ลงในช่อง    ท่ีท่านเห็นดว้ย

มากท่ีสุดในแต่ละโครงการ 

วตัถุประสงค์ของโครงการ 
ความส าเร็จ 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างยิง่ 

ไม่แน่ใจ 

๑.การส่งเสริมและเผยแพร่ใหก้ารท่องเท่ียวของ
จงัหวดัสตูลเป็นท่ีรู้จกัทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ 

     

๒.การส่งเสริมและการพฒันาการท่องเท่ียวโดย
ชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 

     

๓.เพิ่มแหล่งท่องเท่ียวและเส้นทางการท่องเท่ียว      

๔.ส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์
ทางดา้นการเกษตรและสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภณัฑ์ 

     

๕.เป็นตลาดกลางในการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
ทางดา้นการเกษตรและสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภณัฑ์ 

     



 

๑๒๕ 
 

วตัถุประสงค์ของโครงการ 
ความส าเร็จ 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างยิง่ 

ไม่แน่ใจ 

๖.ยกระดบักิจกรรมการท่องเท่ียวของจงัหวดัสตูล
ใหมี้มาตรฐานสากล 

     

๗.สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆในการ
บริหารจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวอยา่งสมดุล 

     

๘.การส่งเสริมการใชจ้กัรยานเพื่อการท่องเท่ียว      
๙.การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วัสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ และสมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราชฯ 

     

๑๐.สร้างรายไดใ้หก้บัประชาชนในทอ้งถ่ินต่างๆ      
๑๑. การผลิตมคัคุเทศกท์างชายฝ่ังทะเลท่ีดีมี

คุณภาพ 
     

๑๒. การใหค้วามส าคญัและส่งเสริมอาชีพการ
เป็นมคัคุเทศกใ์หก้บัประชาชน 

     

ตอนที๕่ : ผลลพัธ์ของโครงการซ่ึงเป็นส่ิงทีเ่กดิขึน้เป็นผลต่อเน่ืองหลังจากการด าเนินโครงการ 

โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวจงัหวดัสตูลทั้งในและต่างประเทศและโครงการเปิดฟ้าอนัดามนัสวรรค์
สตูลส่งผลใหก้ารท่องเท่ียวของจงัหวดัสตูลมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งไร  
……………………………………………………………………………………………………………..
.……….…………………………………………………………………………………...……………….
.……….............……………………………………………………………………………………………
……………………….…………………………………………………………………………………… 

โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวจงัหวดัสตูลทั้งในและต่างประเทศและโครงการเปิดฟ้าอนัดามนัสวรรค์
สตูลก่อใหเ้กิดแหล่งท่องเท่ียวและเส้นทางท่องเท่ียวท่ีใดบา้ง 
……………………………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………...……………
…..………..............………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………... 



 

๑๒๖ 
 

โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวจงัหวดัสตูลทั้งในและต่างประเทศและโครงการเปิดฟ้าอนัดามนัสวรรค์
สตูลส่งเสริมรายไดแ้ก่ประชาชนในทอ้งถ่ินอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...………
……………….............………………………………………………………………………...……… 

ข้อเสนอแนะหรือเสนอความคิดเห็นด้านโครงการทีต้่องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวดัสตูลด าเนินการ 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...…………… 
……………………………………………………………………………………………...…………… 
……………………………………………………………………………………………...…………… 
……………………………………………………………………………………………...…………… 
……………………………………………………………………………………………...…………… 
……………………………………………………………………………………………...…………… 
……………………………………………………………………………………………...…………… 
……………………………………………………………………………………………...…………… 
……………………………………………………………………………………………...…………… 
……………………………………………………………………………………………...…………… 
……………………………………………………………………………………………...…………… 
 



 

๑๒๗ 
 

                                                                                                            เลขท่ีแบบสอบถาม.................... 

                                                                แบบสอบถาม ย. ๓ 

เร่ือง: การติดตามและประเมินแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล ประจ าปี ๒๕๕๖ 
ผู้ท าการวจัิย: มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
ค าช้ีแจง: แบบสอบถามน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเพื่อใชส้อบถามความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นท่ี
จงัหวดัสตูล โดยไม่เจาะจงบุคคลใดบุคคลหน่ึง ขอ้มูลท่ีไดจ้ะไม่มีการเปิดเผยแหล่งท่ีมา และการน าเสนอ
ขอ้มูลจะเป็นการเสนอแบบวิเคราะห์ภาพรวมของความคิดเห็น โดยไม่เจาะจงบุคคลผูใ้หข้อ้มูล                                                                                        

แหล่งข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
ตอนที๑่ : ข้อมูลทัว่ไป                                                                                                                  
ค าช้ีแจง: กรุณาตอบค าถามต่อไปน้ี โดยเติมขอ้มูลในช่องวา่ง หรือท าเคร่ืองหมายถูก (√) ลงในช่อง   
หนา้ค าตอบท่ีท่านตอ้งการ 
 ๑. เพศ           ๑.ชาย                               ๒.หญิง                                                                                 
 ๒. อาย.ุ.............. ปี         
 ๓. ศาสนา     ๑.พุทธ                        ๒.อิสลาม                                          
                                      ๓.คริสต ์                ๔.อ่ืนๆ (ระบุ)............................... 
 ๔. ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ี.................ปี              
 ๕. ภูมิล าเนาเดิมท่านอยูท่ี่           

 ๑. จ.สตูล     ๒ จงัหวดัอ่ืนๆ ระบุ.................    
 ๖. ท่านประกอบอาชีพอะไร                                             

    ๑. รับราชการ  
      ๒. เกษตรกรรม,ท าสวนยางพารา 
      ๓. รับจา้งทัว่ไป 
      ๔. ธุรกิจส่วนตวั 
      ๕. อ่ืนๆ ระบุ.................................................... 
 
 
 

สถานที่เก็บข้อมูล อ าเภอ..................................... จังหวัดสตูล 
วันที.่.....................เดือน.............................. พ.ศ. ๒๕๕๖ 



 

๑๒๘ 
 

ตอนที ่๒  การรับรู้ การด าเนินโครงการ 
ท่านมีการรับทราบและรับรู้ ถึงการด าเนินโครงการของอบจ.ต่อไปนี ้มาก น้อย เพยีงใด 

โครงการ 
                        การรับทราบและรับรู้ 

มากทีสุ่ด มาก น้อย น้อยทีสุ่ด ไม่แน่ใจ 

๑.โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร      
๒.โครงการจดังานวนัจ าปาดะของดีเมืองสตูล      
๓.โครงการประกวดศูนยบ์ริการและถ่ายทอด

เทคโนโลยกีารเกษตรประจ าต าบล 
     

๔.โครงการส่งเสริมและพฒันากลุ่มอาชีพ      
๕.โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารตลาดนดัควน

โดน 
     

 

ตอนที๓่ : ท่านให้การยอมรับการด าเนินโครงการใน ๑-๕ เพยีงใด 
ค าช้ีแจง: กรุณาตอบค าถามต่อไปน้ีโดยท าเคร่ืองหมายถูก (√ ) ลงในช่อง   ท่ีท่านยอมรับมาก

ท่ีสุดในแต่ละโครงการ 

ลกัษณะกจิกรรมของโครงการทีป่ระเมิน 
การยอมรับ 

มากทีสุ่ด มาก น้อย น้อยทีสุ่ด ไม่แน่ใจ 
๑.การประกวดศูนยบ์ริการและถ่ายทอด

เทคโนโลยกีารเกษตรประจ าต าบล 
     

๒.ใหศู้นยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยกีาร 
เกษตรประจ าต าบลเป็นแหล่งเรียนรู้ของศูนยต่์างๆ 

     

๓ .พัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลย ี
การเกษตรประจ าต าบล 

     

๔.ส่งเสริมความเขม้แขง็ของชุมชนทอ้งถ่ินใหน่้า
อยูแ่ละมีความกา้วหนา้ 

     

๕.การใหบ้ริการทางการเงินแก่ประชาชนจาก
สถาบนัการเงิน 

     

๖.การบริการสินเช่ือใหก้บัธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม 

     

 



 

๑๒๙ 
 

ลกัษณะกจิกรรมของโครงการทีป่ระเมิน 
การยอมรับ 

มากทีสุ่ด มาก น้อย น้อยทีสุ่ด ไม่แน่ใจ 
๗. การใหค้  าปรึกษาทางการเงินและการลงทุน      
๘.การบริการจดัหางานและการจ าหน่ายสินคา้ 

OTOP 
     

๙. การพฒันาตลาดใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวและศูนย์
การจ าหน่ายสินคา้ 

     

ตอนที๔่ :  ท่านคิดว่าการด าเนินโครงการ ใน ๑-๕ ประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ 
ค าช้ีแจง: กรุณาตอบค าถามต่อไปน้ีโดยท าเคร่ืองหมายถูก (√ ) ลงในช่อง   ท่ีท่านเห็นดว้ยมาก

ท่ีสุดในแต่ละโครงการ 

วตัถุประสงค์ของโครงการ 
                            ความส าเร็จ 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างยิง่ 

ไม่แน่ใจ 

๑.จดัตั้งศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลย ี
การเกษตรประจ าต าบล 

     

๒.ใหศู้นยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลย ี
การเกษตรประจ าต าบลเป็นตวัอยา่งแก่ศูนยอ่ื์นๆทั้ง
ในและต่างจงัหวดั 

     

๓.ส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์ศูนยบ์ริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจ าต าบล 

     

๔.ส่งเสริมการลงทุนในองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัสตูล 

     

๕.สร้างโอกาสใหป้ระชาชนเขา้ถึงสถาบนัทาง
การเงิน 

     

๖.เกิดการท างานอยา่งบูรณาการระหวา่ง
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

     

๗.สนองนโยบายการส่งเสริมการลงทุนของ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูลและรัฐบาล 

     

๘. ศูนยก์ลางทางการคา้ เพื่อพฒันาตลาด      
 



 

๑๓๐ 
 

ตอนที๕่ : ผลลพัธ์ของโครงการซ่ึงเป็นส่ิงทีเ่กดิขึน้เป็นผลต่อเน่ืองหลังจากการด าเนินโครงการ 

โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร โครงการจดังานวนัจ าปาดะของดีเมืองสตูล โครงการประกวดศูนยบ์ริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจ าต าบล โครงการส่งเสริมและพฒันากลุ่มอาชีพ และโครงการ
ปรับปรุงต่อเติมอาคารตลาดนดัควนโดนมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งไร  
……………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………...………………
……….............……………………………………………………………………………………………
……………………….…………………………………………………………………………………...
……………………….............…………………………………………………………………………… 
โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร โครงการจดังานวนัจ าปาดะของดีเมืองสตูล โครงการประกวดศูนยบ์ริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจ าต าบล โครงการส่งเสริมและพฒันากลุ่มอาชีพ และโครงการ
ปรับปรุงต่อเติมอาคารตลาดนดัควนโดนส่งเสริมการลงทุนก่อใหเ้กิดการลุงทุนอยา่งไรบา้ง  
……………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………...………………
……….............……………………………………………………………………………………………
……………………….…………………………………………………………………………………...
……………………….............…………………………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะหรือเสนอความคิดเห็นด้านโครงการทีต้่องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวดัสตูลด าเนินการ 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...………………
………..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………  



 
 

๑๓๑ 
 

                                                                                                     เลขท่ีแบบสอบถาม.................. 

                                                                แบบสอบถาม ย. ๔ 

เร่ือง: การติดตามและประเมินแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล ประจ าปี ๒๕๕๖ 
ผู้ท าการวจัิย: มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
ค าช้ีแจง: แบบสอบถามน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเพื่อใชส้อบถามความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นท่ี
จงัหวดัสตูล โดยไม่เจาะจงบุคคลใดบุคคลหน่ึง ขอ้มูลท่ีไดจ้ะไม่มีการเปิดเผยแหล่งท่ีมา และการน าเสนอ
ขอ้มูลจะเป็นการเสนอแบบวิเคราะห์ภาพรวมของความคิดเห็น โดยไม่เจาะจงบุคคลผูใ้หข้อ้มูล                                                                                        

แหล่งข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 

ตอนที๑่ : ข้อมูลทัว่ไป      
ค าช้ีแจง: กรุณาตอบค าถามต่อไปน้ี โดยเติมขอ้มูลในช่องวา่ง หรือท าเคร่ืองหมายถูก (√) ลงในช่อง   
หนา้ค าตอบท่ีท่านตอ้งการ 
 ๑. เพศ                 ๑.ชาย                               ๒.หญิง                                            
 ๒. อาย.ุ.............. ปี         
 ๓. ศาสนา          ๑.พุทธ                  ๒.อิสลาม       
                                      ๓.คริสต ์             ๔.อ่ืนๆ (ระบุ)............................... 
 ๔. ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ี.................ปี                         
 ๕. ภูมิล าเนาเดิมท่านอยูท่ี่         
                                    ๑. จ.สตูล         ๒ จงัหวดัอ่ืนๆ ระบุ.................               
 ๖. ท่านประกอบอาชีพอะไร          

    ๑. รับราชการ  
      ๒. เกษตรกรรม,ท าสวนยางพารา 
      ๓. รับจา้งทัว่ไป 
      ๔. ธุรกิจส่วนตวั 
      ๕. อ่ืนๆ ระบุ.................................................... 
 
 

สถานที่เก็บข้อมูล อ าเภอ..................................... จังหวัดสตูล 
วันที.่.....................เดือน.............................. พ.ศ. ๒๕๕๖ 



 
 

๑๓๒ 
 

ตอนที ่๒:  การรับรู้ การด าเนินโครงการ 
ท่านมีการรับทราบและรับรู้ ถึงการด าเนินโครงการของอบจ.ต่อไปนี ้มาก น้อย เพยีงใด 

โครงการ 
                        การรับทราบและรับรู้ 

มากทีสุ่ด มาก น้อย น้อยทีสุ่ด ไม่แน่ใจ 
๑.โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรโครงการส่งเสริม
ทกัษะทางวชิาการใหแ้ก่นกัเรียนศูนยก์ารศึกษาอิสลาม
ประจ ามสัยดิ(คุรุสัมพนัธ์)  

     

๒ โครงการพฒันาความรู้และทกัษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศในจงัหวดัสตูล 

     

๓ .โครงการกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีจ าเป็นต่อ
สุขภาพระดบัจงัหวดั 

     

๔. โครงการพฒันาการดูแลผูป่้วยโรคไตวาย
โรงพยาบาลละงู 

     

๕.โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนโรงเรียนน าร่อง
เนน้หลกัสูตรเฉพาะดา้น "หลกัสูตรกีฬา" 

     

ตอนที ่๓ : ท่านให้การยอมรับการด าเนินโครงการใน ๑-๔ เพยีงใด 
ค าช้ีแจง: กรุณาตอบค าถามต่อไปน้ี โดยท าเคร่ืองหมายถูก (√ ) ลงในช่อง   ท่ีท่านยอมรับมาก

ท่ีสุดในแต่ละโครงการ 

ลกัษณะกจิกรรมของโครงการทีป่ระเมิน 
การยอมรับ 

มากทีสุ่ด มาก น้อย น้อยทีสุ่ด ไม่แน่ใจ 
๑. การอบรมทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ      
๒.การพฒันาความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ

ใหก้บับุคลากรในส่วนราชการ 
     

๓.จดัการอบรมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ      
๔.การฝึกปฏิบติัในการใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม ่      
๕. ตรวจสุขภาพใหก้บัผูสู้งอายแุละกลุ่มภาวะเส่ียง      

๖.ใหค้  าแนะน าในการดูแลสุขภาพแก่ผูสู้งอายแุละ
กลุ่มภาวะเส่ียง 

     

 



 
 

๑๓๓ 
 

ตอนที ่๔:  ท่านคิดว่าการด าเนินโครงการ ใน๑-๔ ประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของโครงการ
หรือไม่ 

ค าช้ีแจง: กรุณาตอบค าถามต่อไปน้ี โดยท าเคร่ืองหมายถูก (√ ) ลงในช่อง   ท่ีท่านเห็นดว้ยมาก
ท่ีสุดในแต่ละโครงการ 

วตัถุประสงค์ของโครงการที่ประเมิน 
ความส าเร็จ 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย 

อย่างยิง่ 
ไม่แน่ใจ 

๑. เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในส่วนราชการให้
มีความรู้ดา้นสารสนเทศ 

     

๒. ส่งเสริมใหบุ้คลากรในส่วนราชการใช้
คอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

๓. ส่งเสริมให้บุคลากรในส่วนราชการมีความทนัยุค
ทนัสมยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

     

๔. ส่งเสริมใหบุ้คลากรในส่วนราชการน าความรู้ดา้น
เทคโนโลยไีปใชใ้นการท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

๕. พฒันาคุณภาพชีวติในการดูแลสุขภาพท่ีถูกตอ้ง
แก่ผูสู้งอายแุละกลุ่มภาวะเส่ียง 

     

๖. ตรวจสุขภาพใหก้บัผูสู้งอายแุละกลุ่มภาวะเส่ียง      
๗. เป็นการใหค้วามรู้ในเร่ืองการดูแลสุขภาพแก่

ผูสู้งอายแุละกลุ่มภาวะเส่ียง 
     

ตอนที ่๕: ผลลพัธ์ของโครงการซ่ึงเป็นส่ิงทีเ่กดิขึน้เป็นผลต่อเน่ืองหลังจากการด าเนินโครงการ 
โครงการส่งเสริมทกัษะทางวิชาการใหแ้ก่นกัเรียนศูนยก์ารศึกษาอิสลามประจ ามสัยดิ(คุรุสัมพนัธ์)และ
โครงการพฒันาความรู้และทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศในจงัหวดัสตูลสามารถน าความรู้ไป
ประยกุตใ์ชใ้นการท างานไดอ้ยา่งไรบา้ง  
……………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………...………………
……….............……………………………………………………………………………………………
……………………….…………………………………………………………………………………...
……………………….............…………………………………………………………………………… 
 



 
 

๑๓๔ 
 

โครงการกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีจ าเป็นต่อสุขภาพระดบัจงัหวดัและโครงการพฒันาการดูแลผูป่้วยโรค
ไตวายโรงพยาบาลละงูส่งผลใหผู้สู้งอายแุละกลุ่มภาวะเส่ียงมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและพฒันาการ
ดูแลสุขภาพอยา่งไรบา้ง  
……………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………...………………
……….............……………………………………………………………………………………………
……………………….…………………………………………………………………………………...
……………………….............……………………………………………………………………………  
 
ข้อเสนอแนะหรือเสนอความคิดเห็นด้านโครงการทีต้่องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวดัสตูลด าเนินการ 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...………………
………..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๓๕ 
 

เลขท่ีแบบสอบถาม............... 

                                                                แบบสอบถาม ย. ๔ 

เร่ือง: การติดตามและประเมินแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล ประจ าปี ๒๕๕๖ 
ผู้ท าการวจัิย: มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
ค าช้ีแจง: แบบสอบถามน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเพื่อใชส้อบถามความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นท่ี
จงัหวดัสตูล โดยไม่เจาะจงบุคคลใดบุคคลหน่ึง ขอ้มูลท่ีไดจ้ะไม่มีการเปิดเผยแหล่งท่ีมา และการน าเสนอ
ขอ้มูลจะเป็นการเสนอแบบวิเคราะห์ภาพรวมของความคิดเห็น โดยไม่เจาะจงบุคคลผูใ้หข้อ้มูล                                                                                        

แหล่งข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 

ตอนที๑่ : ข้อมูลทัว่ไป       
ค าช้ีแจง: กรุณาตอบค าถามต่อไปน้ี โดยเติมขอ้มูลในช่องวา่ง หรือท าเคร่ืองหมายถูก (√) ลงในช่อง   
หนา้ค าตอบท่ีท่านตอ้งการ 
 ๑. เพศ                ๑.ชาย                   ๒.หญิง                                           
 ๒. อาย.ุ.............. ปี         
 ๓. ศาสนา          ๑.พุทธ                      ๒.อิสลาม         
                                      ๓.คริสต ์               ๔.อ่ืนๆ (ระบุ)............................... 
 ๔. ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ี.................ปี                                              
 ๕. ภูมิล าเนาเดิมท่านอยูท่ี่         
                                    ๑. จ.สตูล              ๒ จงัหวดัอ่ืนๆ ระบุ.................                             
 ๖. ท่านประกอบอาชีพอะไร                        

    ๑. รับราชการ  
      ๒. เกษตรกรรม,ท าสวนยางพารา 
      ๓. รับจา้งทัว่ไป 
      ๔. ธุรกิจส่วนตวั 
      ๕. อ่ืนๆ ระบุ.................................................... 
 

 

สถานที่เก็บข้อมูล อ าเภอ..................................... จังหวัดสตูล 
วันที่......................เดือน.............................. พ.ศ. ๒๕๕๖ 



 
 

๑๓๖ 
 

ตอนที ่๒ :   การรับรู้ การด าเนินโครงการ 
ท่านมีการรับทราบและรับรู้ ถึงการด าเนินโครงการของอบจ.ต่อไปนี ้มาก น้อย เพยีงใด 

โครงการ 
                        การรับทราบและรับรู้ 

มากทีสุ่ด มาก น้อย น้อยทีสุ่ด ไม่แน่ใจ 
๑.โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนโรงเรียนน า

ร่องเนน้หลกัสูตรเฉพาะดา้น "หลกัสูตรกีฬา" 
     

ตอนที ่๓ : ท่านให้การยอมรับการด าเนินโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนโรงเรียนน าร่องเน้นหลกัสูตร
เฉพาะด้าน "หลกัสตูรกฬีา" จังหวดัสตูล เพยีงใด 

ค าช้ีแจง: กรุณาตอบค าถามต่อไปน้ี โดยท าเคร่ืองหมายถูก (√ ) ลงในช่อง   ท่ีท่านยอมรับมาก
ท่ีสุดในแต่ละโครงการ 

ลกัษณะกจิกรรมของโครงการทีป่ระเมิน 
การยอมรับ 

มากทีสุ่ด มาก น้อย น้อยทีสุ่ด ไม่แน่ใจ 
๑.ส่งเสริมและเพิ่มเติมความรู้ดา้นกีฬาใหแ้ก่นกัเรียน      
๒.การจดัการเรียนการสอนท่ีเพิ่มทกัษะดา้นกีฬา

ใหแ้ก่นกัเรียนและบุคคลท่ีสนใจ 
     

๓.เชิญผูมี้ความรู้ความสามารถด้านกีฬา มาพฒันา
นกัเรียนใหเ้ป็นนกักีฬามืออาชีพ 

     

๔.สร้างความถนดัและความสามารถพิเศษให้
นกัเรียน 

     

๕.มีการเรียนรู้ร่วมกนัในชุมชน      

๖.มีความร่วมมือกนัระหวา่งสถาบนัทางดา้นกีฬา ทั้ง
องคก์รภาครัฐและเอกชน 

     

๗. ใหโ้อกาสการศึกษาแก่นกัเรียนท่ีขาดโอกาส      

๘. พฒันาศกัยภาพดา้นอาชีพนกักีฬาประเภทต่างๆใน
จงัหวดัสตูล 

     

 
 
 



 
 

๑๓๗ 
 

ตอนที ่๔ : ท่านคิดว่าการด าเนินโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนโรงเรียนน าร่องเน้นหลกัสูตรเฉพาะ
ด้าน "หลกัสตูรกฬีา" ประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงค์หรือไม่ 

ค าช้ีแจง: กรุณาตอบค าถามต่อไปน้ี โดยท าเคร่ืองหมายถูก (√ ) ลงในช่อง   ท่านเห็นดว้ยมาก
ท่ีสุดในแต่ละโครงการ 

วตัถุประสงค์ของโครงการที่ประเมิน 
ความส าเร็จ 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย 

อย่างยิง่ 
ไม่แน่ใจ 

๑. การส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความรู้ดา้นกีฬามากข้ึน      
๒. การส่งเสริมและการพฒันาศกัยภาพดา้นการกีฬา

ของนกัเรียนและบุคคลทัว่ไปในจงัหวดัสตูล 
     

๓. ยกระดบัคุณภาพชีวติของเยาวชนในจงัหวดัสตูล      
๔. สร้างสันติสุขและอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข      
๕. เตรียมความพร้อมทางกีฬาใหน้กัเรียน      

๖. เกิดแหล่งการออกก าลงัการและศูนยก์ลางดา้นกีฬา
ในจงัหวดัสตูล 

     

๗. เกิดแหล่งการเรียนรู้ร่วมกนัในชุมชน      

ตอนที ่๕ : ผลลพัธ์ของโครงการซ่ึงเป็นส่ิงทีเ่กดิขึน้เป็นผลต่อเน่ืองหลังจากการด าเนินโครงการ 
โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนโรงเรียนน าร่องเนน้หลกัสูตรเฉพาะดา้น "หลกัสตูรกีฬา" จงัหวดัสตูล
ส่งผลใหน้กัเรียนเกิดความถนดัเฉพาะดา้นอยา่งไร  
……………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………...………………
……….............……………………………………………………………………………………………
……………………….…………………………………………………………………………………... 

โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนโรงเรียนน าร่องเนน้หลกัสูตรเฉพาะดา้น "หลกัสตูรกีฬา" ก่อใหเ้กิด
แหล่งการเรียนรู้ในทอ้งถ่ินและออกก าลงักายอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………...………………
………..............……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...  



 
 

๑๓๘ 
 

โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนโรงเรียนน าร่องเนน้หลกัสูตรเฉพาะดา้น "หลกัสตูรกีฬา" พฒันาให้
นกัเรียนมีความรู้ความสามารในดา้นใดบา้ง 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...………
……………….............…………………………………………………………………………………...
……………………….............……………………………………………………………………………  
 
ข้อเสนอแนะหรือเสนอความคิดเห็นด้านโครงการทีต้่องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวดัสตูลด าเนินการ 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...………………
………..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………  
 

 
 
 
 

 



 

๑๓๙ 
 

                                                                                                              เลขท่ีแบบสอบถาม............... 

แบบสอบถาม ย. ๕ 

เร่ือง: การติดตามและประเมินแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล ประจ าปี ๒๕๕๖ 
ผู้ท าการวจัิย: มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
ค าช้ีแจง: แบบสอบถามน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเพื่อใชส้อบถามความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นท่ี
จงัหวดัสตูล โดยไม่เจาะจงบุคคลใดบุคคลหน่ึง ขอ้มูลท่ีไดจ้ะไม่มีการเปิดเผยแหล่งท่ีมา และการน าเสนอ
ขอ้มูลจะเป็นการเสนอแบบวิเคราะห์ภาพรวมของความคิดเห็น โดยไม่เจาะจงบุคคลผูใ้หข้อ้มูล                                                                                        

แหล่งข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
ตอนที ่๑ : ข้อมูลทัว่ไป        
ค าช้ีแจง: กรุณาตอบค าถามต่อไปน้ี โดยเติมขอ้มูลในช่องวา่ง หรือท าเคร่ืองหมายถูก (√) ลงในช่อง   
หนา้ค าตอบท่ีท่านตอ้งการ 
 ๑. เพศ                 ๑.ชาย                        ๒.หญิง                                          
 ๒. อาย.ุ.............. ปี         
 ๓. ศาสนา          ๑.พุทธ                ๒.อิสลาม      
                                      ๓.คริสต ์             ๔.อ่ืนๆ (ระบุ)............................... 
 ๔. ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ี.................ปี           
 ๕. ภูมิล าเนาเดิมท่านอยูท่ี่         
                                    ๑. จ.สตูล         ๒ จงัหวดัอ่ืนๆ ระบุ.................                             
 ๖. ท่านประกอบอาชีพอะไร                                 

    ๑. รับราชการ  
      ๒. เกษตรกรรม,ท าสวนยางพารา 
      ๓. รับจา้งทัว่ไป 
      ๔. ธุรกิจส่วนตวั 
      ๕. อ่ืนๆ ระบุ.................................................... 
 
 

สถานที่เก็บข้อมูล อ าเภอ..................................... จังหวัดสตูล 
วันที.่.....................เดือน.............................. พ.ศ. ๒๕๕๖ 



 

๑๔๐ 
 

ตอนที ่๒ :  การรับรู้ การด าเนินโครงการ 
         ท่านมีการรับทราบและรับรู้ ถึงการด าเนินโครงการของอบจ.ต่อไปนี ้มาก น้อย เพียงใด 

โครงการ 
การรับทราบและรับรู้ 

มากทีสุ่ด มาก น้อย น้อยทีสุ่ด ไม่แน่ใจ 
๑. โครงการแข่งขนัวา่วประเพณีจงัหวดัสตูล และ

แสดงวา่วนานาชาติ 
     

๒.โครงการส่งเสริมประเพณีและวฒันธรรม
จงัหวดัสตูล  

     

๓.โครงการส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน      

๔.โครงการอบรมใหค้วามรู้ครูสอนดา้นศาสนา
(กีรออาตี) 

     

๕.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้
หลกัศาสนา 

     

ตอนที ่๓ : ท่านให้การยอมรับการด าเนินโครงการ ๑  และ ๒ เพยีงใด 
ค าช้ีแจง: กรุณาตอบค าถามต่อไปน้ี โดยท าเคร่ืองหมายถูก (√ ) ลงในช่อง   ท่ีท่านยอมรับมาก

ท่ีสุดในแต่ละโครงการ 

ลกัษณะกจิกรรมของโครงการทีป่ระเมิน 
การยอมรับ 

ยอมรับ
มากทีสุ่ด 

ยอมรับ
มาก 

ยอมรับ 
น้อย 

ยอมรับ 
น้อยทีสุ่ด 

ไม่แน่ใจ 

๑.การปล่อยวา่วการเฉลิมพระเกียรติพระนางเจา้
สิริกิต์ิ 

     

๒.การประกวดการแข่งวา่ว      
๓.การประกวดการแข่งวา่วประเภทข้ึนสูง      

๔.การประกวดการแข่งวา่วประเภทเสียงกงัวาน      
๕.การประกวดการแข่งวา่วประเภทสวยงาม      

๖.การประกวดการแข่งวา่วประเภทความคิด
สร้างสรรค ์

     

๗. การประกวดการแข่งวา่วประเภทมาราธอน      

 



 

๑๔๑ 
 

ลกัษณะกจิกรรมของโครงการทีป่ระเมิน 
การยอมรับ 

ยอมรับ
มากทีสุ่ด 

ยอมรับ
มาก 

ยอมรับ 
น้อย 

ยอมรับ 
น้อยทีสุ่ด 

ไม่แน่ใจ 

๘. การประกวดการแข่งวา่วพื้นเมือง (วา่วควาย)      
๙. การแสดงของชมรมวา่วทั้งในและต่างประเทศ      
๑๐. การประกวดมิสสตูล      
๑๑. การแสดงดนตรีและศิลปิน      
๑๒. เทศกาลอาหารอนัดามนั      
๑๓. การแสดงวฒันธรรมพื้นบา้นทอ้งถ่ินใต ้      

ตอนที ่๔ ท่านคิดว่าการด าเนินโครงการ๑-๒ ประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงค์โครงการหรือไม่ 
ค าช้ีแจง: กรุณาตอบค าถามต่อไปน้ี โดยท าเคร่ืองหมายถูก (√ ) ลงในช่อง   ท่ีท่านเห็นดว้ยมาก

ท่ีสุดในแต่ละโครงการ 

วตัถุประสงค์ของโครงการ 
ความส าเร็จ 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย 

อย่างยิง่ 
ไม่แน่ใจ 

๑.การเฉลิมพระเกียรติพระนางเจา้สิริกิต์ิ       
๒.การอนุรักษแ์ละส่งเสริมประเพณี ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน 
     

๓.ส่งเสริมการท่องเท่ียว      

๔.ประชาชนใชเ้วลาวา่งในการท ากิจกรรมร่วมกนั
ในครอบครัว 

     

๕.บนัทึกสถิติโลกในการแข่งขนัวา่วสู่ทอ้งฟ้า
คราวเดียวกนัถึง ๘,๐๐๐ ตวั 

     



 

๑๔๒ 
 

ตอนที ่๕ : ผลลพัธ์ของโครงการซ่ึงเป็นส่ิงทีเ่กดิขึน้เป็นผลต่อเน่ืองหลังจากการด าเนินโครงการ 

โครงการแข่งขนัวา่วประเพณีจงัหวดัสตูล โครงการส่งเสริมประเพณีและวฒันธรรมจงัหวดัสตูล และ
แสดงวา่วนานาชาติส่งผลใหช้มรมและการอนุรักษว์า่วพื้นเมืองอยา่งไร  
……………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………...………………
……….............……………………………………………………………………………………………
……………………….…………………………………………………………………………………...  
โครงการแข่งขนัวา่วประเพณีจงัหวดัสตูล โครงการส่งเสริมประเพณีและวฒันธรรมจงัหวดัสตูล และ
แสดงวา่วนานาชาติมีบทบาทในการส่งเสริมการท่องเท่ียวและก่อใหเ้กิดอะไรบา้งท่ีเป็นรูปธรรมจากการ
ด าเนินโครงการ 
……………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………...………………
………..............……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...  
โครงการแข่งขนัวา่วประเพณีจงัหวดัสตูล โครงการส่งเสริมประเพณีและวฒันธรรมจงัหวดัสตูลและ
แสดงวา่วนานาชาติก่อให้เกิดความรักและความสามคัคีในครอบครัวไดอ้ยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...………
……………….............…………………………………………………………………………………...  
 
ข้อเสนอแนะหรือเสนอความคิดเห็นด้านโครงการทีต้่องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวดัสตูลด าเนินการ 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...………………
…………………………………………………………………………………………...………………
…………………………………………………………………………………………...………………
…………………………………………………………………………………………...……………… 
…………………………………………………………………………………………...………………
…………………………………………………………………………………………...………………
…………………………………………………………………………………………...………………
…………………………………………………………………………………………...……………… 



 

๑๔๓ 
 

  เลขท่ีแบบสอบถาม............... 

แบบสอบถาม ย. ๕ 

เร่ือง: การติดตามและประเมินแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล ประจ าปี ๒๕๕๖ 
ผู้ท าการวจัิย: มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
ค าช้ีแจง: แบบสอบถามน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเพื่อใชส้อบถามความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นท่ี
จงัหวดัสตูล โดยไม่เจาะจงบุคคลใดบุคคลหน่ึง ขอ้มูลท่ีไดจ้ะไม่มีการเปิดเผยแหล่งท่ีมา และการน าเสนอ
ขอ้มูลจะเป็นการเสนอแบบวิเคราะห์ภาพรวมของความคิดเห็น โดยไม่เจาะจงบุคคลผูใ้หข้อ้มูล                                                                                        

แหล่งข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
 
ตอนที ่๑ : ข้อมูลทัว่ไป        
ค าช้ีแจง: กรุณาตอบค าถามต่อไปน้ี โดยเติมขอ้มูลในช่องวา่ง หรือท าเคร่ืองหมายถูก (√) ลงในช่อง   
หนา้ค าตอบท่ีท่านตอ้งการ 
 ๑. เพศ            ๑.ชาย                       ๒.หญิง                                            
 ๒. อาย.ุ.............. ปี           
 ๓. ศาสนา     ๑.พุทธ            ๒.อิสลาม     
                                      ๓.คริสต ์               ๔.อ่ืนๆ (ระบุ)............................... 
 ๔. ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ี.................ปี                     
 ๕. ภูมิล าเนาเดิมท่านอยูท่ี่         
                                    ๑. จ.สตูล        ๒ จงัหวดัอ่ืนๆ ระบุ.................                             
 ๖. ท่านประกอบอาชีพอะไร                        

    ๑. รับราชการ  
      ๒. เกษตรกรรม,ท าสวนยางพารา 
      ๓. รับจา้งทัว่ไป 
      ๔. ธุรกิจส่วนตวั 
      ๕. อ่ืนๆ ระบุ.................................................... 
 

สถานที่เก็บข้อมูล อ าเภอ..................................... จังหวัดสตูล 
วันที่......................เดือน.............................. พ.ศ. ๒๕๕๖ 



 

๑๔๔ 
 

ตอนที ่๒ :  การรับรู้ การด าเนินโครงการ 
         ท่านมีการรับทราบและรับรู้ ถึงการด าเนินโครงการของอบจ.ต่อไปนี ้มาก น้อย เพียงใด 

โครงการ 
การรับทราบและรับรู้ 

มากทีสุ่ด มาก น้อย น้อยทีสุ่ด ไม่แน่ใจ 
๑. โครงการแข่งขนัวา่วประเพณีจงัหวดัสตูล และ

แสดงวา่วนานาชาติ 
     

๒.โครงการส่งเสริมประเพณีและวฒันธรรม
จงัหวดัสตูล  

     

๓.โครงการส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน      

๔.โครงการอบรมใหค้วามรู้ครูสอนดา้นศาสนา
(กีรออาตี) 

     

๕.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้
หลกัศาสนา 

     

ตอนที ่๓ : ท่านให้การยอมรับการด าเนินโครงการ ๓ - ๕ เพยีงใด 
ค าช้ีแจง: กรุณาตอบค าถามต่อไปน้ี โดยท าเคร่ืองหมายถูก (√ ) ลงในช่อง   ท่ีท่านยอมรับมาก

ท่ีสุดในแต่ละโครงการ 

ลกัษณะกจิกรรมของโครงการทีป่ระเมิน 
การยอมรับ 

ยอมรับ
มากทีสุ่ด 

ยอมรับ
มาก 

ยอมรับ 
น้อย 

ยอมรับ 
น้อยทีสุ่ด 

ไม่แน่ใจ 

๑.อบรมการอ่านคมัภีร์อลักุรอาน      
๒.ปรับวธีิการอ่านคมัภีร์อลักุรอาน      
๓.การฝึกตีความหมายคมัภีร์อลักุรอาน      

๔.ฝึกเรียบเรียงการใชภ้าษาการอ่านคมัภีร์อลักุ
รอาน(กีรออาตี) 

     

๕.เกิดความรู้เบ้ืองตน้ของศาสนาอิสลามและการ
ปฏิบติัตนอยา่งถูกตอ้งในเดือนรอมฎอน 

     

๖.การน าหลกัศาสนาอิสลามไปปรับใชใ้น
ชีวติประจ าวนั 

     

 



 

๑๔๕ 
 

ลกัษณะกจิกรรมของโครงการทีป่ระเมิน 
การยอมรับ 

ยอมรับ
มากทีสุ่ด 

ยอมรับ
มาก 

ยอมรับ 
น้อย 

ยอมรับ 
น้อยทีสุ่ด 

ไม่แน่ใจ 

๗. การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ของพี่นอ้ง
มุสลิม 

     

๘. การก่อใหเ้กิดความกตญัญูกตเวทีต่อผูมี้
พระคุณ 

     

๙. การจดักิจกรรมต่างๆของพีนอ้งชาวมุสลิม      

ตอนที ่๔:  ท่านคิดว่าการด าเนินโครงการ๓-๕ประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ 
ค าช้ีแจง: กรุณาตอบค าถามต่อไปน้ี โดยท าเคร่ืองหมายถูก (√ ) ลงในช่อง    ท่ีท่านเห็นดว้ย

มากท่ีสุดในแต่ละโครงการ 

วตัถุประสงค์ของโครงการ 
ความส าเร็จ 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างยิง่ 

ไม่แน่ใจ 

๑.พฒันาคุณภาพบุคลากรผูส้อนคมัภีร์อลักุรอาน      
๒.ส่งเสริมการอ่านคมัภีร์อลักุรอานใหมี้ความ

ถูกตอ้งและมีศกัยภาพมากข้ึน 
     

๓.ส่งเสริมใหเ้ยาวชนสนใจอ่านคมัภีร์อลักุรอาน      

๔.ส่งเสริมประเพณีและวฒันธรรมการอ่าน
คมัภีร์อลักุรอาน  

     

๕.ชาวมุสลิมไดเ้รียนรู้และปฏิบติัตามหลกัศาสนา
อิสลามไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

     

๖.เกิดการจดักิจกรรมดา้นศาสนาอิสลาม      

๗.ส่งเสริมการน าหลกัธรรมทางศาสนาอิสลามไป
ปรับใชใ้นชีวติประจ าวนั 

     

๘.ส่งเสริมประเพณีอนัดีงามของพี่นอ้งมุสลิม      



 

๑๔๖ 
 

ตอนที ่๕  : ผลลพัธ์ของโครงการซ่ึงเป็นส่ิงทีเ่กดิขึน้เป็นผลต่อเน่ืองหลังจากการด าเนินโครงการ 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอนมีลกัษณะอยา่งไร ก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่พี่นอ้งมุสลิมในดา้น
ใดบา้ง 
……………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………...………………
……….............……………………………………………………………………………………………
……………………….…………………………………………………………………………………...  
 
 โครงการอบรมใหค้วามรู้ครูสอนดา้นศาสนา(กีรออาตี) น ามาสู่การใชภ้าษาในการอ่านและตีความ
คมัภีร์อลักุรอาน(กีรออาตี) ไดอ้ยา่งไร มีอะไรเกิดข้ึนต่อเน่ืองจากโครงการบา้ง 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...………………
………..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................  
 
ข้อเสนอแนะหรือเสนอความคิดเห็นด้านโครงการทีต้่องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวดัสตูลด าเนินการ 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...………………
………..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...………………
………..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................  
 
 



 

๑๔๗ 
 

                                                                                                              เลขท่ีแบบสอบถาม............... 
 

แบบสอบถาม ย. ๖ 
 

เร่ือง: การติดตามและประเมินแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล ประจ าปี ๒๕๕๖ 
ผู้ท าการวจัิย: มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
ค าช้ีแจง: แบบสอบถามน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเพื่อใชส้อบถามความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นท่ี
จงัหวดัสตูล โดยไม่เจาะจงบุคคลใดบุคคลหน่ึง ขอ้มูลท่ีไดจ้ะไม่มีการเปิดเผยแหล่งท่ีมา และการน าเสนอ
ขอ้มูลจะเป็นการเสนอแบบวิเคราะห์ภาพรวมของความคิดเห็น โดยไม่เจาะจงบุคคลผูใ้หข้อ้มูล                                                                                        

แหล่งข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
ตอนที ่๑ : ข้อมูลทัว่ไป         
ค าช้ีแจง: กรุณาตอบค าถามต่อไปน้ี โดยเติมขอ้มูลในช่องวา่ง หรือท าเคร่ืองหมายถูก (√) ลงในช่อง   
หนา้ค าตอบท่ีท่านตอ้งการ 
 ๑. เพศ       ๑.ชาย            ๒.หญิง                                          
 ๒. อาย.ุ.............. ปี         
 ๓. ศาสนา   ๑.พุทธ              ๒.อิสลาม     
                                      ๓.คริสต ์        ๔.อ่ืนๆ (ระบุ)............................... 
 ๔. ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ี.................ปี                 
 ๕. ภูมิล าเนาเดิมท่านอยูท่ี่         
                                    ๑. จ.สตูล             ๒ จงัหวดัอ่ืนๆ ระบุ.................                             
 ๖. ท่านประกอบอาชีพอะไร              

    ๑. รับราชการ  
      ๒. เกษตรกรรม,ท าสวนยางพารา 
      ๓. รับจา้งทัว่ไป 
      ๔. ธุรกิจส่วนตวั 
      ๕. อ่ืนๆ ระบุ.................................................... 
 
 

สถานที่เก็บข้อมูล อ าเภอ..................................... จังหวัดสตูล 
วันที.่.....................เดือน.............................. พ.ศ. ๒๕๕๖ 



 

๑๔๘ 
 

ตอนที ่๒:  การรับรู้ การด าเนินโครงการ 
ท่านมีการรับทราบและรับรู้ ถึงการด าเนินโครงการของอบจ.ต่อไปนี ้มาก น้อย เพยีงใด 

โครงการ 
การรับทราบและรับรู้ 

มากทีสุ่ด มาก น้อย น้อยทีสุ่ด ไม่แน่ใจ 
๑.โครงการรักษเ์ล ป่า  ฟ้า สตูล      
๒.โครงการปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
     

๓. โครงการคลองสวยน ้าใส      
๔.โครงการก่อสร้างเข่ือนหินป้องกนัคล่ืนซดั

ชายฝ่ังม.๕ บ.ยะระโตดใหญ่ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง 
     

๕.โครงการก่อสร้างศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกลูแบบครบวงจรอ าเภอละงู (ระยะท่ี๑) 

     

ตอนที ่๓ : ท่านให้การยอมรับการด าเนินโครงการ๑-๓ เพยีงใด 
ค าช้ีแจง: กรุณาตอบค าถามต่อไปน้ี โดยท าเคร่ืองหมายถูก (√ ) ลงในช่อง   ท่ีท่านยอมรับมาก

ท่ีสุดในแต่ละโครงการ 

ลกัษณะกจิกรรมของโครงการทีป่ระเมิน 
การยอมรับ 

ยอมรับ
มากทีสุ่ด 

ยอมรับ
มาก 

ยอมรับ 
น้อย 

ยอมรับ 
น้อยทีสุ่ด 

ไม่แน่ใจ 

๑.การจดัแถลงข่าวการท่องเท่ียวจงัหวดัสตูลท่ี 
กรุงเทพฯและจงัหวดัสตูล 

     

๒.การเก็บขยะบนเกาะและพื้นท่ีต่างๆ      
๓.การเก็บขยะใตท้อ้งทะเลและคูคลอง      
๔.การท าหมนัสัตว ์      
๕.การฉีดวคัซีนใหส้ัตว ์เช่น แมว สุนขั      

๖. กิจกรรมการปลูกป่า      

 
 

 
 



 

๑๔๙ 
 

ตอนที ่๔:  ท่านคิดว่าการด าเนินโครงการ ๑-๓ ประความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของโครงหรือไม่ 
ค าช้ีแจง: กรุณาตอบค าถามต่อไปน้ี โดยท าเคร่ืองหมายถูก (√ ) ลงในช่อง   ท่ีท่านเห็นดว้ยมาก

ท่ีสุดในแต่ละโครงการ 

วตัถุประสงค์ของโครงการ 
ความส าเร็จ 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างยิง่ 

ไม่แน่ใจ 

๑.การส่งเสริมการรักษาธรรมชาติในจงัหวดัสตูล
ใหมี้ความย ัง่ยนื 

     

๒.การควบคุมปริมาณสุนขัและแมวใหน้อ้ยลง      
๓.ลดปัญหาขยะและปัญหาน ้าเสียบนเกาะหลีแป๊ะ      
๔.ลดปัญหาขยะใตท้ะเลและคูคลอง      
๕.ยกระดบัการท่องเท่ียวในจงัหวดัสตูลใหมี้

มาตรฐาน 
     

๖.การสร้างจิตส านึกรักษส่ิ์งแวดลอ้ม      

ตอนที๕่ : ผลลพัธ์ของโครงการซ่ึงเป็นส่ิงทีเ่กดิขึ้นเป็นผลต่อเน่ืองหลังจากการด าเนินโครงการ 
โครงการรักษ ์เล ป่า  ฟ้า สตูล โครงการปลูกจิตส านึกในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
และโครงการคลองสวยน ้าใสนั้นก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในเร่ืองสถานท่ีท่องเท่ียว และภาพลกัษข์อง
จงัหวดัสตูลไดอ้ยา่งไร  
……………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………...………………
……….............……………………………………………………………………………………………
……………………….…………………………………………………………………………………... 
 
ข้อเสนอแนะหรือเสนอความคิดเห็นด้านโครงการทีต้่องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวดัสตูลด าเนินการ 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...………………
………..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 



 

๑๕๐ 
 

                                                                    เลขท่ีแบบสอบถาม.................. 

แบบสอบถาม ย.๖ 

เร่ือง: การติดตามและประเมินแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล ประจ าปี ๒๕๕๖  
ผู้ท าการวจัิย: มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
ค าช้ีแจง: แบบสอบถามน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเพื่อใชส้อบถามความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นท่ี
จงัหวดัสตูล โดยไม่เจาะจงบุคคลใดบุคคลหน่ึง ขอ้มูลท่ีไดจ้ะไม่มีการเปิดเผยแหล่งท่ีมา และการน าเสนอ
ขอ้มูลจะเป็นการเสนอแบบวิเคราะห์ภาพรวมของความคิดเห็น โดยไม่เจาะจงบุคคลผูใ้หข้อ้มูล                                                                                        

แหล่งข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
ตอนที๑่ : ข้อมูลทัว่ไป        
ค าช้ีแจง: กรุณาตอบค าถามต่อไปน้ี โดยเติมขอ้มูลในช่องวา่ง หรือท าเคร่ืองหมายถูก (√) ลงในช่อง   
หนา้ค าตอบท่ีท่านตอ้งการ 
 ๑. เพศ       ๑.ชาย                ๒.หญิง                                      
 ๒. อาย.ุ.............. ปี         
 ๓. ศาสนา          ๑.พุทธ             ๒.อิสลาม                                                               
                                      ๓.คริสต ์                 ๔.อ่ืนๆ (ระบุ)............................... 
 ๔. ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ี.................ปี                
 ๕. ภูมิล าเนาเดิมท่านอยูท่ี่         
                                    ๑. จ.สตูล              ๒ จงัหวดัอ่ืนๆ ระบุ.................                             
 ๖. ท่านประกอบอาชีพอะไร                                       

    ๑. รับราชการ  
      ๒. เกษตรกรรม,ท าสวนยางพารา 
      ๓. รับจา้งทัว่ไป 
     ๔. ธุรกิจส่วนตวั 
      ๕. อ่ืนๆ ระบุ.................................................... 
 
 

สถานที่เก็บข้อมูล อ าเภอ..................................... จังหวัดสตูล 
วันที่......................เดือน.............................. พ.ศ. ๒๕๕๖ 



 

๑๕๑ 
 

ตอนที ่๒:  การรับรู้ การด าเนินโครงการ 
ท่านมีการรับทราบและรับรู้ ถึงการด าเนินโครงการของอบจ.ต่อไปนี ้มาก น้อย เพยีงใด 

โครงการ 
การรับทราบและรับรู้ 

มากทีสุ่ด มาก น้อย น้อยทีสุ่ด ไม่แน่ใจ 
โครงการก่อสร้างเข่ือนหินป้องกนัคล่ืนซดัชายฝ่ัง

ม.๕ บ.ยะระโตดใหญ่ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง 
     

ตอนที ่๓ : ท่านให้การยอมรับการด าเนินโครงการก่อสร้างเข่ือนหินป้องกนัคลืน่ซัดชายฝ่ัง ม.๕ บ.ยะระ
โตดใหญ่ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูลในระดับใด 

ค าช้ีแจง: กรุณาตอบค าถามต่อไปน้ี โดยท าเคร่ืองหมายถูก (√ ) ลงในช่อง    ท่ีท่านยอมรับมาก
ท่ีสุดในแต่ละโครงการ 

ลกัษณะกจิกรรมของโครงการทีป่ระเมิน 
การยอมรับ 

ยอมรับ
มากทีสุ่ด 

ยอมรับ
มาก 

ยอมรับ 
น้อย 

ยอมรับ 
น้อยทีสุ่ด 

ไม่แน่ใจ 

๑.การสร้างเข่ือนป้องกนัตล่ิง      
๒.การพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียว      
๓.จดัเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติในชุมชน      

๔.จดัท าทางเดินริมคลอง      

ตอนที ่๔:  ท่านคิดว่าการด าเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนหินป้องกนัคลื่นซัดชายฝ่ังม.๕ บ.ยะระโตดใหญ่ 
ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง ประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงค์หรือไม่ 

ค าช้ีแจง: กรุณาตอบค าถามต่อไปน้ี โดยท าเคร่ืองหมายถูก (√ ) ลงในช่อง   ท่ีท่านเห็นดว้ยมาก
ท่ีสุดในแต่ละโครงการ 

วตัถุประสงค์ของโครงการ 
ความส าเร็จ 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างยิง่ 

ไม่แน่ใจ 

๑.การป้องกนัการพงัทลายของตล่ิง      
๒.ส่งเสริมการท่องเท่ียวในพื้นท่ี      
๓.ป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ัง      
๔.จดัท าสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจใหก้บัประชาชน      
๕.เป็นแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน      



 

๑๕๒ 
 

ตอนที๕่ : ผลลพัธ์ของโครงการซ่ึงเป็นส่ิงทีเ่กดิขึน้เป็นผลต่อเน่ืองหลังจากการด าเนินโครงการ 
โครงการก่อสร้างเข่ือนหินป้องกนัคล่ืนซดัชายฝ่ังม.๕ บ.ยะระโตดใหญ่ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล
น ามาสู่การเปล่ียนแปลงดา้นใดบา้งในพื้นท่ี  
……………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………...………………
……….............…………………………………………………………………………………………….
......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะหรือเสนอความคิดเห็นด้านโครงการทีต้่องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวดัสตูลด าเนินการ 

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...………………
………..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๕๓ 
 

            เลขท่ีแบบสอบถาม............... 

แบบสอบถาม ย. ๖ 

เร่ือง: การติดตามและประเมินแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล ประจ าปี ๒๕๕๖ 
ผู้ท าการวจัิย: มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
ค าช้ีแจง: แบบสอบถามน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเพื่อใชส้อบถามความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นท่ี
จงัหวดัสตูล โดยไม่เจาะจงบุคคลใดบุคคลหน่ึง ขอ้มูลท่ีไดจ้ะไม่มีการเปิดเผยแหล่งท่ีมา และการน าเสนอ
ขอ้มูลจะเป็นการเสนอแบบวิเคราะห์ภาพรวมของความคิดเห็น โดยไม่เจาะจงบุคคลผูใ้หข้อ้มูล                                                                                        

แหล่งข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
ตอนที๑่ : ข้อมูลทัว่ไป            
ค าช้ีแจง: กรุณาตอบค าถามต่อไปน้ี โดยเติมขอ้มูลในช่องวา่ง หรือท าเคร่ืองหมายถูก (√) ลงในช่อง   
หนา้ค าตอบท่ีท่านตอ้งการ 
 ๑. เพศ                 ๑.ชาย                     ๒.หญิง                                             
 ๒. อาย.ุ.............. ปี           
 ๓. ศาสนา   ๑.พุทธ                 ๒.อิสลาม                                                                
                                      ๓.คริสต ์                  ๔.อ่ืนๆ (ระบุ)............................... 
 ๔. ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ี.................ปี                    
 ๕. ภูมิล าเนาเดิมท่านอยูท่ี่         
                                    ๑. จ.สตูล                     ๒ จงัหวดัอ่ืนๆ ระบุ.................                             
 ๖. ท่านประกอบอาชีพอะไร                                 

    ๑. รับราชการ  
      ๒. เกษตรกรรม,ท าสวนยางพารา 
      ๓. รับจา้งทัว่ไป 
      ๔. ธุรกิจส่วนตวั 
      ๕. อ่ืนๆ ระบุ.................................................... 
 
 

สถานที่เก็บข้อมูล อ าเภอ..................................... จังหวัดสตูล 
วันที่......................เดือน.............................. พ.ศ. ๒๕๕๖ 



 

๑๕๔ 
 

ตอนที ่๒:  การรับรู้ การด าเนินโครงการ 
ท่านมีการรับทราบและรับรู้ ถึงการด าเนินโครงการของอบจ.ต่อไปนี ้มาก น้อย เพยีงใด 

โครงการ 
การรับทราบและรับรู้ 

มากทีสุ่ด มาก น้อย น้อยทีสุ่ด ไม่แน่ใจ 
โครงการก่อสร้างศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยและส่ิง

ปฏิกลูแบบครบวงจรอ าเภอละงู (ระยะท่ี๑) 
     

ตอนที ่๓ : ท่านให้การยอมรับการด าเนินโครงการก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลแบบครบ
วงจรอ าเภอละงู (ระยะที๑่) เพยีงใด 

ค าช้ีแจง: กรุณาตอบค าถามต่อไปน้ี โดยท าเคร่ืองหมายถูก (√ ) ลงในช่อง    ท่ีท่านยอมรับมาก
ท่ีสุดในแต่ละโครงการ 

ลกัษณะกจิกรรมของโครงการทีป่ระเมิน 
การยอมรับ 

ยอมรับ
มากทีสุ่ด 

ยอมรับ
มาก 

ยอมรับ 
น้อย 

ยอมรับ 
น้อยทีสุ่ด 

ไม่แน่ใจ 

๑.การสร้างสถานท่ีก าจดัขยะ      
๒.การพฒันาการเรียนรู้ในการก าจดัและท าลาย

ขยะ 
     

๓.การคดัแยกและท าลายขยะในแต่ละประเภท      

๔.การน าขยะไปใชป้ระโยชน์ในรูผแบบต่างๆ      

 

 

 

 

 

 



 

๑๕๕ 
 

ตอนที ่๔:  ท่านคิดว่าการด าเนินโครงการก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฎกิูลแบบครบวงจร
อ าเภอละงู (ระยะที๑่) ประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ หรือไม่ 

ค าช้ีแจง: กรุณาตอบค าถามต่อไปน้ี โดยท าเคร่ืองหมายถูก (√ ) ลงในช่อง    ท่ีท่านเห็นดว้ย
มากท่ีสุดในแต่ละโครงการ 

วตัถุประสงค์ของโครงการ 
ความส าเร็จ 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างยิง่ 

ไม่แน่ใจ 

๑. ศูนยก์  าจดัขยะ      
๒.ส่งเสริมการจดัเก็บและแยกประเภทขยะ      
๓.ป้องกนัการแพร่กระจายของขยะมีพิษและขยะ

เช้ือโรค 
     

๔.จดัท าสถานท่ีก าจดัและท าลายขยะ      
๕.เป็นแหล่งเรียนรู้ในการจดัการและก าจดัขยะ      

 
ตอนที ่๕ : ผลลพัธ์ของโครงการซ่ึงเป็นส่ิงทีเ่กดิขึน้เป็นผลต่อเน่ืองหลังจากการด าเนินโครงการ 
โครงการก่อสร้างศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฎิกลูแบบครบวงจรอ าเภอละงู (ระยะท่ี๑)น ามาสู่การ
เปล่ียนแปลงดา้นใดบา้งในพื้นท่ี  
……………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………...………………
…………………………………………………………………………………………...……………… 
……………………….…………………………………………………………………………………...  
ข้อเสนอแนะหรือเสนอความคิดเห็นด้านโครงการทีต้่องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวดัสตูลด าเนินการ 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...………………
…………………………………………………………………………………………...………………
…………………………………………………………………………………………...………………
…………………………………………………………………………………………...………………
…………………………………………………………………………………………...………………
…………………………………………………………………………………………...………………
…………………………………………………………………………………………...………………  



 

๑๕๖ 
 

                                                                                                              เลขท่ีแบบสอบถาม.................. 

แบบสอบถาม  ย. ๗ 

เร่ือง: การติดตามและประเมินแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล ประจ าปี ๒๕๕๖  
ผู้ท าการวจัิย: มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
ค าช้ีแจง: แบบสอบถามน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเพื่อใชส้อบถามความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นท่ี
จงัหวดัสตูล โดยไม่เจาะจงบุคคลใดบุคคลหน่ึง ขอ้มูลท่ีไดจ้ะไม่มีการเปิดเผยแหล่งท่ีมา และการน าเสนอ
ขอ้มูลจะเป็นการเสนอแบบวิเคราะห์ภาพรวมของความคิดเห็น โดยไม่เจาะจงบุคคลผูใ้หข้อ้มูล                                                                                        

แหล่งข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม  
 
 
 

ตอนที ่๑ :  ข้อมูลทัว่ไป              
ค าช้ีแจง: กรุณาตอบค าถามต่อไปน้ี โดยเติมขอ้มูลในช่องวา่ง หรือท าเคร่ืองหมายถูก (√) ลงในช่อง   
หนา้ค าตอบท่ีท่านตอ้งการ 
 ๑. เพศ                 ๑.ชาย                          ๒.หญิง                                            
 ๒. อาย.ุ.............. ปี         
 ๓. ศาสนา          ๑.พุทธ                      ๒.อิสลาม         
                                      ๓.คริสต ์             ๔.อ่ืนๆ (ระบุ)............................... 
 ๔. ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ี.................ปี                 
 ๕. ภูมิล าเนาเดิมท่านอยูท่ี่         
                                    ๑. จ.สตูล             ๒ จงัหวดัอ่ืนๆ ระบุ.................                             
 ๖. ท่านประกอบอาชีพอะไร                              

   ๑. รับราชการ  
      ๒. เกษตรกรรม,ท าสวนยางพารา 
      ๓. รับจา้งทัว่ไป 
      ๔. ธุรกิจส่วนตวั 
      ๕. อ่ืนๆ ระบุ.................................................... 
 
 

สถานที่เก็บข้อมูล อ าเภอ..................................... จังหวัดสตูล 
วันที.่.....................เดือน.............................. พ.ศ. ๒๕๕๖ 



 

๑๕๗ 
 

ตอนที ่ ๒ :   การรับรู้ การด าเนินโครงการ 
ท่านมีการรับทราบและรับรู้ ถึงการด าเนินโครงการของอบจ.ต่อไปนี ้มาก น้อย เพยีงใด 

โครงการ 
การรับทราบและรับรู้ 

มากทีสุ่ด มาก น้อย น้อยทีสุ่ด ไม่แน่ใจ 
๑.โครงการสุดยอดผูน้ าสู่ความสมานฉนัท ์      
๒.โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา/นายกองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัสตูล 
     

๓.โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ภารกิจหนา้ท่ี 
และผลงานขององคก์ร 

     

๔. โครงการสนบัสนุนกิจกรรมเยาวชนส่งผล
เยาวชน 

     

๕.โครงการอบจ. พบประชาชน      

ตอนที ่๓ : ท่านให้การยอมรับการด าเนินโครงการใน ๑-๕ เพยีงใด 
ค าช้ีแจง: กรุณาตอบค าถามต่อไปน้ี โดยท าเคร่ืองหมายถูก (√ ) ลงในช่อง    ท่ีท่านยอมรับมาก

ท่ีสุดในแต่ละโครงการ 

ลกัษณะกจิกรรมของโครงการทีป่ระเมิน 
การยอมรับ 

ยอมรับ
มากทีสุ่ด 

ยอมรับ
มาก 

ยอมรับ 
น้อย 

ยอมรับ 
น้อยทีสุ่ด 

ไม่แน่ใจ 

๑.การช้ีแจงขอ้มูลต่างๆของ อบจ.      
๒.การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งประชาชนใน

พื้นท่ีกบัผูบ้ริหารในทอ้งถ่ิน 
     

๓.การส่งเสริมภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน      

๔.กระตุน้เศรษฐกิจในพื้นท่ี      
๕.เป็นแหล่งจ าหน่ายผลิตภณัฑต่์างๆ      

๖.รับเร่ืองร้องเรียนและร้องทุกข ์      

๗. เป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัระหวา่ง
ประชาชนกบั อบจ. 

     

๘. จดัการศึกษาดูงานแก่กลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ 

     



 

๑๕๘ 
 

ลกัษณะกจิกรรมของโครงการทีป่ระเมิน 
การยอมรับ 

ยอมรับ
มากทีสุ่ด 

ยอมรับ
มาก 

ยอมรับ 
น้อย 

ยอมรับ 
น้อยทีสุ่ด 

ไม่แน่ใจ 

๙.สนบัสนุนงบประมาณใหก้บักลุ่มสตรีและกลุ่ม
อาชีพต่างๆ 

     

๑๐.การสร้างความเสมอภาคกนัตามสิทธิของ
ประชาชน 

     

๑๑. การอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่เยาวชน      

๑๒. กิจกรรมการสร้างเสริมภูมิคุม้กนัในการ
ห่างไกลยาเสพติดแก่เยาวชน 

     

๑๓.กิจกรรมสร้างเสริมการคิดท่ีสร้างสรรคแ์ก่
เยาวชน 

     

๑๔. สร้างเสริมประสบการณ์ในการใชชี้วติแก่
เยาวชน 

     

๑๕.การส่งเสริมเร่ืองการอนุรักษข์นบธรรมเนียม
อนัดีงาม 

     

ตอนที ่๔:  ท่านคิดว่าการด าเนินโครงการ ๑-๕ ประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ 
ค าช้ีแจง: กรุณาตอบค าถามต่อไปน้ี โดยท าเคร่ืองหมายถูก (√ ) ลงในช่อง   ท่ีท่านเห็นดว้ยมาก

ท่ีสุดในแต่ละโครงการ 

วตัถุประสงค์ของโครงการ 
ความส าเร็จ 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างยิง่ 

ไม่แน่ใจ 

๑.การพบปะกนัระหวา่งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินกบั
ประชาชน 

     

๒.การเผยแพร่ขอ้มูลและกิจกรรมขององคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัสตูล 

     

๓.ส่งเสริมการอนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถ่ิน      

๔.สร้างการมีส่วนร่วมระหวา่งองคก์รในภาคส่วน
ต่างๆ 

     



 

๑๕๙ 
 

 

วตัถุประสงค์ของโครงการ 
ความส าเร็จ 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างยิง่ 

ไม่แน่ใจ 

๕.สร้างจิตส านึกการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพฒันาทอ้งถ่ิน 

     

๖.การบริการสาธารณะต่างใหก้บัประชาชนใน
พื้นท่ี 

     

๗.สนบัสนุนกลุ่มสตรีใหเ้กิดการเรียนรู้ใหม่ๆ      
๘.ส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของกลุ่มอาชีพ

และกลุ่มสตรีในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
     

๙.การอนุรักษข์นมธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามใน
ทอ้งถ่ิน 

     

๑๐.การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมท่ีดีใหแ้ก่
เยาวชน 

     

๑๑. ส่งเสริมใหเ้ยาวชนห่างไกลยาเสพติด      
๑๒. สร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ใหก้บั

เยาวชน 
     

๑๓.ส่งเสริมการท ากิจกรรมท่ีสร้างสรรคใ์ห้แก่
เยาวชน 

     

ตอนที ่๕  : ผลลพัธ์ของโครงการซ่ึงเป็นส่ิงทีเ่กดิขึน้เป็นผลต่อเน่ืองหลังจากการด าเนินโครงการ 
โครงการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพบประชาชนและโครงการเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ภารกิจหนา้ท่ี
และผลงานขององคก์ร ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงดา้นใดบา้งของประชาชนในแต่ละพื้นท่ี 
……………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………...………………
……….............……………………………………………………………………………………………
……….............……………………………………………………………………………………………
……….............……………………………………………………………………………………………
……………………….…………………………………………………………………………………...  
 
 



 

๑๖๐ 
 

โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา/นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล และโครงการสุดยอดผูน้ าสู่ความ
สมานฉนัทน์ั้นก่อให้เกิดเปล่ียนแปลงดา้นใดบา้งในจงัหวดัสตูล 
……………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………...………………
………..............……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
……….............……………………………………………………………………………………………
โครงการสนบัสนุนกิจกรรมเยาวชนส่งผลเยาวชนในพื้นท่ีเปล่ียนแปลงและปรับตวัอยา่งไรบา้ง 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...………
……………….............…………………………………………………………………………………...
……….............…………………………………………………………………………………………… 
 
ข้อเสนอแนะหรือเสนอความคิดเห็นด้านโครงการทีต้่องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวดัสตูลด าเนินการ 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...………………
………..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
……….............……………………………………………………………………………………………
……….............……………………………………………………………………………………………
……….............……………………………………………………………………………………………
……….............……………………………………………………………………………………………
……….............……………………………………………………………………………………………
……….............……………………………………………………………………………………………
……….............…………………………………………………………………………………………… 
 



 

๑๖๑ 
 

                                                                                                              เลขท่ีแบบสอบถาม............... 

แบบสอบถาม ย.๘ 

เร่ือง: การติดตามและประเมินแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล ประจ าปี ๒๕๕๖ 
ผู้ท าการวจัิย: มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
ค าช้ีแจง: แบบสอบถามน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเพื่อใชส้อบถามความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นท่ี
จงัหวดัสตูล โดยไม่เจาะจงบุคคลใดบุคคลหน่ึง ขอ้มูลท่ีไดจ้ะไม่มีการเปิดเผยแหล่งท่ีมาและการน าเสนอ
ขอ้มูลจะเป็นการเสนอแบบวิเคราะห์ภาพรวมของความคิดเห็น โดยไม่เจาะจงบุคคลผูใ้หข้อ้มูล   

แหล่งข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
ตอนที๑่ : ข้อมูลทัว่ไป             
ค าช้ีแจง: กรุณาตอบค าถามต่อไปน้ี โดยเติมขอ้มูลในช่องวา่ง หรือท าเคร่ืองหมายถูก (√) ลงในช่อง   
หนา้ค าตอบท่ีท่านตอ้งการ 
 ๑. เพศ                ๑.ชาย                            ๒.หญิง                                                             
 ๒. อาย.ุ.............. ปี        
 ๓. ศาสนา          ๑.พุทธ                     ๒.อิสลาม                     
                                      ๓.คริสต ์              ๔.อ่ืนๆ (ระบุ)............................... 
 ๔. ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ี.................ปี                                    
 ๕. ภูมิล าเนาเดิมท่านอยูท่ี่        
                                    ๑. จ.สตูล                ๒ จงัหวดัอ่ืนๆ ระบุ.................                             
 ๖. ท่านประกอบอาชีพอะไร                            

    ๑. รับราชการ  
      ๒. เกษตรกรรม,ท าสวนยางพารา 
      ๓. รับจา้งทัว่ไป 
      ๔. ธุรกิจส่วนตวั 
      ๕. อ่ืนๆ ระบุ.................................................. 
 
 
 

สถานที่เก็บข้อมูล อ าเภอ..................................... จังหวัดสตูล 
วันที.่.....................เดือน.............................. พ.ศ. ๒๕๕๖ 



 

๑๖๒ 
 

ตอนที ่๒:   การรับรู้ การด าเนินโครงการ 
ท่านมีการรับทราบและรับรู้ ถึงการด าเนินโครงการของอบจ.ต่อไปนี ้มาก น้อย เพยีงใด 

โครงการ 
การรับทราบและรับรู้ 

มากทีสุ่ด มาก น้อย น้อยทีสุ่ด ไม่แน่ใจ 
๑. โครงการอาหารกลางวนั       
๒ โครงการส่งเสริมจดัการเรียนการสอน

โรงเรียนนิคมพฒันาผงั๖  
     

๓.โครงการพฒันาอาคาร สถานท่ี และสภาพ 
แวดลอ้ม  

     

๔.โครงการอาหารเสริม(นม)       
๕.โครงการพฒันาศกัยภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
     

ตอนที ่๓ : ท่านให้การยอมรับการด าเนินโครงการใน ๑-๕ เพยีงใด 
ค าช้ีแจง: กรุณาตอบค าถามต่อไปน้ี โดยท าเคร่ืองหมายถูก (√ ) ลงในช่อง    ท่ีท่านยอมรับมาก

ท่ีสุดในแต่ละโครงการ 

ลกัษณะกจิกรรมของโครงการทีป่ระเมิน 
การยอมรับ 

ยอมรับ
มากทีสุ่ด 

ยอมรับ
มาก 

ยอมรับ 
น้อย 

ยอมรับ 
น้อยทีสุ่ด 

ไม่แน่ใจ 

๑.จดัมุมและกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน      
๒.การจกักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชน

โดยโรงเรียนเป็นฐาน 
     

๓.การแลกเปล่ียนขอ้มูลดา้นวชิาการและภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 

     

๔.สร้างแหล่งเรียนรู้ท่ีใกลชิ้ดกนัประชาชน      
๕.สนบัสนุนการเรียนรู้ใหก้บัประชาชนในแต่ละ

ทอ้งถ่ิน 
     

๖.ใหก้ารสนบัสนุนอาหารกลางวนัแก่นกัเรียน      

๗.จดัท าภูมิทศัน์ต่างๆในโรงเรียน      



 

๑๖๓ 
 

 

ลกัษณะกจิกรรมของโครงการทีป่ระเมิน 
การยอมรับ 

ยอมรับ
มากทีสุ่ด 

ยอมรับ
มาก 

ยอมรับ 
น้อย 

ยอมรับ 
น้อยทีสุ่ด 

ไม่แน่ใจ 

๘.สนบัสนุนใหบุ้คลากรทางการศึกษาไปเรียนต่อ
หรืออบรมเพื่อพฒันาตนเอง 

     

๙.จดัการเรียนการสอนเพื่อขยายโอกาสทาง
การศึกษา 

     

ตอนที ่๔:  ท่านคิดว่าการด าเนินโครงการ ๑-๕ ประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ 
ค าช้ีแจง: กรุณาตอบค าถามต่อไปน้ี โดยท าเคร่ืองหมายถูก (√ ) ลงในช่อง    ท่ีท่านเห็นดว้ย

มากท่ีสุดในแต่ละโครงการ 

วตัถุประสงค์ของโครงการ 
ความส าเร็จ 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างยิง่ 

ไม่แน่ใจ 

๑.การส่งเสริมใหโ้รงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้      
๒.การส่งเสริมและการพฒันาแหล่งเรียนรู้ใน

โรงเรียน 
     

๓.พฒันาศกัยภาพของแหล่งเรียนรู้ใหท้นัสมยั      
๔.จดัท าห้องเรียนรู้เพื่อคนในทอ้งถ่ิน      
๕.เกิดการบูรณาการความรู้ในทอ้งถ่ินกบัดา้น

วชิาการ 
     

๖.สนบัสนุนอาหารกลางวนัใหน้กัเรียน      
๗.พฒันาโรงเรียนเพื่อการขยายโอกาสทาง

การศึกษา 
     

๘.พฒันาศกัยภาพของบุคลากรทางการศึกษา      
๙.จดัท าและปรังปรุงสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการ

เรียนรู้ 
     

 
 
 
 



 

๑๖๔ 
 

ตอนที ่๕ : ผลลพัธ์ของโครงการซ่ึงเป็นส่ิงทีเ่กดิขึน้เป็นผลต่อเน่ืองหลังจากการด าเนินโครงการ 

โครงการอาหารกลางวนัโครงการส่งเสริมจดัการเรียนการสอนโรงเรียนนิคมพฒันาผงั ๖ โครงการพฒันา
อาคาร สถานท่ี และสภาพแวดลอ้ม โครงการอาหารเสริม(นม) และโครงการพฒันาศกัยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาส่งผลใหก้ารการเปล่ียนแปลงและการเรียนรุ้ของประชาชนในพื้นท่ีอยา่งไร  
……………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………...………………
……….............……………………………………………………………………………………………
……………………….…………………………………………………………………………………... 
 
ข้อเสนอแนะหรือเสนอความคิดเห็นด้านโครงการทีต้่องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวดัสตูลด าเนินการ 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...………………
………..........................................................................................................................................................
………..........................................................................................................................................................
………..........................................................................................................................................................
………..........................................................................................................................................................
………..........................................................................................................................................................
………..........................................................................................................................................................
………..........................................................................................................................................................
………..........................................................................................................................................................
………..........................................................................................................................................................
………..........................................................................................................................................................
………..........................................................................................................................................................
………..........................................................................................................................................................
……….......................................................................................................................................................... 
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