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รายงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559  เป็นการติดตามผลของการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลตาม
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 11 ยุทธศาสตร์ และโครงการที่สุ่มตัวอย่างจากแผนการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินบริบท กระบวนการ ผลผลิตของแผนพัฒนา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559  เป็นการจัดเก็บข้อมูลตามกรอบของการประเมินและตัวชี้วัดที่ก าหนดขึ้น ใช้
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นและสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยรองศาสตราจารย์ภาณุ ธรรมสุวรรณ เป็น
ผู้รับมอบอ านาจได้จัดท าตามหนังสือขอความอนุเคราะห์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ซ่ึงผล
ของการติดตามและประเมินคงจะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปปรับปรุงการด าเนินงานตามแผนพัฒนาใน
ปีต่อไป ผู้ประเมินขอขอบคุณกองงานต่างๆที่มีส่วนช่วยเหลือในการให้ข้อมูลโดยเฉพาะกองแผนและ
งบประมาณ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่สนับสนุนและให้ความส าคัญกับการประเมินครั้งนี้ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 10 

4.36 ค่ำเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนของควำมส ำเร็จตำมเป้ำประสงค์ของคุณภำพชีวติ  110 
รำยได้ ส ำนึกควำมเป็นพลเมือง เมืองสงบสุข ในยุทธศำสตร์ที่ 10 

4.37 ค่ำเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนของระดับควำมพงึพอใจต่อโครงกำรใน 111 
ยุทธศำสตร์ที่ 10 

4.38 ค่ำเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนของกำรรับรู้ต่อยทุธศำสตร์และโครงกำรใน 113 
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(คุณภำพชีวิต รำยได้ ส ำนึกควำมเป็นพลเมือง เมืองสงบสุข) ในยุทธศำสตร์ที่ 11 

4.40 ค่ำเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนของระดับควำมพงึพอใจต่อโครงกำรใน 114 
ยุทธศำสตร์ที่ 11  
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559  มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินบริบท กระบวนการด าเนินงาน และผลผลิต ศึกษาข้อเสนอแนะ
ส าหรับการจัดท าแผนพัฒนา โดยสุ่มโครงการที่ปรากฏในแผน จ านวน 135โครงการ เลือกแบบเจาะจง
จาก 11 ยุทธศาสตร์ จ านวน 38  โครงการ ประชากร 1,100 คน ผลการประเมินปรากฏดังนี้ 

1. การประเมินบริบท (Context) ความพร้อมของปัจจัยพื้นฐาน พบว่า 
1.1 บุคลากร มีความเห็นที่เห็นว่าจ านวนบุคลากรที่ต้องด าเนินการตามแผนมีเพียงพอ

และไม่เพียงพอ โดยมี 4 กองที่คิดว่าจ านวนคนยังไม่สอดคล้องกับภาระงาน ได้แก่ กองแผนและ
งบประมาณ กองคลัง กองช่างและกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

1.2  งบประมาณในการด าเนินงาน เพียงพอ แต่กองช่างเห็นว่าจ านวนงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอกับการจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1.3 แผนการด าเนินงานและการมอบหมายงานมีความเหมาะสม  
1.4  การมีส่วนร่วมของกองงาน อยู่ในระดับมาก  
1.5  การบริหารโครงการ มีความเหมาะสม 
1.6  ปัญหาของความพร้อมในการด าเนินงาน ได้แก่ ทรัพยากรที่มีจ ากัด เช่น ห้อง

ประชุม และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐไม่ได้เข้ามาตามแผนที่ก าหนด 

2. การประเมินกระบวนการ (Process)  พบว่า 
2.1  การด าเนินงานตามก าหนดเวลาของแผน/โครงการ มีความเหมาะสม 
2.2  การประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืน มีความเหมาะสมและมีความร่วมมือ

ที่ดีระหว่างกองงาน 
 2.3 การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม มีความเหมาะสม แต่ยังมีปัญหาการ

ประชาสัมพันธ์ที่มีความกระชั้นชิดกับการเปิดโครงการ ท าให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารได้ไม่
ทั่วถึง 

2.4  การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรม มีความเห็นว่าอยู่ระหว่างระดับ
ปานกลางไปถึงมาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบและลักษณะของโครงการที่อบจ .จัด               
                          น 

2.5  การใช้งบประมาณตามระเบียบ  มีความเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบ  
2.6  ปัญหาของการด าเนินงานตามแผน/โครงการ  ได้แก่ งบประมาณไม่เป็นไปตาม

แผน  การเบิกจ่ายงบประมาณจึงล่าช้า และจ านวนบุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอ  
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3. การประเมินผลผลิต (Product)      
3.1 โครงการที่จัดท าแล้วเสร็จตามยุทธศาสตร์และแผน 
โครงการที่ได้ด าเนินการจริงในปี พ.ศ. 2559 จ านวน 135  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.4 

ของโครงการตามแผนฯและด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน 112 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 82.9 ผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีการใช้งบประมาณ ร้อยละ 94.4  

3.2  การประเมิน                                         นและความพึงพอใจ
ปรากฏดังนี ้

การรับรู้  พบว่า มีการรับรู้ต่อการด าเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ยุทธศาสตร์ที่มีการรับรู้  สูงที่สุดคือ ด้านการเกษตรยั่งยืน ต่ าสุดคือ ด้านการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย  

 ความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน พบว่า ความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ยุทธศาสตร์ที่มีความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนสูงสุดคือ ด้านพัฒนาการกีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการและต่ าสุดคือ ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

 ความพึงพอใจของประชาชน พบว่า ความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
ยุทธศาสตร์ที่มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ด้านการเกษตรยั่งยืนและด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ
การท่องเที่ยวที่ประทับใจ ต่ าสุดคือ ด้านการส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ให้ยั่งยืน 

ข้อเสนอแนะ  

             1. ด้านบริบท (Context)  
1.1 ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ควรพิจารณาในประเด็นกรอบ

อัตราก าลังและจ านวนคนกับปริมาณงานที่ต้องท าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เหมาะสม 
1.2  ด้านงบประมาณต้องค านึงถึงกรอบเวลาและเงื่อนไขของงบประมาณประจ าปีที่เข้า

มาผู้ปฏิบัติงานในหนว่ยงานก็ต้องท าความเข้าใจและปรับการท างาน                       น                                                        

              2. ด้านกระบวนการ (Process)      
2.1 ควรจัดล าดับการจัดท าโครงการโดยให้ความส าคัญต่อยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ 

ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้ก าหนดไว้ 
2.2 ควรให้กองงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ น                      น 
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             3. ด้านผลผลิต (Product) ของแผน  
 3.1 การจัดท าโครงการในปีงบประมาณต่อไปควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ใน

รายละเอียดของการจัดท าโครงการมากขึ้นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบว่าโครงการที่จัดนั้นท า
อะไรให้แก่ประชาชนและประชาชนจะได้รับประโยชน์อะไร  

 3.2 การตั้งเป้าประสงค์ของแผน ได้แก่ คุณภาพชีวิตที่ดี รายได้เพิ่มขึ้น(การท่องเที่ยว 
การเกษตร) มีส านึกแห่งความเป็นพลเมือง สังคมสงบสุข ต้องน ามาพิจารณากับโครงการที่จัดท า เพื่อให้
การก าหนดโครงการต่างๆให้มีการตอบสนองเป้าประสงค์ที่ก าหนดจริง 

 3.3 ควรเน้นให้ความส าคัญและส่งเสริมการจัดท ามากขึ้นใน 2 ด้านได้แก่ ด้าน
การเกษตรยั่งยืนและด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ                     

 3.4  ส่ิงที่ควรพิจารณาจัดท า ได้แก่ จัดสรรงบประมาณเพ่ือประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นและ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรจัดท าโครงการต่อเนื่อง ได้แก่ คลองสวยน้ าใส โครงการส่งเสริมและ
บรรเทาสาธารณภัยต้องดูแลให้ทั่วถึง โครงการส่งเสริมกิจกรรมให้เด็ก เยาวชน และชุมชนมีความ
สามัคคี โครงการป้องกัน เด็ก เยาวชน จากยาเสพติด 
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บทคัดย่อ 

การประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 

2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินบริบท กระบวนการด าเนินงาน และผลผลิต ประชากรที่ใช้ในการ

ประเมิน ได้แก่ โครงการ จ านวน 135 โครงการ เลือกแบบเจาะจงจาก 11 ยุทธศาสตร์ จ านวน 38 

โครงการ ประชากร 1,100 คน ผลการประเมินปราก ดังต่อไปนี  

 1. การประเมินบริบท (Context) ความพร้อมของปัจจัยพื นฐาน พบว่า จ านวนงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน การบริหารโครงการ มีความเหมาะสม การมีส่วนร่วมของกองงาน อยู่ในระดับ

มาก ด้านจ านวนบุคลากรมีความคิดเห็นของกองงานที่คิดว่าไม่เพียงพอได้แก่ กองแผนและ

งบประมาณ กองคลัง กองช่างและกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต   

                 2. การประเมินกระบวนการ (Process)  พบว่า การด าเนินงานตามก าหนดเวลา การ
ประสานงานกับองค์กรอ่ืน การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม การใช้งบประมาณตามระเบียบ มี
ความเหมาะสม ประชาชนมีส่วนร่วมในระดับปานกลางถึงมาก ปัญหาของการด าเนินงานตามแผน/
โครงการ ได้แก่ งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ งานจึงล่าช้าและจ านวน
บุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอ  

3. การประเมินผลผลิต (Product) พบว่า โครงการ ที่ได้ด าเนินการจริง ร้อยละ 80.4 ด าเนินการ

แล้วเสร็จ ร้อยละ 82.9 มีการใช้งบประมาณ ร้อยละ 94.4 การรับรู้ ความส าเร็จตามเป้าวัตถุประสงค์ของ

แผนอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจของประชาชน อยู่ในระดับมากที่สุด 
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Abstract 

The annual follow-up and evaluation of Satun Province Administrative Organization’s 

development plan in 2016 aimed to assessing context, working process and product. The population 

of this evaluation was 135 implementing projects. The purposive sampling was employed to select 

11 strategies, 38 projects and 1,100 samples. The results showed that: 

1. The assessment of context in terms of fundamental factors revealed that, the amount of 
budget, action plan, and project management were appropriated. The participation of operation 
divisions were at a high level. The problem inadequate staff number according to sample’s opinion 
was in the Planning and Budgeting Division, Financial Division, Public Work Division, and Quality 
of Life Promotion Division.  

2. The assessment of process indicated that the projects were completed on time, 
cooperation with other organizations, public relations for projects/activities, and the use of budget 
according to regulation was appropriate. People participation was at a moderate to high level. 
Problems in implementing plans/projects included ineffective budgeting use which caused project 
delayed and the insufficient number of staff..   

3. The assessment of product revealed that 80.4 percent of the project had been 
implemented, 82.9 percent had been completed, and 94.4 percent of the budget had been used in the 
project. The awareness of planning objectives success was at the high level, and the satisfactory 
level of people were at a very high level. 

 
 
 
 



 

 

บทที่ 1 
บทน ำ 

ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นกระบวนการ

ก าหนดทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยก าหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุ
และแนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็น
ระบบทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถ่ิน  และปัญหา/ความต้องการของประชาชนใน
ท้องถ่ิน การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เนื่องจาก
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาท่ีมุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต  เป็น
กรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึง
ประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปล่ียนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่ต้องก าหนดถึงสภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุและแนวทางในการที่จะท าให้
บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น (คู่มือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ใน www.dla.go.th) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้ก าหนดทิศ
ทางการพัฒนา โดยก าหนดวิสัยทัศน์ ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด “เมืองท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ เกษตรเพิ่มมูลค่า สังคมพัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล”เป้าประสงค์เพื่อให้ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดี มีความสุขและมีรายได้เฉล่ียเพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวและการเกษตร ประชาชนมีจิตส านึกที่ดี มีจิต
สาธารณะ และมีความเป็นพลเมือง สังคมมีความสงบสุข โดยก าหนดพันธกิจ ได้แก่ ให้มีการพัฒนา
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน 
พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมคุณภาพการบริหารจัดการทางการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน 
ความปลอดภัย และมีส่ิงอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน พัฒนาและส่งเสริมให้มีการท าการเกษตรที่ปลอดภัย ยึดแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร และพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมให้สามารถประกอบ
อาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง เน้นองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
และเน้นการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการวิจัยพัฒนาที่จะช่วยให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ใหม่ 
พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงข่ายถนนให้เพียงพอรองรับปริมาณจราจร เชื่อมโยงเส้นทางเข้าสู่
แหล่งท่องเที่ยว การเกษตร และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของจังหวัด การใช้ผังเมืองรวม 
พัฒนาการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีมาตรฐานสากล รักษา
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาดั้งเดิมของท้องถ่ิน สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน อนุรักษ์ 
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และฟื้นฟู สืบสานไว้ซ่ึงวิถีชีวิตของคนสตูล ส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน และฟื้นฟูด้านสุขภาพให้แก่
ประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษาส่ิงแวดล้อมที่ดี 
สร้างความสมดุลระหว่างเมืองกับชนบท ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทาง
พัฒนาท้องถ่ิน ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ พัฒนาความพร้อมของบุคลากรท้องถ่ินให้สามารถรองรับ
ภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเปล่ียนแปลงก้าวทันโลก  

                                                                     .ศ.255
6-2558                   ศ                พ.ศ.2556 มี       ศ                 
 .ศ.2557    พ.ศ. 2558    11     ศ                                                  137 
                                                                          ปีงบประมาณ
พ.ศ.2556พบว่าการรับรู้และการยอมรับอยู่ในระดับมากที่สุดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากปีงบประมาณพ.ศ.2557พบว่าความพึงพอใจการยอมรับของประชาชน และ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์อยู่ ในระดับมากที่ สุดปีงบประมาณพ.ศ.255                
                              การเปล่ียนแปลงการด าเนินชีวิตและความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด                  .2556-2558) ดังตาราง 

                                                                  Product / Outcome 

ประเมิน 
2556 2557 2558 

มากที่สุด มาก มากที่สุด มาก มากที่สุด มาก 
ความพึงพอใจ -   -  - 
การรับรู้  -  -  - 
การยอมรับ  -  - - - 
ความส าเร็จ -   -  - 
การเปล่ียนแปลง - - - -  - 

ในการติดตามและประเมินแผนพัฒนา                           สตูลปีงบประมาณ 
2557-2558 ได้น ากรอบการประเมินแบบ CIPPมาประยุกต์ใช้ช่ึงพบว่าในด้านบริบทความพร้อมของ
ปัจจัยพื้นฐาน (context)              (process)                                         
                                          ความล่าช้าของงบประมาณและจ านวนบุคลากรที่
ไม่เพียงพอ                   . 2557-2558) 
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ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2559 – 2563 
และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 -2561) และก าหนดแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ จ านวน 135 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 137,365,070 
บาท (แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล)  

องค์การบริหารส่วนจังหวดัสตูลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ 11 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
   1.  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ 
   2.  การเกษตรยั่งยืน 
   3.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ทันสมัย 
   4.  การส่งเสริม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ยั่งยืน 
   5.  พัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และเพื่อนันทนาการ 
   6.  การอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
   7.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 
   8.  การลงทุน การพาณิชย์ และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล 
              9.  เมืองสงบสุข  

                        10. การบริหารจัดการที่ดี 
                        11. การจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน 

ในยุทธศาสตร์แต่ละด้านได้มีการก าหนดโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์แต่ละด้าน ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศและกำรท่องเที่ยวที่ประทับใจก าหนดโครงการ /กิจกรรม 
ได้แก่  
1.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิวชายหาดปากบารา หมู่ท่ี 2  
1.2 พัฒนาสวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง ต.พิมาน อ.เมือง  
1.3 ขับเคล่ือนอนาคตสตูลด้านการท่องเที่ยว  
1.4 รักษ์ เล ป่า ฟ้า สตูล  
1.5 อบรมมัคคุเทศก์ 
1.6 อบรมยุวมัคคุเทศก์  
1.7 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาจังหวัดสตูล (Satun Geopark) 
1.8 จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสตูล 
1.9 มหกรรมไทเก๊กเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
1.10 จัดการแข่งขันอันดามันสตูลมินิ –ฮาล์ฟมาราธอน 
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1.11 เปิดฟ้าอันดามันสวรรค์สตูล 
1.12 ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสตูล 
1.13 จัดงานแข่งขันตกปลาบาราฟิชชิ่งคัพ 
1.14 จัดงานแข่งขันตกปลานานาชาติสตูลหัวโทงฟิชช่ิงคัพ   
1.15 จัดงานสตูลฟอสซิลเฟสติวัล (Satun Fossil Festivail) 
1.16 แข่งขันเซปักตะกร้อสตูลคัพสานสัมพันธ์สู่อาเซียน (เขาน้อยเกมส์ ครั้งที่ 23) 
1.17 เทศกาลข้าวโพดหวานและของดีอ าเภอท่าแพ 
1.18 มหกรรมของดีวิถีตันหยงและกีฬามหัศจรรย์มหาสนุกบนสันหลังมังกร 
1.19 เทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยว อ าเภอละงู (ยอนหอยหลอด) 
1.20 มรกตอันดามัน มหัศจรรย์อาหารอร่อยของดีที่ละงู 
1.21 ค่าปรับปรุงศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 

ยุทธศำสตร์ที่  2   กำรเกษตรยั่งยืน  ก าหนดโครงการ/กิจกรรม ได้แก่    
2.1 งานจ าปาดะของดีเมืองสตูล 
2.2 ส่งเสริมอาชีพเกษตร 
2.3 ประกวดศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล จังหวัดสตูล 
2.4 การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากจ าปาดะพันธ์ุพื้นเมืองจังหวัดสตูล 
2.5 ขับเคล่ือนอนาคตสตูลด้านการเกษตร 

ยุทธศำสตร์ที่  3  กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ทันสมัย  ก าหนดโครงการ/กิจกรรม ได้แก่
  3.1  สต.ถ.1-0022 บ้านผัง 42 - บ้านผัง 5 ผัง 42  หมู่ 8 - ผัง 5 หมู่ 4 ต.อุใดเจริญ       
อ.ควนกาหลง (ชื่อสายทาง อบจ. บ้านผัง 120 - บ้านผัง 42) 

3.2 สายบ้านนางแก้ว ม.5 ต.น้ าผุด อ.ละงู – บ้านป่าแก่บ่อหิน ต.ป่าแก่บ่อหิน            
อ.ทุ่งหว้า  

3.3 สายหน้าโรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว - ผัง 41 อ.ละง ู 
3.4 ท่าเทียบเรือ หมู่ท่ี 1 บ้านตันหยงละไน้ ต.แหลมสน อ.ละง ู
3.5 ท่าเทียบเรือเจ๊ะบิลัง เทศบาลต าบลเจ๊ะบิลัง อ.เมือง 
3.6 ติดตั้งระบบส่องสว่าง (High Mast) 
3.7 ปรับปรุงจุดเส่ียงและบริเวณอันตรายบนถนน 
3.8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 5 ต าบลบ้านควน - หมู่ที่ 1 ต าบล

ฉลุง อ าเภอเมือง 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรส่งเสริม และกำรอนุรักษท์รัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้มใหย้ั่งยืน ก าหนด
โครงการ/กิจกรรม ได้แก ่
4.1 ท้องถ่ินไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว  
4.2 สนับสนุนการจัดการด้านขยะ  
4.3 ปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
4.4 คลองสวยน้ าใส 
4.5 จัดกิจกรรมรณรงค์เครือข่าย LA 21 

ยุทธศำสตร์ที่  5    พฒันำกำรกีฬำเพื่อควำมเปน็เลศิ และเพื่อนันทนำกำร ก าหนดโครงการ/กจิกรรม 
ได้แก ่
5.1 ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาสนามกีฬากลางอบจ.สตูล 
5.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสนามกีฬา(วัสดุกีฬา) 
5.3 พัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา 
5.4 จัดส่งทีมนักกีฬาจังหวัดสตูลเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาค/ประเทศ 
5.5 การส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาจังหวัดสตูล 
5.6 จัดส่งทีมกีฬา อบจ. สตูลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ภาคใต้ 
5.7 กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรอบจ.สตูล กับหน่วยงานองค์กรภายในจังหวัด 

                        5.8 จัดการแข่งขันฟุตบอลสตูลลีก 
                        5.9 จัดซ้ือเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 

ยุทธศำสตร์ที่  6  กำรอนุรักษ์ศลิปะ  วัฒนธรรม  จำรีตประเพณี  และพัฒนำภูมิปญัญำท้องถิน่
 ก าหนดโครงการ/กจิกรรม ได้แก ่
 6.1 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
 6.2 บวชศีลจาริณี 
 6.3 บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
 6.4 ส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนา วันมาฆบูชา 
 6.5 ส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา 
 6.6 ส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนา วันเข้าพรรษา 
 6.7 จัดงานวันซาลามัตฮารีรายา (อีฎิ้ลอัฎฮา) 
 6.8 จัดงานวันซาลามัตฮารีรายา (อีฎิ้ลฟิตริ) 
 6.9 ส่งเสริมประเพณีถือศีลกินเจ 
 6.10 ส่งเสริมประเพณีลอยกระทง 
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 6.11 ส่งเสริมประเพณีชักพระ 
 6.12 ส่งเสริมประเพณีไหว้ผีโบ๋ 
 6.13 แข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูลและแสดงว่าวนานาชาติ 
 6.14 จัดงานวันร าลึกเกียรติประวัติท่านศาสดามูฮัมมัด 

                         6.15 ส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน 
                         6.16 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้สอนภาษามาลายู และภาษารูมีตาดีกาจังหวัดสตูล 
                         6.17 แข่งขันเรือท้องแบนประเพณี 
                         6.18 อบรมคุณธรรมจริยธรรมและเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เดินทางไปแสวงบุญ 
                         6.19 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิม (ศูนย์คลองช้าง) 
                         6.20 ค่ายอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน  "รากแก้วแห่งปัญญา" 

ยุทธศำสตร์ที่ 7  กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และสังคม  ก าหนดโครงการ/กิจกรรม ได้แก่  
7.1 ส่งเสริมการเรียนการสอนโรงเรียนน าร่องเน้นหลักสูตรเฉพาะด้าน (หลักสูตร

กีฬา)  
7.2 ส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้แก่นักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด 

(คุรุสัมพันธ์) 
7.3 ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชุมชน (บ้านกาเน๊ะ) 

                        7.4 ส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้กับศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 
7.5 เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
7.6 จัดงานมหกรรมวิชาการและกีฬาเพื่อเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาเยาวชนมุสลิม 
7.7 ขับเคล่ือนอนาคตสตูลด้านการศึกษา 
7.8 พัฒนาความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ    
7.9 สมทบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพท่ีจ าเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด 
7.10 ก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลก าแพง   
7.11 ขับเคล่ือนอนาคตสตูลด้านสวัสดิการสังคม  
7.12 จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลมะนัง  
7.13 จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จ าเป็น โรงพยาบาลควนกาหลง  
7.14 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ        

ยุทธศำสตร์ที่  8 กำรลงทุน กำรพำณิชย์ และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล   ก าหนดโครงการ/กิจกรรม 
ได้แก่       
8.1  ส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 5 "SATUN FUND FAIR 2016"  
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8.2 ปรับปรุงหลังคาและคูระบายน้ าตลาดนัดควนโดน 

ยุทธศำสตร์ที่  9  เมืองสงบสุข  ก าหนดโครงการ/กิจกรรม ได้แก่           
9.1 ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

                        9.2 พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข จังหวัดสตูล 
9.3 พัฒนาสมรรถภาพเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน เบ้ืองต้น  
9.4 จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
9.5 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
9.6 เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสตูล 
9.7 จัดงานวันสตรีสากล 
9.8 โครงการสุดยอดผู้น าสู่ความสมานฉันท์ 
9.9 กิจกรรมเด็กและเยาวชน 

ยุทธศำสตร์ที่ 10  กำรบริหำรจัดกำรที่ดี ก าหนดโครงการ/กิจกรรม ได้แก่          
10.1 จัดท าแผนพัฒนา อบจ.สตูล 
10.2 จ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.สตูล 
10.3 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบจ.สตูล 
10.4 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.จังหวัดสตูล 
10.5 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการน าร่องการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการประสานแผน

และงบประมาณของ อปท. 
10.6 ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริการส่วนจังหวัดสตูล BSC 
10.7 จ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐ เพื่อด าเนินการส ารวจความพึง

พอใจของผู้รับบริการ 
10.8 ฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
10.9 ฝึกอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงานหลักสูตร การพัฒนาบุคลากร เพื่อ

ความก้าวหน้าขององค์กร 
10.10 ฝึกอบรมเกี่ยวกับงานการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
10.11 จัดซ้ือยานพาหนะในการปฏิบัติงานกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
10.12 จัดซ้ือยานพาหนะในการปฏิบัติงานส านักปลัดฯ 
10.13 เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ เครื่องใช้ประจ าส านักงาน ส านักปลัดฯ 
10.14 เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ เครื่องใช้ประจ าส านักงานกองคลัง 
10.15 เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ เครื่องใช้ประจ าส านักงานกองแผนฯ 
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10.16 เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ เครื่องใช้ประจ าส านักงานกองพัสดุฯ 
10.17 เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ เครื่องใช้ประจ าส านักงานกองกิจฯ 
10.18 เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ เครื่องใช้ประจ าส านักงานกองช่าง 
10.19 เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ เครื่องใช้ประจ าส านักงานกองการศึกษาฯ 
10.20 ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
10.21 ซ่อมใหญ่เครื่องจักรกลและยานพาหนะ (Over Haul) 
10.22 อบจ.พบประชาชน 
10.23 อบรมส่งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง                 
10.24 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่ และผลงานขององค์กร  
10.25 พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี (ปรับปรุงเว็บไซต์) 
10.26 เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ เครื่องใช้ประจ าอาคารเรียนชั่วคราวโรงเรียนนิคม

พัฒนาผัง 6 
10.27 เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ เครื่องใช้ประจ าส านักงาน กองการศึกษา 
10.28 เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ เครื่องใช้ประจ าส านักงาน ส านักปลัดฯ  
10.29 เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ เครื่องใช้ประจ าส านักงาน กองแผนและ

งบประมาณ   
10.30 เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ เครื่องใช้ประจ าส านักงาน กองช่าง  
10.31ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.สตูล 
10.32 ค่าปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร 

ยุทธศำสตร์ที่  11  กำรจัดกำรศึกษำโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนในกำรพัฒนำท้องถิ่น ก าหนดโครงการ/
กิจกรรม ได้แก่         
11.1 พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน 

(SBMLD)  
11.2  ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์   
11.3  ห้องเรียนอัจฉริยะ 
11.4 ห้องเรียนดิจิตอล 
11.5 อาหารกลางวัน 
11.6 อาหารเสริม (นม) 
11.7 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 
11.8 ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถ่ิน 
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11.9 ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 
11.10 โครงการแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ                     
พ.ศ. 2559 มาจนขณะนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 6 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา น าไปสู่การ
วัดความส าเร็จ ประเมินว่ามีการน าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติเพียงใด ได้ผลเป็นอย่างไร บรรลุ
วัตถุประสงค์ตอบสนองวิสัยทัศน์ สามารถวัดผลสัมฤทธ์ิผลของแผนยุทธศาสตร์ได้ และใน
ขณะเดียวกันก็สามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฉบับต่อไป   

วัตถุประสงค์ของกำรประเมิน 
1. เพื่อประเมินบริบท(Context) ในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาประจ าปี งบประมาณ  

พ.ศ. 2559 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
2. เพื่อประเมินกระบวนการด าเนินงาน (Process) ตามแผนพัฒนาประจ าปี งบประมาณ 

พ.ศ. 2559 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  
3. เพื่อประเมินผลผลิต (Product) ของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ท าให้ทราบถึงบริบท(Context) ในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาประจ าปี งบประมาณ 

พ.ศ. 2559 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล         
2. ท าให้ทราบถึงกระบวนการด าเนินงาน (Process) ตามแผนพัฒนาประจ าปี งบประมาณ 

พ.ศ. 2559 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
3. ท าให้ทราบถึงผลผลิต(Product) ของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

ขอบเขตของกำรประเมิน 
ขอบเขตของการประเมิน คือ ประเมินบริบท (Context) กระบวนการด าเนินงาน (Process) 

และผลผลิต (Product) ของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
1. ก ำหนดขอบเขตเนื้อหำกำรประเมินดังนี้ 

ส่วนที่ 1 การประเมินบริบท (Context) ได้แก่ การประเมินความพร้อมปัจจัยพื้นฐานใน
การด าเนินงานด้านบุคลากร งบประมาณ แผนการด าเนินงาน การมีส่วนร่วมและการบริหาร
โครงการ                               
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ส่วนที่ 2 การประเมินกระบวนการ                    กระบวนการด าเนินงาน 
(Process) ตามแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้แก่ การด าเนินงานตามก าหนดเวลา การ
ประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืน                                           
                               ปัญหาอุปสรรดในการด าเนินงาน 

ส่วนที่ 3 การประเมินผลผลิต  (Product)  ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้แก่ 

3.1 โครงการที่จัดท าแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์และแผน  
3.2 ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนพัฒนาฯ 
3.3 ความพึงพอใจของประชาชน 

                                       
                       ศ                             
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ                             

จังหวัดสตูล การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง  
ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถาม                                7            

                                ศ      11     ศ           100          
การสุ่มตัวอย่างโครงการที่ เลือกประเมินผลผลิต                           

                                                                .ศ. 2559 โดยจ านวน
ของการสุ่มเลือกแปรผันตามสัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์   

กรอบกำรประเมิน 

Context  Process  Product 
ความพร้อมของปัจจัยใน
การด าเนินงาน 

 - การด าเนินงานจัดการตาม
ก าหนดเวลา 

 - จ านวนโครงการที่จัดท า
แล้วเสร็จ 

- บุคลากร  - การประสานงาน  - ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ 
- งบประมาณ 
- แผนการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

 - การประชาสัมพันธ์ 
- ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
ประชาชน 

- การใช้งบประมาณและ
ปัญหา 

 - ความพึงพอใจ 
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ประเด็นกำรประเมิน ตัวชี้วัด แหล่งข้อมลู 
เคร่ืองมอื /
วิธีกำร 

แนวทำงกำร
วิเครำะห์       
สถิติที่ใช ้

1. ประเมินบริบท 
(context) ความ
พร้อมของ
ปัจจัยพื้นฐานใน
การด าเนนิงานตาม
แผนพัฒนา 

ความพร้อมด้านบุคลากร 
งบประมาณ แผนการ
ด าเนินงาน 
- ก าลังคน 
- การก าหนด บทบาท หน้าที ่
- การกระจายงบประมาณ 
- การจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน การมีส่วนร่วม 
รูปแบบการบริหารงาน 

1. เอกสาร 
หลักฐาน ค าส่ัง
มอบหมายงาน
ของหน่วยงาน 

2. ผู้รบัผิดชอบ 
(ผอ.กอง หรือ
ตัวแทน) 
ทั้งหมด 8 กอง
งาน 

1. เอกสาร
ของ อบจ. 

2. สัมภาษณ ์

วิเคราะห์
เอกสารและค า
สัมภาษณ์ สรุป
รูปแบบการ
ด าเนินงานและ
ปัญหา 

2. ประเมิน
กระบวนการ
ด าเนินงาน 

- การด าเนินงานจัดการตาม
ก าหนดเวลา 

- การประสานงานกับ
หน่วยงานอ่ืน 

- การประชาสัมพันธ์ 
- การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

- การใช้งบประมาณและ
ปัญหา 

1. เอกสารของ 
อบจ. 

2. ผู้รับผิดชอบ 
(ผอ.กอง หรือ
ตัวแทน) 
ทั้งหมด 8 กอง
งาน 

1. เอกสาร 
2. สัมภาษณ ์

วิเคราะห์
เอกสารและ
สรุปค า
สัมภาษณ์เชิง
เนื้อหา 
(content) 

3. ประเมินผลผลิต 
(product) 

- จ านวนโครงการทีจ่ัดท า
แล้วเสร็จ  

- การใช้งบประมาณ 
-                     
- ผลส าเร็จตามเป้าประสงค ์
- ความพึงพอใจ 

1. เอกสารสรุปผล
การด าเนนิงาน 
E-plan 

2. ประชาชนใน
พื้นที่ 7 อ าเภอ
ของ จ.สตูล 

1. เอกสาร  E-
plan 

2. แบบสอบ 
ถาม 

ร้อยละ   
ค่าเฉล่ีย 

 
 





 

 

 

บทที่ 2 
แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

การติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ผู้ประเมิน ได้อาศัยแนวคิด ทฤษฎ ีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

2.1  บริบทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
2.2  แนวคิดเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
2.3   แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
2.4  แนวความคิดเกี่ยวกับการประเมิน 
2.5                     
2.6                   
2.7  แนวคิดเรื่องความเป็นพลเมือง 
2.8  แนวคิดความพึงพอใจ 
2.9  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.10  กรอบการประเมิน 

2.1 บริบทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
จังหวัดสตูลนั้นเป็นจังหวัดสุดเขตแดนใต้ของประเทศไทยอีกจังหวัดหนึ่งทางด้านฝั่งทะเล

อันดามัน ห่างจากกรุงเทพฯ 973 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง โดยทิศเหนือติดต่อ
กับอ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุงและอ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ทางทิศ
ใต้ติดต่อกับรัฐเปอร์ลิสและรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย   ทิศตะวันออกนั้นติดต่อกับอ าเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลาและรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซียและทางทิศตะวันตกติดต่อกับทะเลอันดามัน 
มหาสมุทรอินเดีย โดยพื้นที่มีเทือกเขาบรรทัดและสันกาลาคีรีเป็นเส้นกั้นอาณาเขต ระหว่างจังหวัด
สตูล กับจังหวัดอื่นๆ และประเทศมาเลเซีย  โดยมีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน 
3 รูปแบบ คือ การบริหารราชการส่วนกลาง ประกอบด้วยส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง ซ่ึงตั้ง
หน่วยงานในพื้นที่จังหวัด จ านวน 50 หน่วยงาน การบริหารราชการส่วนภูมิภาค จัดรูปแบบการ
ปกครองและการบริหารราชการ ออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับจังหวัดประกอบด้วย ส่วนราชการประจ า
จังหวัด จ านวน 32 หน่วยงาน ระดับอ าเภอประกอบด้วย 7 อ าเภอ 36 ต าบล 279 หมู่บ้าน และการ
บริหาราชการส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วย 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 เทศบาลเมือง 6 เทศบาล
ต าบล และ 34 องค์การบริหารส่วนต าบล ท้ังนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นั้นก็ถือเป็นหน่วยงาน
ราชการส่วนท้องถ่ินแห่งหนึ่งในจังหวัดสตูล ซ่ึงเป็นการปกครองท้องถ่ินรูปแบบหนึ่งที่มีการปรับปรุง
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แก้ไข และวิวัฒนาการมาตามล าดับ สภาจังหวัดถูกจัดให้มีขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2476 ตาม
พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ.2476 ฐานะของสภาจังหวัดขณะนั้น มีลักษณะเป็นองค์กร
ตัวแทนของประชาชน   ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาหารือแนะน าแก่คณะกรรมการจังหวัดเท่านั้น  ต่อมามี
การตราพระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ.2481 ขึ้นเพื่อแยกกฎหมายท่ีเกี่ยวกับสภาจังหวัดไว้โดยเฉพาะ 
จนกระทั่งได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.2495  ซ่ึง
ก าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาข้าราชการในส่วนจังหวัดของ
กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ โดยตรงแทนคณะกรมการจังหวัดเดิม  สภาจังหวัดจึงมีฐานะเป็นสภาที่
ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด ต่อมามีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด  
พ.ศ.2498 ซ่ึงก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยราชการบริหารส่วนท้องถ่ินรูปแบบ
หนึ่ง มีฐานะเป็นนิติบุคคล และต่อมาได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
จังหวัดใหม่  โดยตราพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.2540 ท าให้เกิดมีการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมด  อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน แสดงให้
เห็นอย่างเด่นชัดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นั้นมีพัฒนาการมาอย่างยาวนาน 

ภายใต้การบริหารของ นายสัมฤทธ์ิ   เลียงประสิทธ์ิ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ได้น าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลไปสู่การพัฒนาในหลากหลายด้าน ซ่ึงมีวิสัยทัศน์ที่ว่าพัฒนา
สตูลสู่เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม ด้วยความสมานฉันท์บนความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา และ
วัฒนธรรมประเพณี มุ่งพัฒนาให้  “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน คนมีคุณธรรม ทันโลก ครอบครัว
อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจดี ส่ิงแวดล้อมยั่งยืน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลจะเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้และพัฒนาที่เป็นเลิศด้านบริการและบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล” และได้ก าหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เพื่อน าพาสตูลสู่ความก้าว
ไกลและมั่นคง 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
การที่ท้องถ่ินจะพัฒนาไปในทิศทางใด จ าเป็นต้องมีการก าหนด วิสัยทัศน์ หรือภาพใน

อนาคตและแปลงมาสู่การปฏิบัติ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าและประสาน
แผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ได้ก าหนดประเภทของแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ินไว้ 2 ประเภท คือ (คู่มือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ใน www.dla.go.th) 

1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นแผนพัฒนาระยะยาว 
2. แผนพฒันาสามปี เป็นแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน (Rolling Plan) ที่ต้องมีการทบทวนและ

จัดท าทุกปี ซ่ึงจะน าไปสู่กระบวนการการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินด้วยพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
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ท้องถ่ิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบลและการ
ปกครองส่วนท้องถ่ินรูปพิเศษมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง และองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดซ่ึงนอกจากจะมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเองแล้วยังมี
อ านาจหน้าที่ในการประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนดอีกด้วย 

เนื่องจากการวางแผนทั้งในระยะส้ันและระยะยาวเกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายการ
ปกครองการบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลังและการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ ที่
กฎหมาย ก าหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินย่อมมีความเป็นอิสระในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน
และการด าเนิน ตามแผน ความเป็นอิสระนั้นไม่ได้หมายถึงความเป็นอิสระในฐานะเป็น  “รัฐอิสระ” 
แต่เป็นการมอบอ านาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะบางส่วนให้ และยังต้องอยู่ในการ ก ากับดูแล 
หรือตรวจสอบ โดยรัฐบาลและประชาคมอีกด้วย ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องตระหนักว่าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาระดับต่างๆ ได้แก่แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาล 
แผนกระทรวง แผนกรม และรัฐวิสาหกิจต่างๆซ่ึงเป็นแผนระดับชาติ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
และแผนพัฒนาจังหวัดในระดับจังหวัด ตลอดจนยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอและแผนพัฒนาอ าเภอ
ในระดับอ าเภอ  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนา ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ก าหนดประเภทของแผนพัฒนาท้องถ่ินไว้ 2 ประเภท 

“แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา” หมายความว่า   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึง
แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอ 
และแผนชุมชน 

“แผนพัฒนาสามปี” หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน 
โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซ่ึงมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า
ครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  

 ซ่ึงการจัดท าแผนพัฒนาสามปี จะมีความเชื่อมโยงกับการจัดท างบประมาณประจ าปีอย่าง
ใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการจัดท างบประมาณในระบบมุ่งเน้นผลงาน 

”แผนด าเนินงาน”   หมายความว่า แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่
แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องประจ าปีงบประมาณนั้น  
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ก าหนดองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินดังนี้ 
1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ก าหนดแนวทางการพัฒนาของ

ท้องถ่ินให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ การผังเมือง ตลอดจนให้ค าปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถ่ิน 

2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน เป็นองค์กรที่มีหน้าที่จัดท าร่าง
แผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินก าหนด 

3) คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน เป็นองค์กรที่ท าหน้าที่ก าหนดกรอบ ทิศทาง 
แนวทาง รวมทั้งประสานการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดให้สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ และ แนวทางการ พัฒนาจังหวัด อ าเภอ ตรวจสอบวิเคราะห์และประสานแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัด และให้ความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  หรือ
แผนพัฒนา สามปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัด  รวบรวมข้อมูลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน เพื่อประโยชน์ในการประสานแผนคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน อาจมอบ
อ านาจในการให้ความเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาฯ ให้คณะอนุกรรมการประสานแผนระดับอ าเภอ เพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ภายใต้ การก าหนดกรอบนโยบาย แนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการประสาน
แผนก าหนด 

ส าหรับองค์ประกอบขององค์กรในการจัดท าและประสานแผนพัฒนา  (ยกเว้นคณะ 
กรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา) จะมีลักษณะ”ไตรภาคี” โดยมีองค์ประกอบจาก ตัวแทน
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตัวแทนของราชการบริหารส่วนภูมิภาคและรัฐวิสาหกิจ  และ
ตัวแทนจาก ภาคประชาชน ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการประสานงานและ
บูรณาการ รวมท้ังสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถ่ิน 

การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงเป็นกระบวนการ
ก าหนดทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยก าหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุ
และแนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็น
ระบบทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถ่ิน  และปัญหา/ความต้องการของประชาชนใน
ท้องถ่ินด้วย การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นอย่าง
ยิ่งท้ังนี้เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาท่ีมุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้น
ในอนาคต เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มุ่งไปสู่
สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปล่ียนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเป็นการก าหนดทิศทางการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่ต้องก าหนดถึงสภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุและแนวทาง
ในการที่จะท าให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น 
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การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วย 8 
ขั้นตอน  

(1) การรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญ 
(2) การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของท้องถ่ินในปัจจุบัน  และ

ก าหนดประเด็นในการพัฒนา 
(3) การก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ิน 
(4) การก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(5) การก าหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถ่ิน 
(6) การก าหนดยุทธศาสตร์และบูรณาการแนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน 
(7) การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถ่ิน 
(8) การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เพื่อน าพาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สู่การเป็นเมืองน่าอยู่  คู่คุณธรรม องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสตูล ได้มีการก าหนดกรอบและแนวทางในการบริหารในส่วนต่างๆโดยประกอบไปด้วย 
ตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ที่ให้อ านาจกับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดว่า มีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังต่อไปนี้  

1. ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดต่อหรือแย้งต่อกฎหมาย 
2. จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด

ตามระเบียบคณะรัฐมนตรีก าหนด 
3. สนับสนุนสภาต าบลและส่วนราชการท้องถ่ินอ่ืนในการพัฒนาท้องถ่ิน 
4. ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบลและส่วนราชการท้องถ่ิน

อ่ืน 
5. แบ่งสรรเงิน ซ่ึงตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาต าบลและราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืน 
6. อ านาจหน้าที่ของจังหวัด ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ.

2498 เฉพาะในเขตสภาต าบล 
7. คุ้มครองดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ท านุบ ารุงรักษาศิลปะ

จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนาธรรมอันดีของท้องถ่ิน 
8. จัดท ากิจการใด ๆ อันเป็นอ านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืนที่อยู่ในเขตองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด และกิจการนั้น เป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืนร่วมกันด าเนินการ หรือ
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท า ท้ังนี้ ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

9. จัดท ากิจการอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืนก าหนดให้เป็น
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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2.3 แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
1. วิสัยทัศน์ เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  เกษตรเพิ่มมูลค่า  สังคมพัฒนา  ก้าวหน้าสู่สากล 
2. เป้าประสงค์รวม  
 2.1. ประชาชนในจังหวัดสตูล มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความสุขและมีรายได้เฉล่ียเพิ่มขึ้น

ซ่ึงเป็นรายได้จากการท่องเที่ยวและการเกษตร 
 2.2 ประชาชนในจังหวัดสตูล มีจิตส านึกที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความเป็นพลเมือง

เพิ่มขึ้น มีความสงบสุข 
3. พันธกิจ  
 3.1  พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล โดยมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อ

สร้างรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัด 
 3.2  พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทุกระดับ และส่งเสริมคุณภาพการบริหารจัดการ

ทางการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และมีส่ิงอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว 
 3.3  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเป็นที่

ประทับใจของนักท่องเที่ยว 
 3.4  พัฒนาและส่งเสริมให้ท าการเกษตรที่ปลอดภัย โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

รวมตลอดส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร และพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมให้สามารถประกอบ
อาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.5  พัฒนาเกษตรให้มีความเข้มแข็งโดยการเน้นองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินและเน้น
การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการวิจัยพัฒนาท่ีช่วยให้เกษตรมีองค์ความรู้ใหม่ 

 3.6  พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงข่ายถนนให้ครบถ้วนเพียงพอรองรับปริมาณจราจร
และการให้ความสะดวกในการเดินทางตลอดทั้งเชื่อมโยงเส้นทางเพื่อเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว การเกษตร 
ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดและการใช้ผังเมืองรวมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  

 3.7 พัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้
มาตรฐานสากล 

 3.8  รักษาศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาดั้งเดิมของท้องถ่ิน โดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เพ่ือให้เป็นสมบัติของลูกหลานสืบไป ตลอดรวมถึงการอนุรักษ์ และฟื้นฟู สืบสานไว้
ซ่ึงวิถีของคนสตูล 

 3.9  ส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน และฟื้นฟูด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชน
มีสุขภาพ  ท่ีดีให้มีความสุข 
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 3.10  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม และเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษาส่ิงแวดล้อมที่ดี เพื่อสร้างความสมดุล
ระหว่างการเป็นเมืองกับชนบท 

 3.11  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางพัฒนาท้องถ่ิน มีส่วนร่วม
คิด ร่วมตัดสินใจ โดยใช้กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของ
ท้องถ่ิน 

 3.12  พัฒนาความพร้อมของบุคลากรท้องถ่ินให้สามารถรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและ
เปล่ียนแปลงพร้อมท้ังก้าวให้ทันโลก 

4.  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
                    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2559 – 2563 และเพื่อให้

เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงได้จัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 -2561) และก าหนด 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ จ านวน 135 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 137,365,070 บาท (แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล) ก าหนดยุทธศาสตร์ 11 ยุทธศาสตร์ได้แก่ 

1.  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ 
2.  การเกษตรยั่งยืน 
3.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ทันสมัย 
4.  การส่งเสริม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ยั่งยืน 
5.  พัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และเพื่อนันทนาการ 
6.  การอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
7.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 
8.  การลงทุน การพาณิชย์ และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล 
9.  เมืองสงบสุข  
10. การบริหารจัดการที่ดี 
11. การจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน    

2.4 แนวความคิดเกี่ยวกับการประเมิน 
2.4.1 ความหมายของการประเมิน 
ความหมายของการประเมินได้มีผู้ให้ความหมายไว้หลายท่าน  ซ่ึงแต่ละท่านก็ได้ให้

ความหมายของการประเมิน หลายแนวทาง ดังนี้ 
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Cronbach (1963 อ้างถึงใน ศิริชัย กาญจนวาสี, 2536,16) ได้กล่าวไว้ว่าการประเมินเป็น
กระบวนการที่เป็นระบบในการเก็บรวบรวม และใช้สารสนเทศส าหรับการตัดสินใจ จุดมุ่งหมายหลัก
ของการประเมินโครงการอยู่ที่ความต้องการทราบผลของโครงการ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงาน และส่วนใดของโครงการที่ควรปรับปรุงแก้ไข 

Suchman (1967 อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2550, 1) ให้ความหมายของการประเมิน
โครงการว่า หมายถึง การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  หรือการใช้เทคนิคการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์เพื่อหาข้อมูลที่เป็นจริง และเชื่อถือได้เกี่ยวกับโครงการ เพื่อการตัดสินใจว่าโครงการ
ดังกล่าวดีหรือไม่ดีอย่างไร หรือเป็นการค้นหาว่าผลของกิจกรรมที่วางไว้ในโครงการ  ประสบ
ความส าเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ หรือความมุ่งหมายของโครงการหรือไม่ 

Alkin (1969 อ้างถึงใน วรรณภา ทองแดง,2551, 8) ได้กล่าวไว้ว่าการประเมินเป็น
กระบวนการของการท าให้เกิดความมั่นใจในการตัดสินใจด้วยการคัดเลือกข้อมูลที่เหมาะสมรวบรวม
และวิเคราะห์เพื่อจัดท ารายงานสรุปสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการตัดสินใจเลือก
ทางเลือกที่เหมาะสม 

Worthen and Sander (1987 อ้างถึงใน วรรณภา ทองแดง. 2551, 9) ได้ให้ความหมายของ
การประเมินไว้ว่าเป็นการพิจารณาคุณค่าของส่ิง ๆ หนึ่ง ประกอบด้วย การจัดหาสารสนเทศเพื่อตัดสิน
คุณค่าของแผนงาน ผลผลิตกระบวนการ หรือการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือการพิจารณาศักยภาพของ
ทางเลือกต่าง ๆ ที่ใช้ในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

Stufflebeam (1990 อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2550, 1) กล่าวถึงการประเมินโครงการว่า
เป็นกระบวนการบรรยาย เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมาย การวางแผน การด าเนินการ และ
ผลกระทบ เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการตัดสินใจ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และเพื่อส่งเสริมให้เกิด
ความเข้าใจในสถานการณ์ของโครงการ 

เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2546,305) กล่าวว่า การประเมินโครงการเป็นกระบวนการ
รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศท่ีจ าเป็นอันจะน าไปสู่การตัดสินความส าเร็จ รวมท้ังการแก้ไขปรับปรุง 
พัฒนา ตลอดจนการสร้างและการก าหนดทางเลือกใหม่ในการด าเนินโครงการ 

พิสณุ ฟองศรี (2549,68) ได้สรุปความหมายของการประเมินโครงการไว้ว่า  หมายถึง
กระบวนการตัดสินคุณค่าของโครงการในระยะหนึ่งระยะใดหรือทุกระยะ โดยน าสารสนเทศจากการ
วัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ เพื่อตัดสินใจจัดท าโครงการ ทดลองหรือน าร่องปรับเปล่ียน 
ระงับ ปรับปรุง ขยายผล หรือยกเลิกโครงการ 

นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการที่ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการไว้ด้วย ดังนี้ 
ประชุม รอดประเสริฐ (2529 ,72-73) ให้ความหมายของการประเมินผล  หมายถึง

กระบวนการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการด าเนินการตัดสินใจด าเนินการส่ิงใดส่ิงหนึ่ง
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นอกจากนี้ยังมีความหมายเกี่ยวข้องกับค าอ่ืน ๆ เช่น การวิจัย การวัดผล การตรวจสอบรายงานผลการ
ควบคุมดูแล การประมาณการ และการพิจารณาตัดสินใจ ซ่ึงอาจสรุปเป็นความหมายหรือค าจ ากัด
ความรวมกันได้ว่า เป็นการประเมินค่าหรือประมวลผล ที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินงานโดยอาศัยข้อมูล
ที่รวบรวมด้วยวิธีการสอบถาม ทดสอบ สังเกต และวิธีการอ่ืน ๆ แล้วท าการวิเคราะห์เพื่อตัดสินว่าการ
ด าเนินงานนั้นมีคุณภาพหรือบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานมากน้อยเพียงใด 

นิศา ชูโต (2538, 9) ได้ให้ความหมายของการประเมินผลไว้ว่า หมายถึงกิจกรรม 
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ความหมายข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความต้องการ  การหา

แนวทางวิธีการปรับปรุง วิธีการจัดการเกี่ยวกับโครงการ และหาผลที่แน่ใจว่าเกิดจากโครงการ เพื่อ
เป็นการเพิ่มคุณภาพ และประสิทธิภาพของโครงการให้ดียิ่งขึ้น 

สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2544,153) กล่าวถึงความหมายของการประเมินผลไว้ว่า หมายถึง
กระบวนการให้ได้มาซ่ึงสารสนเทศเกี่ยวกับความก้าวหน้าของโครงการ และความส าเร็จของโครงการ
อันเป็นเครื่องบ่งช้ีถึงคุณค่าของโครงการ กล่าวคือ เป็นเครื่องแสดงว่าโครงการได้ด าเนินไปแล้วได้ผล
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการมากน้อยเพียงใด ตลอดจนในอนาคตควรจะด าเนินการอย่างไร 

จากความหมายของนักวิชาการสรุปได้ว่า การประเมินผลโครงการหมายถึง กระบวนการใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลของโครงการ เพื่อหาแนวทางส าหรับโครงการนั้น ๆ ว่าควรจะ
ด าเนินการต่อ ยุติ หรือปรับปรุง เพื่อให้โครงการนั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ 
 2.4.2 ประเภทของการประเมิน 

การประเมินเป็นส่ิงท่ีควรท าควบคู่ไปกับการด าเนินโครงการ นับตั้งแต่การเลือกโครงการ 
การวางแผนโครงการ การด าเนินงานตามโครงการจนถึงการประเมินผลสุดท้ายของโครงการ  ชนิด
ของการประเมินโครงการจะแตกต่างกันไปตามช่วงเวลาของการประเมิน  ดังต่อไปนี้ (สุวิมล ติร
กานันท,์ 2550, 9-10) 

Need Assessment หมายถึง การประเมินความต้องการขององค์กรหรือกลุ่มสังคมเพื่อน ามา
ท านโยบาย แผนงาน หรือโครงการใด ๆ เป็นการประเมินก่อนเริ่มท าแผนหรือท าโครงการ 

Feasibility Study หมายถึง การประเมินเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของทางเลือกเพื่อ
น ามาจัดท าเป็นนโยบาย แผนงาน หรือโครงการใด ๆ 

1) ด้านเศรษฐกิจ เป็นการพิจารณาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่
ได้รับ 

2) ด้านสังคม เป็นการพิจารณาว่าโครงการหรือแผนงานไม่ขัดต่อวัฒนธรรมประเพณี  และ
วิถีการด ารงชีวิต ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของสังคม 

3) ด้านการเมือง เป็นการพิจารณาว่าการด าเนินงานจะไม่มีข้อขัดแย้งทางการเมืองหรือได้รับ
การสนับสนุน 
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4) ด้านบริหาร เป็นการพิจารณาถึงขีดความสามารถขององค์กรที่เกี่ยวข้องว่ามีความสามารถ
ที่จะด าเนินการได้หรือไม่ 

5)  ด้านเทคนิค เป็นการพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เกี่ยวกับเทคนิค  
วิธีการที่น ามาใช้ในการด าเนินงาน 

6) ด้านส่ิงแวดล้อม เป็นการพิจารณาว่าโครงการหรือแผนงานที่จัดท าขึ้นมีผลต่อการท าลาย
ส่ิงแวดล้อมหรือไม ่

Context Evaluation หมายถึง การประเมินบริบทของโครงการว่ามีความเหมาะสม
ประกอบด้วยความจ าเป็นของโครงการ ความต้องการโครงการของกลุ่มเป้าหมาย ความเหมาะสมของ
โครงการต่อกลุ่มเป้าหมายและความเหมาะสมต่อพื้นที่ด าเนินโครงการ 

Input Evaluation หมายถึง การประเมินความพร้อมของส่ิงต่าง ๆ ที่ถูกน าเข้ามาร่วมใน
โครงการ ประกอบด้วย บุคลากร งบประมาณ แนวทางการจัดการ วัสดุอุปกรณ์ 

Process Evaluation หมายถึง การประเมินการปฏิบัติงานตามนโยบาย  แผนงาน หรือ
โครงการว่ามีความถูกต้องเหมาะสมเพียงใด 

Monitoring หมายถึง การติดตามก ากับงาน เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบว่าการด าเนินงาน
เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน หรือโครงการที่วางไว้หรือไม่ 

Formative Evaluation หมายถึง การประเมินความก้าวหน้าของโครงการ  เมื่อด าเนิน
โครงการไปได้ระยะหนึ่ง เพื่อน าผลไปใช้แก้ไขปรับปรุงโครงการ 

Product Evaluation หมายถึง การประเมินผลที่ได้จากโครงการว่าเป็นไปตามที่คาดหวัง
หรือไม่เพียงใด 

Summative Evaluation หมายถึง การประเมินผลสรุปโครงการ หลังจากส้ินสุดการด าเนิน
โครงการนั้น เพื่อน าผลไปประกอบการตัดสินใจว่า ควรปรับปรุง แก้ไข สานต่อ หรือยุติโครงการ
Follow-up Study หมายถึง การติดตามผลที่เกิดขึ้นจากโครงการเมื่อโครงการส้ินสุดไปแล้ว จะมีการ
ติดตามผลเป็นระยะ ๆ เพื่อตรวจสอบความคงอยู่ ความก้าวหน้า และการพัฒนาอันเป็นผลมาจากการ
ได้รับโครงการที่ก าหนด 

Meta-evaluation หมายถึง การประเมินโครงการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการ
ประเมิน 
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แผนภูมิ 2.1  แสดงประเภทของการประเมินตามช่วงเวลาของโครงการ 

 

แหล่งที่มา:  สุวิมล ติรกานันท์,2550,10 

สมคิด พรมจุ้ย (2546, 30-33) ยังได้เสนอประเภทของการประเมินใน 3 ลักษณะ ดังนี้ 
1) แบ่งตามจุดมุ่งหมายของการประเมิน แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 
 (1) การประเมินเพื่อปรับปรุง บางครั้งเรียกว่า การประเมินความก้าวหน้า (Formative 

Evaluation) 
  (2) การประเมินเพื่อสรุปผล เรียกว่า การประเมินรวมสรุป (Summative Evaluation) 
2) แบ่งตามหลักยึดในการประเมิน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
 (1) การประเมินโดยยึดหลักวัตถุประสงค์เป็นหลัก (Goal-Based-Evaluation) เป็นการ

ประเมินว่าท าได้บรรลุวัตถุประสงค์อะไรบ้าง 
 (2) การประเมินที่อิสระไม่ยึดวัตถุประสงค์ของโครงการ  (Goal-Free-Evaluation) 

เป็นการประเมินผลที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยไม่ทราบว่าวัตถุประสงค์ของโครงการนี้มีอะไรบ้าง 
3) แบ่งตามล าดับเวลาที่ประเมิน  แบ่งเป็นการประเมินก่อนเริ่มโครงการ  ขณะด าเนิน

โครงการและหลังจากส้ินสุดโครงการ  
 (1) ประเมินก่อนเริ่มโครงการ (Pre-Evaluation) เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อ

ตัดสินใจเลือกโครงการตรวจสอบความเหมาะสม  ความสมเหตุสมผลของการวางแผนด าเนิน
โครงการความเป็นไปได้ของโครงการในการน าโครงการไปปฏิบัติ  คุณภาพของโครงการ รวมทั้ง
ตรวจสอบโอกาสที่โครงการนั้นจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย การประเมินในขั้นนี้จะเน้นการ
พิจารณาใน 3 เรื่อง ได้แก่ 
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  ก) ความเหมาะสมของโครงการ ประเมินเพื่อวิเคราะห์ปัญหา และความจ าเป็น
ของการท าโครงการ (Need Assessment) ซ่ึงเป็นการตรวจสอบขั้นต้นในการก าหนดเพื่อก าหนด
ปัญหา ก าหนดความจ าเป็น และเหตุผลที่ส าคัญในการริเริ่มโครงการนั้น ๆ ขึ้น และการศึกษาถึงความ
เป็นไปได้ในการด าเนินโครงการ (Feasibility Studies) โดยพิจารณาความครอบคลุมดังนี้ 

1. ความเป็นไปได้ทางเทคนิควิชาการ 
2. ความพร้อมทางการบริหารโครงการนั้นให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีตามเป้าหมาย 
3. ความพร้อมในการสนับสนุนทางด้านทรัพยากร โดยเฉพาะความเป็นไปได้ทางการเงิน 

ก าลังคน วัสดุและการจัดการ (ดูความพร้อมของปัจจัย) 
  ข) การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการด าเนินโครงการ (Return of Investment) 

โดย  ทั่วๆ ไป พิจารณาจากอัตราผลได้ผลเสีย 
  ค) การศึกษาและคาดคะเนถึงผลประโยชน์หรือส่ิงที่อาจจะเกิดตามมาจากการ

ด าเนินโครงการนั้น (Consequence Analysis) การศึกษาเชิงคาดคะเนถึงผลที่จะตามมาจากการ
ด าเนินงานทีย่ังไม่ค่อยแพร่หลาย แต่จะเป็นส่ิงท่ีมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในอนาคต 

 (2) การประเมินในระหว่างการด าเนินงาน (Implementation Evaluation or Process 
Evaluation) เป็นการประเมินการด าเนินงานเม่ือน าโครงการที่วางแผนไว้ไปปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อศึกษาถึง
การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้หรือไม่ กิจกรรมใดท าได้ หรือท าไม่ได้ เพราะเหตุใด 
จุดเด่น จุดด้อย มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง การประเมินในขณะด าเนินโครงการ จึงมีบทบาทใน
การปรับปรุงการด าเนินโครงการโดยตรง 

 (3) การประเมินหลังการด าเนินงาน เป็นการประเมินเพื่อตอบค าถามว่าโครงการจะ
ประสบผลส าเร็จตามแผนที่วางไว้หรือไม่ ผลจากโครงการจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
หรือไม ่ผลการด าเนินงานคุ้มค่าหรือไม่ การประเมินในลักษณะนี้จะเป็นการประเมินงานออกเป็น  2 
ขั้นตอน คือ 

  ก. ประเมินทันทีท่ีส้ินสุดโครงการ 
  ข. การติดตามผลต่อมา โดยเฉพาะการประเมินผลกระทบของโครงการที่ต้อง

อาศัยการทิ้งช่วงระยะเวลาหนึ่ง  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง  ๆ ที่ได้ประเมินไว้ตั้งแต่เริ่มการ
ด าเนินงานโครงการจนถึงส้ินสุดโครงการ บางท่านเรียกการประเมินลักษณะนี้ว่า การประเมินผลสรุป 
(Summative Evaluation) 

รูปแบบการประเมินหลังส้ินสุดโครงการ ได้แก่ 
1 รูปแบบการประเมินที่เน้นจุดมุ่งหมาย (Objective Based Model) เป็นรูปแบบที่เน้นการ

ตรวจสอบผลที่คาดหวังได้เกิดขึ้นหรือไม่ หรือประเมินโดยตรวจสอบผลที่ระบุไว้ในจุดมุ่งหมายเป็น
หลักโดยดูผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
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2 รูปแบบการประเมินที่เน้นการตัดสินคุณค่า (Judgmental Evaluation Model) เป็นรูปการ
แบบการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูลสารสนเทศ ส าหรับก าหนดและวินิจฉัยคุณค่า
และโครงการนั้น 

3 รูปแบบการประเมินที่เน้นการตัดสินใจ (Decision-Oriented Evaluation Model) เป็น
รูปแบบการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูล และข่าวสารต่าง ๆ เพื่อช่วยผู้บริหารในการ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
             2.4.3  ขั้นตอนการประเมิน 

ในการประเมิน ขั้นตอนของการประเมิน ขึ้นอยู่กับส่ิงที่จะประเมิน แต่โดยทั่วไปสามารถ
แบ่ง คร่าว ๆ ได้ดังนี้ (สุวิมล ติรกานันท์, 2550, 13) 

แผนภูมิ 2.2  แสดงขั้นตอนของการประเมิน 

 

แหล่งที่มา:  สุวิมล ติรกานันท์, 2550, 13. 
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                2.4.4 แบบจ าลอง (Model) ที่ใช้ในการประเมิน 
            2.4.4.1 แบบจ าลอง (Model) การประเมินของ Tyler  
แนวคิดทางการประเมินของ Tyler (1936 อ้างถึงใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี, 2546, 30) 

จัดเป็นแนวคิดระดับชั้นเรียน โดย Tyler มีความเห็นว่าการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียน จะมีส่วนช่วยอย่างมากในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

ทั้งนี้ Tyler ได้เริ่มต้นการน าเสนอแนวคิดทางการประเมินโดยยึดกระบวนการของการ
จัดการเรียนการสอนเป็นหลัก กล่าวคือ Tyler ได้นิยามว่า กระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็น
กระบวนการที่มุ่งจัดขึ้นเพื่อก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมที่พึงปรารถนาในตัวของผู้เรียนด้วย
เหตุนี้จุดเน้นของการเรียนการสอน จึงขึ้นอยู่กับการที่ผู้เรียนจะต้องมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในตวั
ผู้เรียนตามท่ีมุ่งหวัง กระบวนการดังกล่าวควรมีขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ต้องมีการระบุ หรือก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนลงไปว่าเมื่อส้ินสุดการจัดการ
เรียนการสอนแล้ว ผู้เรียนควรเกิดพฤติกรรมใด หรือสามารถกระท าส่ิงใดได้บ้าง ลักษณะของ
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนดังกล่าวนี้ ควรมีจุดเน้นอยู่ที่การก าหนดพฤติกรรมซ่ึงสังเกตเห็นได้โดยชัดเจน
หรือที่เรียกว่าวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ขั้นที่ 2 ต้องระบุต่อไปว่า จากวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ดังกล่าวนั้นมีเนื้อหาใดบ้างที่ผู้เรียน
จะต้องเรียนรู้ หรือมีสาระใดบ้างเมื่อผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แล้ว จะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในขั้นที่ 1 

ขั้นที่ 3 หารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาซ่ึงผู้เรียนจะต้อง
เรียนรู้ตามที่ระบุไว้ในขั้นที่ 2 

ขั้นที่ 4 หามาตรการในการตรวจสอบหลังจากส้ินสุดการจัดการเรียนการสอนว่าผู้เรียนได้
เกิดการเรียนรู้และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในข้อใดบ้าง  และวัตถุประสงค์ข้อใดบ้างที่
ผู้เรียนยังไม่เกิดการเรียนรู้ 

แนวคิดดังกล่าวนี้เป็นแนวคิดในช่วงต้น ๆ ของ Tyler ต่อมา Tyler ได้สร้างวงจรของ
วัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลขึ้น ซ่ึงเขียนเป็นโมเดลพื้นฐานเพื่อเป็น
การตรวจสอบว่าผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ มุ่งเน้นที่การวัดผลสัมฤทธ์ิทาง
การศึกษาท่ีเป็นผลมาจากการเรียนการสอนในโรงเรียน  

กล่าวโดยสรุปคือ การประเมินในความเห็นของ Tyler หมายถึงการเปรียบเทียบส่ิงที่ผู้เรียน
สามารถกระท าได้จริงหลังจากที่ได้จัดการเรียนการสอนแล้วกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมซ่ึงได้
ก าหนดขึ้นไว้ก่อนที่จะจัดการเรียนการสอน 

จากแนวคิดพื้นฐานด้านหลักการ  และทฤษฎีที่เกี่ยวกับการประเมินการเรียนการสอน
ดังกล่าว Tyler จึงได้เสนอโมเดลการประเมินขึ้นเรียกว่า Tyler’s Goal Attainment Model ซ่ึงเป็น
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โมเดลที่ยึดจุดมุ่งหมายเป็นหลักในการประเมินความส าเร็จของโครงการโดยการตรวจสอบผลผลิต
ของโครงการว่า ได้เป็นไปตรงตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 

แผนภูมิ 2.3  Tyler’s Goal Attainment Model 

 

แหล่งที่มา: Tyler (1936 อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2550, 42) 

         2.4.4.2 แบบจ าลอง (Model) การประเมินของ Cronbach 
Cronbach (1963 อ้างถึงใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี, 2546, 32-34) มีความเห็นว่าการ

ประเมินนั้นไม่ควรกระท าโดยใช้แต่แบบทดสอบเพียงประการเดียว  แต่ควรมีมาตรการอ่ืน
ประกอบด้วย โดย Cronbach ได้เสนอแนวทางการประเมินไว้ 4 แนวทางคือ 

1) การศึกษากระบวนการ (Process Studies) ได้แก่การศึกษาภาวการณ์ต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นในชั้น
เรียน เช่น การที่นักเรียนท าแบบฝึกหัดไม่ถูกต้อง การสังเกตผลการใช้ส่ือ การซักถามนักเรียนขณะ
ด าเนินการสอนหรือขณะท ากิจกรรมต่าง ๆ ภาวการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้สามารถจะน ามาเป็นข้อมูลเพื่อ
การพัฒนาหรือปรับปรุงรายวิชาได้เป็นอย่างดี 

2) การวัดศักยภาพผู้เรียน (Proficiency Measurement) Cronbach ได้ให้ความส าคัญต่อ
คะแนนรายข้อมากกว่าคะแนนจากแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยให้ทัศนะว่า คะแนนจากแต่ละข้อ
สามารถชี้ให้เห็นถึงส่ิงที่ผู้เรียนได้เรียนรู้แล้วและส่ิงที่จะพัฒนาต่อไป  ด้วยเหตุนี้ Cronbach จึงให้
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ความส าคัญต่อการสอบเพื่อวัดสมรรถภาพของผู้เรียนระหว่างการเรียนการสอนว่ามีความส าคัญ
มากกว่าการสอบประจ าปลายภาคเรียนหรือการสอบปลายปี 

3) การวัดทัศนคติ (Attitude Measurement) Cronbach ให้ทัศนะว่า การวัดทัศนคติเป็นผลที่
เกิดจากการเรียนการสอนส่วนหนึ่งมีความส าคัญเช่นกัน  การวัดทัศนคติอาจท าได้หลายวิธีเช่น การ
สัมภาษณ์ การตอบแบบสอบถาม และอ่ืน ๆ 

4) การติดตามผล (Follow - up Studies) เป็นการติดตามผลการท างาน หรือภาวการณ์เลือก
การศึกษาต่อในสาขาต่าง ๆ รวมท้ังการให้บุคคลที่เรียนในระดับขั้นพื้นฐานที่ผ่านมาแล้วได้ประเมิน
ถึงข้อดีและข้อจ ากัดของวิชาต่าง ๆ ว่าควรมีการปรับปรุงเพิ่มเติมอย่างไร เพื่อช่วยในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงรายวิชาเหล่านั้นต่อไป 

สรุปแนวคิด Cronbach มีความเชื่อว่าการประเมินที่เหมาะสมนั้นต้องพิจารณาหลาย ๆ ด้าน
ดังที่กล่าวมาแล้ว 4 ประการ Cronbach จึงได้เสนอโมเดล การประเมินที่เรียกว่า Cronbach’s Goal & 
Side Effect Attainment Model เพื่อน ามาใช้ส าหรับ การประเมินโครงการด้านการเรียนการสอน โดย
เน้นว่า การประเมินโครงการด้านการเรียนการสอนนั้น  ไม่ควรประเมินเฉพาะจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้
เท่านั้น แต่ควรประเมินหรือตรวจสอบผลข้างเคียงของโครงการด้วยเขายังมีความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า  
หน้าที่ส าคัญประการหนึ่งของการประเมินโครงการด้านการเรียนการสอนก็คือ การค้นหาข้อบกพร่อง
ของโครงการ เพื่อจะได้หาทางปรับปรุงแก้ไขกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

      2.4.4.3   แบบจ าลอง (Model) การประเมินของ Scriven 
Scriven (1967 อ้างถึงใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี, 2546, 35-37) ได้ให้นิยามการประเมิน

ไว้ว่า “การประเมิน” เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูล การตัดสินใจเลือกใช้เครื่องมือเพื่อ
เก็บข้อมูล และการก าหนดเกณฑ์ประกอบในการประเมิน เป้าหมายส าคัญของการประเมินก็คือ การ
ตัดสินคุณค่าให้กับกิจกรรมใด ๆ ที่ต้องการจะประเมิน 

Scriven ได้จ าแนกประเภทและบทบาทของการประเมินเป็น 2 ลักษณะ คือ 
1) การประเมินระหว่างด าเนินการ (Formative Evaluation)  
เป็นบทบาทของการประเมินงาน กิจกรรม หรือโครงการใด ๆ ที่บ่งช้ีถึงข้อดีและข้อจ ากัด ที่

เกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินงานนั้น ๆ ผลจากการประเมินดังกล่าวนี้ สามารถจะน าไปใช้พัฒนางาน
ดังกล่าวได้ดีขึ้น จึงอาจเรียกการประเมินประเภทนี้ว่า เป็นการประเมินเพื่อการปรับปรุง 

2) การประเมินผลรวม (Summative Evaluation) 
เป็นบทบาทของการประเมินเมื่อกิจกรรมหรือโครงการใด  ๆ ส้ินสุดลง เพื่อเป็นตัวชี้ถึง

คุณค่าความส าเร็จของโครงการนั้น ๆ รวมทั้งน าเอาความส าเร็จหรือแนวทางที่ดีไปใช้กับงานหรือ
กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในโอกาสต่อ ๆ ไป จึงอาจเรียกการประเมินประเภทนี้ว่าเป็น
การประเมินสรุปรวม 
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นอกจากนี้ Scriven ได้เสนอส่ิงท่ีต้องประเมินออกเป็นส่วนส าคัญอีก 2 ส่วน คือ 
 1) การประเมินเกณฑ์ภายใน (Intrinsic Evaluation) 
 เป็นการประเมินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของเครื่องมือใด  ๆ ที่ใช้ในการเก็บ

ข้อมูล รวมทั้งคุณภาพของคุณลักษณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ เช่น เป้าหมาย
โครงสร้าง วิธีการ ตลอดจนทัศนคติของบุคลากรที่รับผิดชอบในการด าเนินโครงการ ความเชื่อถือจาก
สาธารณชน และข้อมูลอ่ืน ๆ ในอดีตที่เกี่ยวข้องกับโครงการนั้น ๆ การประเมินในส่วนนี้ถือว่ามี
ความส าคัญมาก ข้อที่น่าสังเกตก็คือ การประเมินเกณฑ์ภายในจะไม่สนใจถึงผลผลิตหรือผลกระทบที่
มีต่อผู้รับบริการของโครงการ ตัวอย่างเกณฑ์ภายในของโครงการ เช่น โครงการพัฒนาหลักสูตรก็จะ
เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของหลักสูตร ความเหมาะสมของเนื้อหา ระบบการจัดการเรียนการสอน วิธีการ
ให้คะแนน ทัศนคติของผู้บริหารและครูที่มีต่อโครงการ 

 2) การประเมินความคุ้มค่า (Payoff Evaluation) 
 เป็นการประเมินในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ ทฤษฏี หรือส่ิงอ่ืน ๆ ของโครงการ 

แต่เป็นการประเมินในส่วนซ่ึงเป็นผลที่มีต่อผู้รับบริการจากการด าเนินโครงการ  หรือผลกระทบต่อ
ด้านสุขภาพอนามัยของผู้รับบริการจากการด าเนินโครงการ ฯลฯ การประเมินความคุ้มค่าได้ให้ความ
สนใจเกี่ยวกับผลของโครงการที่ให้แก่ผู้รับบริการ จึงจัดว่าเป็นการตัดสินคุณค่าของโครงการโดยอิง
เกณฑ์ภายนอก (Extrinsic Criteria) 

Scriven ยังกล่าวถึงการประเมินทั้งสองส่วนข้างต้นว่า ควรให้ความส าคัญต่อการประเมิน
เกณฑ์ภายใน แต่ขณะเดียวกัน นักประเมินก็จะต้องตรวจสอบผลผลิตในเชิงสัมพันธ์ของตัวแปร
ระหว่างกระบวนการกับผลลิตอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นด้วย แนวคิดทางการประเมินของ Scriven ในระยะต่อมา 
คือในช่วงปี ค.ศ. 1970 – 1971 ได้พัฒนาไปจากแนวคิดเดิมของการประเมินที่ยึดตามวัตถุประสงค์แต่
เพียงอย่างเดียว มาเป็นการประเมินที่มุ่งเน้นถึงผลผลิตต่าง  ๆ ที่เกิดขึ้นจากการท ากิจกรรมหรือ
โครงการใด ๆ ในทุก ๆ ด้าน โดยให้ความสนใจต่อผลผลิตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งที่เป็นผลโดยตรงจาก
โครงการและผลกระทบหรือผลพลอยได้ ท าให้มีการแบ่งประเภทของการประเมินตามแนวคิดของ 
Scriven ออกได้เป็น 2 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ (1) การประเมินที่ยึดวัตถุประสงค์เป็นหลัก  (Goal -Based 
Evaluation) (2) การประเมินที่ไม่ยึดวัตถุประสงค์เป็นหลัก (Goal – Free Evaluation) 

2.4.4.5 แบบจ าลอง (Model) การประเมินของ Stake 
การประเมินในทัศนะของ Stake (1967 อ้างถึงใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี, 2546, 39 - 45) 

เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่ง เพื่อน ามาจัดให้เป็นระเบียบและมีความหมายในการ
ประเมิน โดย Stake ได้สร้างแบบจ าลองทางความคิดเกี่ยวกับการประเมินขึ้น  เรียกว่าโมเดล  เคาร์
ทิเนนซ์ (Stake’s Countenance Model) ดังมีโครงสร้างดังต่อไปนี้ 
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แผนภูมิ 2.4  Stake’s Countenance Model 

 
แหล่งที่มา: Worthen and Sanders (1973 อ้างถึงใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี, 2546, 39) 

โมเดลตามความคิดของ Stake นั้นมีมิติทางการประเมินอยู่ 2 มิต ิคือ 
1. มิติในแนวตั้ง 
 1) ส่ิงน า (Antecedents) 
  ส่ิงน า หมายถึง ภาวะของส่ิงต่าง ๆ ที่เป็นอยู่ก่อน ก่อนที่จะมีกิจกรรมหรือการ

กระท าอย่างใดอย่างหนึ่งตามมา เช่น ในเรื่องของการเรียนการสอนก็จะหมายถึง ภูมิหลังความสามารถ 
ความถนัด ความสนใจ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเดิมของนักเรียน เป็นต้น 

 2) การปฏิบัติ (Transaction) 
  การปฏิบัติ หมายถึง ภาวะของการกระท า ความเคล่ือนไหว หรือกิจกรรมใด ๆ 

ตามวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายของงานในโครงการนั้น เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ส าหรับครูและนักเรียน 

 3) ผลผลิต (Outcomes) 
  ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นจากการที่มีภาวะของการกระท าในโครงการเช่น 

การจัดการเรียนการสอน ผลผลิตที่คาดหวัง หมายถึงการที่นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มักมีทัศนคติที่ดี มี
ความสามารถ มีทักษะ หลังจากที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไปแล้ว 

2. มิติในแนวนอน 
 1) ส่วนของการบรรยาย หมายถึง ภาวะที่ได้เกิดขึ้นจริงหรือต้องการจะให้เกิดขึ้นโดย

สามารถสังเกตได้ ภาวะในส่วนของการบรรยายนี้แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนย่อย คือ 
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  (1) ความมุ่งหมายหรือความประสงค์ที่คาดหวังหรือที่วางแผนไว้เพื่อต้องการให้
เกิดขึ้น 

  (2) ผลผลิตหรือส่ิงท่ีสังเกตได้ 
 2) ส่วนของการตัดสิน หมายถึง ภาวะของการตัดสินใจพึงประเมิน ซ่ึงแบ่งออกได้

เป็น 2 ส่วนย่อยคือ 
  (1)  เกณฑ์ ได้แก่ ภาวะที่ก าหนดขึ้นเพื่อใช้เทียบกับปรากฏการณ์ใด ๆ ที่สังเกต

ได้ และเพื่อระบุว่าส่ิงท่ีเกิดขึ้นนั้นมีคุณภาพระดับใด 
  (2)  การเลือกตัดสินใจ  ได้แก่ ผลที่ เกิดจากการน าเอาเหตุการณ์หรือ

ปรากฏการณ์ ใดๆ ที่เกิดขึ้นมาเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนด 
    2.4.4.6 แบบจ าลอง (Model) การประเมินของ Alkin 
Alkin (1969 อ้างถึงใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี, 2546, 45-47) ได้ให้นิยามของ“การ

ประเมิน” ไว้ว่า คือกระบวนการของการคัดเลือก ประมวลข้อมูล และการจัดระบบสารสนเทศที่มี
ประโยชน์ เพื่อน าเสนอต่อผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจ หรือเพื่อก าหนดทางเลือกในการท ากิจกรรม
หรือโครงการใด ๆ 

Alkin ได้แบ่งการประเมินออกเป็น 5 ส่วน คือ 
 1) การประเมินเพื่อก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 การประเมินส่วนนี้ เป็นการประเมินที่เกิดขึ้นที่จะท ากิจกรรมหรือโครงการใดๆ เป็น

การประเมินเพื่อก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ  หรือเพื่อก าหนดเป้าหมายของโครงการให้
สอดคล้องกับภาวะความต้องการที่เป็นอยู่ 

 2) การประเมินเพื่อวางแผนโครงการ 
 การประเมินส่วนนี้เป็นการประเมินเพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมในการที่จะวางแผนให้

การด าเนินการโครงการนั้น ๆ ได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 3) การประเมินระหว่างก าลังด าเนินโครงการ 
 การประเมินส่วนนี้ จะเน้นถึงการพิจารณาขั้นตอนการท างานเป็นไปตามแผนที่วาง

ไว้หรือไม ่หรือได้ด าเนินการไปตามขั้นตอนที่ควรจะเป็นเพียงใด 
 4) การประเมินเพื่อพัฒนาโครงการ 
 การประเมินส่วนนี้ เป็นการประเมินเพื่อค้นหารูปแบบ แนวทาง หรือข้อเสนอแนะ 

ใด ๆ ในการที่จะท าให้งานที่ก าลังด าเนินการอยู่นั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 5) การประเมินเพื่อรับรองผลงาน และเพื่อการยุบ ขยาย หรือปรับเปล่ียนโครงการ 
 การประเมินส่วนนี้  เป็นการประเมินภายหลังการด าเนินงานตามโครงการมี

จุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบผลที่ได้กับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ รวมท้ังการประมวลผล ข้อแนะน าเพื่อ
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น าไปใช้กับโครงการต่อไป และเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการที่จะยุบ เลิก ขยาย หรือปรับเปล่ียน
โครงการในช่วงระยะเวลาต่อไปด้วย 

6. แบบจ าลอง (Model) การประเมินของ Stufflebeam 
แนวคิดของ Stufflebeam (1971 อ้างถึงใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี, 2546, 39) มีลักษณะที่

จะแบ่งแยกบทบาทของการท างานระหว่างฝ่ายประเมินกับฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างเด่นชัดกล่าวคอื 
ฝ่ายประเมินมีหน้าที่ระบุ จัดหา และน าเสนอสารสนเทศให้กับฝ่ายบริหาร ส่วนฝ่ายบริหารมีหน้าที่
เรียกหา และน าผลการประเมินที่ได้นั้น ไปใช้ประกอบการตัดสินใจเพื่อด าเนินการใด  ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามควรแก่กรณี 

ทั้งนี้ ในส่วนที่เป็นรายละเอียดของการประเมินตามนิยามของ Stufflebeam นั้นสามารถ
ถ่ายทอดเป็นโมเดลพื้นฐานได้ดังนี้ 

แผนภูมิ 2.5  Stufflebeam Model 

 

แหล่งที่มา: Stufflebeam (1971 อ้างถึงใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี, 2546, 39) 

การประเมินตามโมเดลของ Stufflebeam นั้น สามารถสรุปการประเมินเป็น 3 ขั้นตอนคือ 
1) ก าหนด หรือระบุและบ่งชี้ข้อมูลที่ต้องการ 
2) จัดเก็บรวบรวมข้อมูล 
3) วิเคราะห์และจัดสารสนเทศ เพื่อน าเสนอฝ่ายบริหาร 

Stufflebeam และคณะ ได้แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ประเภท คือ 
1) การประเมินบริบทหรือสภาพแวดล้อม (Context Evaluation: C)  เป็นการประเมินก่อนที่

จะลงมือด าเนินโครงการใด ๆ มีจุดมุ่งหมายเพื่อก าหนดหลักการและเหตุผล รวมท้ังเพื่อพิจารณาความ
จ าเป็นจะต้องจัดท าโครงการ การชี้ประเด็นปัญหาตลอดจนการพิจารณาความเหมาะสมของเป้าหมาย
ของโครงการ 



 

33 

2) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation: I) เป็นการประเมินเพื่อพิจารณาถึงความ
เหมาะสม ความเพียงพอของทรัพยากรที่จะใช้ในการด าเนินโครงการ ตลอดจนเทคโนโลยีและแผน
ของการด าเนินโครงการ 

3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) เป็นการประเมินเพื่อ 
 (1)  หาข้อบกพร่องของการด าเนินโครงการ เพื่อท าการแก้ไขให้สอดคล้องกับ

ข้อบกพร่องนั้น ๆ 
 (2)  หาข้อมลูประกอบการตัดสินใจที่จะส่ังการเพื่อการพัฒนางานต่าง ๆ 
 (3)  บันทึกภาวะของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นไว้เป็นหลักฐาน 
4) การประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้น (Product Evaluation: P) เป็นการประเมินเพื่อเปรียบเทียบ

ผลที่เกิดขึ้นจากการท าโครงการกับเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของโครงการที่ก าหนดไว้แต่ต้น รวบ
ทั้งการพิจารณาในประเด็นของการยุบ เลิก ขยายหรือปรับเปล่ียนโครงการ 

การจัดประเภทของการประเมินดังกล่าว  แสดงถึงการประเมินที่พยายามให้ครอบคลุม
กระบวนการท างานในทุก ๆ ขั้นตอน ตามแนวคิดที่รู้จักกันดีในนามว่า “CIPP”  ส่ิงที่ควบคู่กับการ
ประเมินทั้ง 4 ประเภทข้างต้น ได้แก่ การตัดสินใจเพื่อด าเนินการใด ๆ ซ่ึงสามารถจะแบ่งออกได้อีก 4 
ประเภทเช่นกัน คือ 

1) การตัดสินใจเพื่อการวางแผน เป็นการตัดสินใจที่อาศัยการประเมินสภาวะแวดล้อม  มี
บทบาทส าคัญคือ การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้สอดคล้องกับแผนในการด าเนินงาน 

2) การตัดสินใจเพื่อก าหนดโครงสร้างของโครงการ เป็นการตัดสินใจที่อาศัยการประเมิน
ตัวป้อน มีบทบาทส าคัญคือ การก าหนดโครงสร้างของแผนงานและขั้นตอนการท างานต่าง  ๆของ
โครงการ 

3) การตัดสินใจเพื่อน าโครงการไปปฏิบัติ  เป็นการตัดสินใจที่อาศัยการประเมิน
กระบวนการ มีบทบาทส าคัญคือ ควบคุมการท างานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด  และเพื่อปรับปรุง
แก้ไขแนวทางการท างานให้ได้ผลดีที่สุด 

4) การตัดสินใจเพื่อการทบทวนโครงการ เป็นการตัดสินใจที่อาศัยผลจากการประเมินที่
เกิดขึ้น มีบทบาทหลักคือ การตัดสินใจเกี่ยวกับการยุติ ล้มเลิก หรือขยายโครงการในช่วงเวลาต่อไป 

แนวคิดและเป้าหมายของการประเมินตามท่ีสตัฟเฟิลบีมได้เสนอมาแล้วนั้น ก็เพื่อประโยชน์
ต่อการตัดสินใจในการด าเนินโครงการแต่ละประเภท จะเห็นได้ว่า การประเมินแต่ละประเภทดังกล่าว
จะต้องเอ้ืออ านวยต่อการน าไปตัดสินใจ ดังรูปแบบความสัมพันธ์ต่อไปนี้ 
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แผนภูมิ 2.6  แสดงรูปแบบความสัมพันธ์ของสตัฟเฟิลบีม 

 

แหล่งที่มา: Stufflebeam (1971 อ้างถึงใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี,2546, 39) 

  7. แบบจ าลอง (Model) การประเมินเชิงระบบ (Input-Output Model หรือ System 
Approach Model) ของ Katz and Kahn 

ปัจจุบันแบบจ าลองท่ีผู้บริหารโครงการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลโครงการด้าน
พัฒนาสังคม นิยมใช้ในการติดตามและประเมินผลโครงการ คือ แนวคิดและตัวแบบการประเมินผล
เชิงระบบ (Input Output Model หรือ System Approach Model) ที่มีหลักการส าคัญมุ่งเน้นประเมิน
ด้วยวิธีการประเมินผลด้วยระบบวิเคราะห์ (Analytical Evaluation) เป็นการประเมินที่วิเคราะห์ปัจจัย
น าเข้า (Inputs) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Outputs) ตลอดจนประเมินผล ต่อเป้าหมาย 
(Outcomes) และผลกระทบ (Impacts) ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการทั้งทางตรงและทางอ้อม ในมิติ
ด้านบวกและด้านลบ (Katz and Kahn, 1978 อ้างถึงใน วรรณภา ทองแดง, 2551, 24-25) 

ดังนั้น การประเมินผลโครงการในแนวคิดและแบบจ าลอง  Input-Output Model จึงถือว่า
เป็นการตรวจสอบโครงการใน 2 ช่วงเวลา คือ การประเมินระหว่างการด าเนินโครงการ (On-Going 
Evaluation) ซ่ึงเป็นการมุ่งประเมินประสิทธิภาพของการด าเนินโครงการเพื่อตรวจสอบกระบวนการ
ด าเนินโครงการว่าได้ด าเนินเป็นไปตามแนวคิดและหลักการบริหารจัดการที่ดี  

การประเมินหลังเสร็จส้ินการด าเนินโครงการ (Ex-post Evaluation) จะมุ่งเน้นการประเมิน
ประสิทธิผล (Outputs) ของโครงการ หรือตรวจสอบประเมินความส าเร็จผลสัมฤทธ์ิของโครงการว่า



 

35 

บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหรือไม่  รวมถึงการประเมินผลต่อเป้าหมายหรือคุณประโยชน์ที่
เกิดขึ้น (Outcomes) จากโครงการ ตลอดจนผลกระทบ (Impacts) ที่เกิดขึ้นทั้งที่คาดหวังและไม่
คาดหวังจากโครงการในทิศทางท่ีปรารถนาและไม่ปรารถนา 

โดยสรุป การประเมินผลในรูปแบบ Input-Output Model มีหลักการส าคัญของการประเมิน 
คือ มุ่งเน้นประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  (On-going Evaluation) 
และประเมินหลังเสร็จส้ินการด าเนินโครงการ (Ex-post Evaluation) เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
เพื่อใช้ในการตัดสินในการตัดสินใจแก่ผู้บริหารว่าจะด าเนินการต่อไป จะต้องมีการปรับปรุงอะไรบ้าง 
หรือจะยุติโครงการ  

แผนภูมิ 2.7 แสดงรูปแบบ Input-Output Model 

 

แหล่งที่มา: Katz and Kahn (1978 อ้างถึงใน วรรณภา ทองแดง, 2551, 25) 

8. แบบจ าลอง (Model) การประเมินของ เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี 
เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2546 , 303-317) ได้พัฒนารูปแบบของการประเมินโครงการ 

เพื่อให้เหมาะที่จะน ามาประยุกต์ใช้กับการประเมินโครงการในประเทศไทยโดยเฉพาะ  
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แผนภูมิ 2.8  แบบจ าลองการประเมิน "CPO" 

 

                   แหล่งที่มา: เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี, 2546, 306. 

สัญลักษณ์ที่ใช้มีดังนี้ 
1.   หมายถึง เส้นแบ่งระหว่างองค์ประกอบ ซ่ึงแยกกันไม่เด็ดขาด 
2.   หมายถึง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างแต่ละองค์ประกอบในลักษณะของการส่ือสารแบบ

สองทางอย่างครบวงจร 
3. C  หมายถึง Context 
4. P  หมายถึง Process 
5. O  หมายถึง Outcome 
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 การประเมินโครงการตามแนวคิดของเยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 3 
ส่วนใหญ่ ๆ ที่เกี่ยวข้องซ่ึงกันและกันอย่างต่อเนื่องตามล าดับ  คือ (1) ปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะ
แวดล้อมของโครงการ (2) กระบวนการปฏิบัติระหว่างด าเนินโครงการ และ (3) ผลผลิตของโครงการ 
องค์ประกอบแต่ละส่วน ดังนี้ 

1) ปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ (Context) 
ปัจจัยทางด้านนี้หมายถึง บริบท ต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมด เช่น ปัจจัย

ทางการเมือง ทางสังคม ทางวัฒนธรรม รวมทั้ง ปัจจัยทางกายภาพ และทางด้านจิตใจ เป็นต้น การ
ประเมินในส่วนนี้เป็นการประเมินสภาพแวดล้อมหรือ “บริบท” ต่าง ๆ ของโครงการนั้น ๆ ว่ามีความ
เหมาะสมหรือไม ่อย่างไร โดยพิจารณา 

 (1) ความต้องการของโครงการ (Need Assessment) เพื่อให้ทราบถึงความจ าเป็น หรือ
ความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการ 

 (2) ความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility) เพื่อให้ทราบถึงโอกาสในการจัดท า
โครงการ 

 (3) การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อระบุถึงส่ิงที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

 (4) ความพร้อมและทรัพยากรในด้านต่าง เช่น เงินทุนหรืองบประมาณวัสดุอุปกรณ์ 
บุคลากร เป็นต้น 

2) กระบวนการปฏิบัติระหว่างด าเนินโครงการ (Process) 
ค าว่า กระบวนการ หมายถึงขั้นตอนหรือกรรมวิธีที่จะต้องปฏิบัติตามล าดับ ก่อนหลังอย่าง

เป็นระบบและครบวงจรในระหว่างด าเนินโครงการ กระบวนการดังกล่าวอาจจะแตกต่างกันไปในเชิง
ปรัชญาของแต่ละโครงการ ถึงแม้ว่ากระบวนการปฏิบัติระหว่างด าเนินโครงการอาจจะแตกต่างกัน 
ขึ้นอยู่กับเป้าหมายในเชิงปรัชญาของแต่ละโครงการนั้นๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว แต่ส าหรับการประเมิน
โครงการโดยทั่วไปมีองค์ประกอบส าคัญที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษก็คือ ความสอดคล้องของกิจกรรม 
และช่วงเวลา โดยพิจารณาถึง 

 (1) กิจกรรม (Activity) เพื่อให้ทราบว่า กิจกรรมนั้น ๆ มีความสอดคล้องหรือตรงกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ และมีการจัดล าดับที่เหมาะสมต่อเนื่องกันมามากน้อยเพียงใด 

 (2) ช่วงเวลา (Timing) เพื่อให้ทราบว่า ช่วงเวลาที่จะด าเนินโครงการทางด้าน
กิจกรรมนั้น ๆ มีความเหมาะสมเพียงไร มีข้อจ ากัดประการใด และช่วงเวลาที่ก าหนดไว้นั้นสามารถ
จะปรับเปล่ียนไปจากเดิมตามความจ าเป็นหรือไม่ และเพราะเหตุใด 
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3) ผลผลิตของโครงการ (Outcome) 
ค าว่า ผลผลิตของโครงการ หมายถึง ผลงานหรือผลที่ได้รับจากการประท าใด ๆ ของแต่ละ

โครงการ โดยสามารถแบ่งผลงานดังกล่าวเป็น 3 ประเภทคือ ผลรวม (Overall) ผลกระทบ (Impact) 
และคุณค่าหรือประโยชน์ (Utility) ตามล าดับในการประเมินผลผลิตของโครงการใด ๆ ก็ตาม จึงเป็น
การประเมินเกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากโครงการนั้น ๆ โดยพิจารณาถึง 

 (1) ผลรวม (Overall) เพื่อให้ทราบถึงผลที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากกิจกรรมของโครงการ 
ทัง้โดยทางตรงและทางอ้อม 

 (2) ผลกระทบ (Impact) เพื่อให้ทราบถึงผลที่ตามมาจากการด าเนินโครงการนั้น ๆ ทั้ง
ทางตรง และทางอ้อม รวมท้ังจากที่คาดหวังไว้และมิได้คาดหวังไว้ด้วย 

 (3) คุณค่าหรือประโยชน์ (Utility) เพื่อให้ทราบถึงคุณค่าหรือความส าคัญของผลที่ได้
จากการประเมิน ทั้งนี้เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจหรือเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
ต่อไป 

2.5 แนวคิดการรับรู้ (Perception) 
                2.5.1 ความหมาย 
             Schiffman และ Kanuk (2007, 148                      , 2555) การรับรู้ เป็นกระบวนการ
ซ่ึงแต่ละบุคคลเลือก จัดระเบียบและตคีวามส่ิงเร้าเป็นภาพทีมีความหมายและเชื่อมโยงกัน ซ่ึงแม้ว่า
บุคคลจะได้รับส่ิงเร้าส่ิงเดียวกนัแต่การรับรูใ้นแต่ละบคุคลย่อมแตกต่างกันตามความต้องการค่านิยม 
และความคาดหวังของแต่ละบุคคล 
             Hanna และ Wozniak (2001, 102 อ้างใน               , 2555) การรับรู้เป็นกระบวนการ
ของการคัดเลือก การจัดระเบียบและการตคีวามความรู้สึกเป็นส่ิงท่ีมีความหมาย 
             ศิริวรรณ เสรีรัตน ์(2552,116 ) การรับรู้เป็นกระบวนการซ่ึงบุคคลจัดระเบียบและตคีวาม 
ความรู้สึกประทับใจของตนเองเพื่อให้ความหมาย เ   ยวกับสภาพแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตามการรับรู้
ของคน ๆ หนึ่งสามารถตีความหมายให้แตกต่างจากความเป็นจริงได้อย่างมาก เช่น พนักงานทกุคนใน
องค์กรแห่งหนึ่งอาจรับรูว้่าองคก์รของตนเป็นบรษิัทท่ีดีและรับผิดชอบต่อสังคม แต่ในความเป็นจริง
อาจไม่เป็นดังท่ีรับรูก้็เป็นได 
                 ลักขณา สริวัฒน ์(2549) ให้ความหมายการรับรู ้หมายถึง การเกิดสัมผัสอย่างมีความหมาย
และเป็นประสาทสัมผัสเกิดการสัมผัสขึ้น และตีความแห่งการสัมผัสได้รับออกมาเป็นส่ิงหนึ่งส่ิงใดที่
มีความหมายอันเป็นส่ิงท่ีรู้จกัและเข้าใจกัน และในการแปลความหมายของการสัมผัสนั้นจ าเป็นที่
อินทรีย์จะต้องใช้ประสบการณ์เดิมหรือความรู้เดิม ดังนั้นหากคนเราไม่มคีวามรู้เดิมหรือลืมเรื่องนั้นๆ 
ไปก็จะไม่มีการรับรูใ้นส่ิงนัน้ๆ แต่จะเกิดเฉพาะการสัมผัสกับส่ิงเร้าเท่านั้น 
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                  บรรยงค ์โตจินดา (2543, 287) ให้ความหมายการรับรู้ว่า หมายถึง การที่บุคคลได้รับ
ตีความและตอบสนองต่อส่ิงท่ีเกิดขึ้น การรับรู้แบ่งได้เป็น 2 กิจกรรม คือ การรับข้อมูลและการแปล
ข้อมูลให้เป็นข้อความตามความเข้าใจ การรับรูจ้ะต้องค านงึถึงความรู้ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสาร 
ความสนใจและประสบการณ์จึงสามารถท าให้แปลความถูกต้อง 
                    จากความหมายสรุป การรับรู ้(Perception)  ได้ว่า การรับรู้เป็นการท าความเข้าใจและ
ตีความต่อส่ิงเร้าจากสภาพแวดล้อมให้กลายเป็นส่ิงท่ีมีความหมาย โดยผู้รับรู้แต่ละคนอาจจะ
ตีความหมายนั้นออกมาเหมือนกนั หรือแตกต่างกันก็ได ้
               2.5.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลตอ่การรับรู้ 
                   กันยา สุวรรณแสง (2544        นิตยา สุภาภรณ์, 2552,7-8) ได้กล่าวถึง ปัจจัยที่เป็นตวั
ก าหนดการรับรู้ไว้ว่าส่ิงเร้าอย่างเดียวกันอาจจะท าให้คนสองคนสามารถรับรู้ต่างกนัได้ การที่มนษุย์
สามารถรับรู้ส่ิงต่าง ๆ ได้ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างและจะรับรู้ได้ดีมากน้อยเพียงใดขึน้อยู่กับส่ิงท่ีมี
อิทธิพลต่อการรับรู้เช่น ประสบการณ ์วัฒนธรรม การศึกษา ดังนั้นการที่บุคคลจะเลือกรับรู้ส่ิงเร้าใจ
อย่างใดอย่างหนึ่งในขณะใดขณะหนึ่งนัน้จึงขึ้นอยู่กับปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ ได้แก่ 
                                 1. อิทธิพลที่มาจากภายนอก ได้แก ่ความเข้มและขนาดของส่ิงเร้า (Intensively 
and Size) การกระท าซ้ าๆ (Repetition) ส่ิงท่ีตรงกันข้าม (Contrast) การเคล่ือนไหว (Movement) 
                                 2.อิทธิพลที่มาจากภายใน ได้แก่ แรงจงูใจ (Motive) การคาดหวัง (Expectancy) 
ความสนใจ อารมณ์ความคิดและจิตนาการ ความรู้สึกต่างๆ ที่บุคคลได้รับ       
              2.5.3 องค์ประกอบของการรับรู้ 
                  ลักขณา สริวัฒน(์2549:50) กล่าวถึงองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ ของบุคคล 
           
                               1. ความตั้งใจ (Attention) คือการเอาใจใส่ต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง การรับรู้จะเกิดขึ้นอย่าง              
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจของคนแยกได้ดังนี ้
                                             1) ส่ิงเร้าภายนอก คุณสมบัตขิองส่ิงเร้าภายนอกที่ดึงดคูวามตั้งใจหรือ
ความสนใจ คือ ส่ิงของท่ีมีขนาดใหญ ่ระดับความเข้มหรือความหนกัเบาของส่ิงเร้า การกระท า ซ้ า ๆ 
การเคล่ือนที่หรือการเปล่ียนระดับการเคล่ือนย้ายไปมา การตัดกนั 
                                             2) ส่ิงเร้าภายใน ได้แก่ความสนใจ ความต้องการ หรือความหวัง แบ่งเป็น 
2 ประเภทคือ 
                                                            2.1) ความสนใจชัว่ขณะ (Momentary Interest) เช่น นักกีฬารอ
ฟังเสียงสัญญาณ 
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                                                            2.2) ความสนใจที่ติดเป็นนิสัย  (Habitual Interest)   ได้แก่  
ความสนใจเดิมที่บุคคลติดเป็นนิสัยคนที่มีความพร้อมที่จะเลือกสนใจส่ิงใดส่ิงหนึ่งตามความสนใจ
เดิมของตน 
                                  2. การเตรียมพร้อมท่ีจะรับ (Preparatory Set) หมายถึง สภาพของจิตใจที่สงบ
และแน่วแน่ในส่ิงใดส่ิงหนึ่งเพียงส่ิงเดียว การรับรู้พร้อมท่ีจะเกิดขึ้นได ้
                                  3. ความต้องการ หมายถึง สภาวะจติใจที่อยากได้ส่ิงใดส่ิงหนึ่งเม่ือเป็นความ
อยากไดก้ารรับรู้ที่เกิดขึน้กจ็ะมีประสิทธิผล 
                    วิภาพร มาพบสุข(2540, 242) กล่าวถึงองค์ประกอบของการรับรู ้ได้แก่  
                    1. มีส่ิงเร้าที่จะรับรู ้(Stimulus) เช่น รูป รส กล่ิน เสียง 
                    2. ประสาทสัมผัส (Sense Organs) และความรูสึ้กสัมผัส เช่น หู ตา จมูก ล้ิน ผิวหนัง 
                    3. ประสบการณ์เดิม หรือความรู้เดิมเกี่ยวกับส่ิงเร้าที่ได้สัมผัส 
                    4. การแปลความหมายจากส่ิงท่ีสัมผัส เช่น ขับรถเห็นสัญญาณไฟแดงที่ส่ีแยก หมายถึงให้
รถหยุด เป็นต้น    
                2.5.4  ความส าคัญของการรับรู้และกระบวนการรับรู้     
              ความส าคัญของการรับรู ้       (กันยา สุวรรณแสง.2544        นิตยา สุภาภรณ์ ,2552,12) 
                               1. การรับรู้มคีวามส าคัญต่อการเรียนรู ้โดยการรับรู้ท าให้เกิดการเรียนรู ้ถ้าไม่มีการ
รับรู้การเรียนรู้จะเกิดขึ้นไม่ได้ การเรียนรู้มีผลต่อการรับรู้ครั้งใหม ่เนื่องจากความรู้พื้นฐานเดิมจะช่วย
แปลความหมายให้ทราบว่าคืออะไร 
                                 2. การรับรู้มคีวามส าคัญต่อเจตคต ิอารมณ ์และแนวโน้มของพฤติกรรม เมื่อรับรู้
แล้วย่อมเกิดความรู้สึก เกิดอารมณ ์พัฒนาเป็นเจตคต ิแล้วพัฒนาสู่องค์ความรู้ในที่สุด 

                 กระบวนการรับรู ้ประกอบด้วย (สมัย จิตหมวด, 2521, อ้างใน บัณฑิต เผ่าวัฒนา, 2548, 
หน้า 8) 

1. อาการสัมผัส หมายถึง อาการที่อวัยวะสัมผัสกับส่ิงเร้าที่ผ่านมา และเข้ากระทบกับ
อวัยวะที่รับสัมผัสกับส่ิงต่าง ๆ เพื่อให้คนเราได้รับรู้ภาวะแวดล้อมที่อยู่รอบตัว แล้วเกิดปฏิกิริยา
ตอบสนองขึ้น 

2. การแปลความหมายจากอาการสัมผัส ส่ิงส าคัญที่จะช่วยแปลความหมายได้ดีและ
ถูกต้องนั้น คือ สติปัญญา การสังเกต การพิจารณา ความสนใจ ความตั้งใจ และคุณภาพของจิตใจใน
ขณะนั้น 
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3. ความรู้หรือประสบการณ์เดิม ได้แก่ ความคิด ความรู้ ความเข้าใจ และการกระท า
ของผู้รับรู้ในอดีตที่จะต้องประกอบด้วยความถูกต้อง  ความแน่นอน ความชัดเจน รวมทั้งมีปริมาณ
ข้อมูลมากพอ หรือมีความรอบรู้ในหลาย ๆ ด้าน 

แผนภูมิ 2.9  กระบวนการรับรู ้

                   ส่ิงเร้า                      อาการสัมผัส              การแปลความหมาย                   การรับรู ้
 
 
                                                           ประสบการณ์เดิม 
                                                       ความสนใจ ความตั้งใจ                                                    

2.6                    
ยูเนสโก (1978, 89 อ้างถึงในวิภาพร มาพบสุข, 2550, 3) ได้สรุปแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพ

ชีวิตไว้ว่า คุณภาพชีวิตเป็นความรู้สึกของการอยู่อย่างพอใจ มีความสุขความพอใจต่อองค์ประกอบ
ต่างๆของชีวิตที่มีส่วนส าคัญต่อบุคคลนั้นๆ โดยได้ชี้ให้เห็นว่ามีปัจจัยหลายประการที่มีความสัมพันธ์
กับคุณภาพชีวิต อันได้แก่ อาหาร สุขภาพอนามัย โภชนา การศึกษา ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรที่อยู่
อาศัย รายได้ 

พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ (2548, 103-104) ได้รวบรวมความหมายของนักวิชาการไว้ ได้แก่ 
พระเทพเวที (ประยุทธ ปุยตโต) คือ คุณสมบัติของชีวิตที่เป็นอยู่ดี มีส่วนรวมเกื้อกูลซ่ึงกัน

และกันกับสังคมและธรรมชาติแวดล้อม และสามารถพัฒนาตัวเองให้เจริญงอกงามมีความสันติสุข
และอิสรภาพท่ีสมบูรณ์                                

สุพรรณี ไชยอ าพร และสนิท สมัครการ ให้ความหมายว่า คุณภาพชีวิตคือ ชีวิตที่มีความสุข
พอสมควรทั้งกายและจิตใจ ความสุขกายคือได้รับการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานอย่าง
เพียงพอ เช่น ได้รับการล้ียงดูและอบรมส่ังสอนจากครอบครัวอย่างดีพอ สุขอนามัยแข็งแรง  ศึกษาดี 
อาชีพการงานดี โอกาสเล่ือนฐานะตามความเหมาะสม ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและโอกาสแสวงหา
ความบันเทิงรื่นเริงใจตามสมควร ส่วนความสุขใจคือ การหล่อหลอมปัจจัยทางด้านความเชื่อ ค่านิยม 
ศีลธรรมและจริยธรรมให้เกิดความสมดุล  

สิปนนท ์เกตุทัต ได้ให้ความหมายไว้ว่า คือชีวิตมีความสุข ชีวิตที่สามารถปรับตัวเองให้เข้า
กับธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ทั้งส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ และส่ิงแวดล้อมทางสังคม และสามารถ
ปรับธรรมชาติหรือส่ิงแวดล้อมให้เข้ากับตนเอง โดยไม่เบียดเบียนธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและสังคม 
ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน กล่าวคือ เรียนรู้ธรรมชาติจนปรับตัวเองและธรรมชาติให้เข้ากัน โดยไม่เบียดเบียน
กัน  



 

42 

กรมพัฒนาชุมชน(             , 2551,13 ) ให้ความหมายว่า เป็นสภาพความเป็นอยู่ของ
บุคคลในด้านร่างกาย จิตใจ สังคม ความคิด จิตวิญญาณ และช่วยในการให้บุคคลมีชีวิตที่เหมาะสมใน
สังคม เช่น  

1. ด้านร่างกาย สภาพความเหมาะสมในการมีชีวติ อาหาร น้ า เส้ือผ้า  
2. ความรู้สึกของคุณภาพชีวติ การผ่อนคลาย กิจกรรมท่ีเปน็ประโยชน์ ศิลปะ ความ

ซาบซ้ึงในวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ในครอบครวั สังคม  
3. คุณภาพชีวิตในสภาพแวดล้อมรอบตัว คือ สภาพแวดล้อมท่ีสะอาด มีการจัดการที่

ดี ไม่มีมลภาวะ  
4. ในด้านวัฒนธรรม คือ โอกาสทางการศึกษา การมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน 

ความเสมอภาคในการประกอบอาชีพ ความปลอดภัย ความร่วมมือในชุมชน ระเบียบวินัย ความเห็น
อกเห็นใจผู้อ่ืน  

5.ในด้านความคิด คือความเข้าใจในการใช้ชีวติบนโลก ชีวติ สังคม การศกึษา  
6. ในด้านความหมายทางจิตวิญญาณ ความดี ความซ่ือสัตย์ ความมีน้ าใจ ชว่ยเหลือ

ผู้อ่ืนใน ครอบครัว สังคม ความภกัดีต่อชาต ิ 
ชัยวัฒน์ ปัญจพงศ์ (2521, 138) กล่าวว่า คุณภาพชีวิต หมายถึง ชีวิตที่มีคุณภาพอันเป็นชีวิตที่

ไม่เป็นภาระไม่ก่อให้เกิดปัญหาแก่สังคม มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความเพียบพร้อม
และความสามารถที่จะด ารงสถานภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
และค่านิยมของสังคม กับสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือปัญหาท่ีซับซ้อนได้ 

กุหลาบ  รัตนสัจจธรรม และ คณะ (2535, 10 –11) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตไว้
อย่างกว้าง ละเอียด และครอบคลุม ดังนี้  

คุณภาพชีวิต หมายถึง สภาพความเป็นอยู่ของบุคคลทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
ความคิด และจิตใจ ซ่ึงรวมเอาทุกด้านของชีวิตไว้ทั้งหมด ซ่ึงบุคคลสามารถด ารงอยู่ร่วมกับสังคม ได้
อย่างเหมาะสม โดยสามารถแสดงมิติต่างๆของคุณภาพชีวิตไว้ได้ ดังนี้  

คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย หมายถึง อาหาร น้ า เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย สุขภาพ อนามัย 
พลังงาน การออมทรัพย์ ส่ิงอ านวยความสะดวกในครอบครัวและในการประกอบอาชีพ  

คุณภาพชีวิตด้านอารมณ์ หมายถึง การพักผ่อนหย่อนใจที่มีคุณประโยชน์ ความนิยม
ชมชอบในศิลปวัฒนธรรมของท้องถ่ิน ความสัมพันธ์ที่อบอุ่นในครอบครัวและชุมชน ความรักและ
ความเป็นเจ้าของท่ีมีต่อหมู่คณะ 

คุณภาพชีวิตด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ หมายถึง สภาวะแวดล้อมที่บริสุทธ์ิ
สะอาดและเป็นระเบียบ ปราศจากมลภาวะในดิน น้ าอากาศ และเสียง มีทรัพยากรที่จ าเป็นแก่การด ารง
ชีพ และการคมนาคมท่ีสะดวก 
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คุณภาพชีวิตด้านสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม หมายถึง โอกาสในการศึกษา การ
ประกอบอาชีพท่ีเท่าเทียมกัน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะ ความปลอดภัยในร่างกาย ชีวิตและ
ทรัพย์สิน การปกครองท่ีให้สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค ความเป็นธรรมด้านรายได้และทางสังคม 
ความร่วมมือร่วมใจในชุมชน ความเป็นระเบียบวินัย มีความเห็นอกเห็นใจกัน และมีค่านิยมที่
สอดคล้องกับหลักธรรมของศาสนา 

คุณภาพชีวิตด้านความคิด หมายถึง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลก ชีวิตและชุมชน  
การศึกษา วิชาอาชีพ ความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆของตัวเอง ครอบครัว และ
ชุมชน การเป็นที่ยอมรับของชุมชน การสร้างความส าเร็จด้วยตนเอง การยอมรับตนเอง และการมี
เป้าหมายในชีวิตที่เหมาะสม 

คุณภาพชีวิตด้านจิตใจ หมายถึง การมีคุณธรรมในส่วนตัวและสังคม เช่น ความ
ซ่ือสัตย์สุจริต เมตตากรุณา ช่วยเหลือเกื้อกูล กตัญญูกตเวที ความจงรักภักดีต่อชาติ ความศรัทธาใน
ศาสนา ความเสียสละ และการละเว้นจากอบายมุข 

Shackman (2005 อ้างถึงใน Thanawit Butr-Udom, 2007) ให้ความหมายว่า เป็นเรื่องที่
นอกเหนือจากส่ิงท่ีเป็นความเป็นอยู่ที่ดีด้านวัตถุ แต่เกี่ยวข้องกับสภาพจิตที่ดี มีความสามารถในการ
คิดสร้างสรรค์ มีเกียรติ มีการยอมรับจากสังคม มีความรู้สึกของการได้ถูกรักโดยคนอ่ืน ไม่มีความกลัว 
ความวิตกกังวล และอธิบายว่า “คุณภาพชีวิต” เป็นเรื่องซับซ้อน เพราะมีความเกี่ยวข้องกับความพอใจ
ของแต่ละบุคคล ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ความต้องการทางสังคม ท้ังในระดับจุลภาคและมหภาค  

Hancock (2000 อ้างถึงใน Thanawit Butr-Udom,2007) เสนอแนวคิดเรื่องคุณภาพชีวิตว่า
เป็นความพอใจของชีวิต ความรู้สึกว่าตนมีคุณค่ มีสุขภาพดี มีความสุข สามารถปรับตัวได้ มี
ความหมายและมีชีวิตที่มีความหมาย สามารถแยกแยะระหว่างคุณภาพท่ีดีและไม่ดีของชีวิต มีหรือไม่
มีความสุข พอใจหรือไม่พอใจ การตัดสินใจว่าคุณภาพชีวิตดีหรือไม่เกี่ยวข้องกับระดับความต้องการ
ของบุคคล  

Sirgy (2001 อ้างถึงใน Thanawit Butr-Udom, 2007) คุณภาพชีวิตเกี่ยวข้องกับความสบาย
ทางร่างกายและส่วนประกอบของชีวิต ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน กิจกรรมทางสังคม การพัฒนา
ตนเอง และ การเติมเต็มด้านจิตวิญญาณ กิจกรรมนันทนาการเพื่อการผ่อนคลาย และส่วนส าคัญคือ
การได้รับความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่ครบถ้วน  

 Lewis (2001. อ้างถึงใน             , 2551, 11) รวบรวมและแบ่งค าจ ากัดความของค า
ว่าคุณภาพชีวิตเป็น 5 กลุ่ม  

1) คุณภาพของชีวิตที่จะใช้ชีวิตได้อย่างปกติ 
2) คุณภาพชีวิต คือ ความสุขความพอใจ  
3) คุณภาพชีวิตคือ ความส าเร็จและเป้าหมายส่วนบุคคล 
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4) คุณภาพชีวิตคือสุขภาพและจิตที่ได้มาโดยธรรมชาติ 
Hughes, Low และ Schellenburg. (2003.อ้างถึงใน              ,2551,11) เสนอแนวคิด

ด้านคุณภาพชีวิตที่ดี บุคคลต้องมีส่วนประกอบ 4 ส่วนคือ  1) สุขภาพที่ดี  2) รายได้ที่ดี 3) ไม่มีความ
เจ็บป่วยทางจิต  4) ความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อ่ืน และเสริมว่า ความสุขในชีวิตของบุคคลต้องประกอบด้วย
สุขภาพ สุขอนามัย สารอาหาร การศึกษา งาน เส้ือผ้า ส่ิงอ านวยความสะดวก  กิจกรรมผ่อนคลาย 
ประกันและอิสระในการด ารงชีวิต  

Singer (1971 อ้างถึงใน พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ, 2548,100) ได้อธิบายเกี่  กับคุณภาพชีวิต
ไว้ว่า ในแง่เศรษฐกิจคุณภาพชีวิตเป็นเรื่องท่ีผู้คนส่วนใหญ่มีความสุขและสะดวกสบายทางด้านวัตถุ 
คุณภาพชีวิตจึงหมายถึง การที่ผู้คนมีความสามารถที่จะท ามาหากิน มีรายได้เพียงพอส าหรับการใช้จ่าย
ในส่ิงจ าเป็นพื้นฐานต่อการด ารงชีวิตและมีเวลาว่างส าหรับการพักผ่อน ตลอดจนมีโอกาสที่จะน า
รายได้ไปใช้สอยได้ตามความพอใจ ซ่ึงกล่าวโดยสรุปได้ว่าเป็นการที่บุคคลมีทางเลือกหลากหลายใน
การก าหนดรูปแบบหรือวิถีชีวิต  

Dalkey (1968 อ้างถึงใน พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ, 2548 ,100) อธิบายเกี่ย กับคุณภาพชีวิตว่า
มีความหมายเช่นเดียวกับ “ความสุข” “ความผาสุก” และค าอ่ืนๆ ในท านองนั้น เนื่องจากความหมาย
ของค าว่า คุณภาพชีวิตยังคลุมเครือ และได้เสนอแนวทางในการสรุปความหมายกว้าง ๆ ของคุณภาพ
ชีวิต โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้ 

1. คุณภาพชีวิตในแง่ของวัตถุ เช่น รายได้ วัย ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม  
2.  คุณภาพชีวิตในแง่ของจิตใจ เช่น ความพึงพอใจในการท างาน ความพึงพอใจใน

สถานภาพของสังคม ระดับความกระตือรือร้นในการท างานหรือกิจกรรมอ่ืนๆในแต่ละวัน ฯลฯ  
3. คุณภาพชีวิตในแง่ของความรู้สึกนึกคิดโดยรวมท้ังหมด เช่น ความรู้สึกมีความสุข 

ความทุกข์ หรือความวิตกกังวลต่าง ๆ ความคิดในการฆ่าตัวตาย ความคิดที่เกี่ยวกับอนาคตในแง่ดีๆ                       
จากค านิยามสรุปได้ว่าคุณภาพชีวิตที่ดี  หมายถึง สภาพความเป็นอยู่ที่ดีที่ได้รับการ

ตอบสนองความต้องการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจเป็นความพอใจในการด ารงชีวิตและมีความรูสึ้ก
มั่นคงปลอดภัย  

องค์ประกอบของคุณภาพชีวิต  การที่บุคคลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากจะต้อง
ประกอบด้วย ปัจจัย 4 ซ่ึงเป็นปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิตโดยทั่วไป ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่
อยู่อาศัย และยารักษาโรคแล้ว ส าเริง แหยงกระโทก ได้กล่าวว่า ยังต้องประกอบด้วยปัจจัย 7 ประการ 
คือ (สุทิน สายสงวน, 2533, 22) 

1. ประชาชนในครอบครัวได้กินอาหารถูกสุขลักษณะและเพียงพอต่อความต้องการ
ของ ร่างกาย 
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2. ประชาชนในครอบครัวมีท่ีอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม 
3. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงบริการสังคมขั้นพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด ารงชีวิตและ

การประกอบอาชีพ 
4. ประชาชนมีการผลิตหรือจัดหาอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ครอบครัวสามารถควบคุมชว่งเวลาและจ านวนการมีบุตรได้ตามต้องการ 
6. ประชาชนมีการพัฒนาจิตใจให้ดีขึ้น 

2.7 แนวคิดเรื่องความเป็นพลเมือง 
ความหมายของพลเมือง   
Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language 
Citizen.1989. (อ้างถึงใน ธัญธัช  วิภัติภูมิประเทศ.2556 ,10 ) พลเมือง (Citizen) คือ สมาชิก

พื้นเมืองของรัฐหรือชาติ ซ่ึงมีความจงรักภักดีต่อรัฐบาล และมีสิทธิได้รับความคุ้มกัน ส่วนความเป็น
พลเมือง(Citizenship)คือ สถานะของการมีสิทธิ สิทธิประโยชน์ และภาระหน้าที่ของพลเมือง 

 ความเป็นพลเมือง (Citizenship) หมายถึง การเป็นสมาชิกของชุมชนทางการเมือง (Political 
Community) เช่น เมือง (City) หรือ รัฐชาติ (Nation-State) โดยมีสิทธิและหน้าที่ซ่ึงมากับความเป็น
พลเมือง (พฤทธิสาร ชุมพล, ม.ร.ว.และ เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา, บรรณาธิการ, 2551, 24)  

 ค าว่า “จิตส านึกพลเมือง (Civic Mindedness)”เป็นค าท่ีมีความหมายใกล้เคียงกับ การมีส่วน
ร่วมของพลเมือง (Civic Participation) ความรับผิดชอบของพลเมือง (Civic Responsibility) และ 
ความผูกพันของพลเมือง (Civic Engagement)โดยภาพรวมแล้ว หมายถึง ความรู้สึกภายในด้านการมี
จิตอาสาเพื่อชุมชน หรือความรู้สึกรับผิดชอบต่อชุมชน  จัดเป็นทุนทางสังคมที่จะท าให้คนมีความ
ไว้วางใจและร่วมมือกัน จิตส านึกพลเมืองจึงมีคุณค่า เพราะจะท าให้สังคมและประชาธิปไตยเกิดความ
เข้มแข็งได้  

 Smart, D.,et al.2000.( อ้างถึงใน ธัญธัช  วิภัติภูมิประเทศ,2556 ,10 )อธิบายว่าจิตส านึก
พลเมือง (Civic Mindedness) หมายถึง ทัศนคติและพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  โดยมุ่งเน้น
ไปท่ีประเด็นเกี่ยวกับชุมชนและการเมือง เป็นความรับผิดชอบของตนว่าจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมและ
อุทิศชีวิตให้แก่การเมืองและชุมชนของตน  นอกจากนี้ยังมองว่าเป็นทุนทางสังคมที่จะท าให้เกิด
ประโยชน์ด้านความไว้ใจและการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างคนในชุมชน 
                ปริญญา เทวานฤมิตรกุล(2555,30) ให้นิยาม ความเป็นพลเมือง(Citizenship) ในระบอบ
ประชาธิปไตยหมายถึง การเป็นสมาชิกของสังคมที่มีอิสรภาพควบคู่กับความรับผิดชอบ และมีสิทธิ
เสรีภาพควบคู่กับหน้าที่ โดยมีความสามารถในการยอมรับความแตกต่างและเคารพกติกาในการอยู่
ร่วมกัน พร้อมท้ังมีส่วนร่วมต่อความเป็นไปและการแก้ปัญหาในสังคมของตนเอง 
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วรากรณ์ สามโกเศศ  (ออนไลน์) ให้ความหมายว่า “ความเป็นพลเมือง”(Citizenship) 
หมายถึง การเป็นคนที่รับผิดชอบได้ด้วยตนเอง มีความส านึกในสันติวิธี มีการยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน                               

ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยประกอบด้วย (ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ. 2556,19) 
1) ความเคารพกติกา หมายถึง การยอมรับว่าทุกคนมีความเสมอภาคภายใต้กติกา 

ความเคารพกติกา/กฎหมาย และยอมรับผลของการละเมิดกติกา/กฎหมาย การแก้ไขปัญหาโดยใช้
วิถีทางประชาธิปไตยและกติกา การไม่ใช้ก าลังหรือความรุนแรงแก้ไขปัญหา  

2) ความเคารพสิทธิผู้อ่ืน หมายถึง การไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพผู้อ่ืน การค านึงถึงความ
เดือดร้อนของผู้อ่ืนที่จะเกิดจากการใช้สิทธิเสรีภาพของตน การยอมรับความแตกต่างหลากหลายของ
ผู้คนในสังคม การเคารพผู้อ่ืนที่แตกต่างจากตนเองท้ังในด้านวิถีชีวิต ความเชื่อและความคิด การไม่ใช้
ความรุนแรงต่อผู้ท่ีมีความคิดเห็นแตกต่างไปจากตน การมองคนในสังคมมีความเท่าเทียมกัน และทุก
คนในสังคมล้วนเป็นเจ้าของประเทศ  

3) ความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง รับผิดชอบตนเองและพึ่งพาตนเองได้ ไม่อยู่
ภายใต้อิทธิพลอ านาจหรือระบบอุปถัมภ์ของผู้ใด  ความตระหนักว่าการกระท าใดๆ ของตนมีผลต่อ
สังคม การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาโดยไม่ก่อปัญหา การลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง  

 สรุป ความหมายของ “พลเมือง” หมายถึง สมาชิกของชุมชนหรือสังคมที่มีอ านาจในการ
ปกครองตนเอง มีสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ ความรับผิดชอบและร่วมแก้ไขปัญหาของสังคม ทั้งนี้จะต้องมี
ความเคารพผู้อ่ืน และเคารพกฎกติกาท่ีใช้ร่วมกันในสังคม 

2.8 แนวคิดความพึงพอใจ 
2.8.1   ความหมายของความพึงพอใจ 
Strauss and Sayles (1960 อ้างถึงใน วรรณภา ทองแดง,2551, 60) ความพึงพอใจในงาน

หมายถึง ความรู้สึกพอใจในงานที่ท า และเต็มใจที่จะปฏิบัติงานนั้นให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
องค์การ บุคคลจะรู้สึกพอใจในงานที่ท า เมื่องานนั้นให้ประโยชน์ตอบแทนทั้งด้านวัตถุ และจิตใจและ
สามารถสนองตอบความต้องการขั้นพื้นฐานของบุคคลนั้น ๆ ได้ 

Vroom (1964 อ้างถึงใน ณัฏฐิมา มากชู, 2545, 28) กล่าวถึง ทัศนคติ และความพึงพอใจใน
ส่ิงหนึ่งสามารถใช้แทนกันได้ เพราะท้ังสองค านี้จะหมายถึงผลที่ได้จากการที่บุคคลเข้าไปมีส่วนร่วม
ในส่ิงนั้น ทัศนคติในด้านบวกจะแสดงให้เห็นสภาพความพึงพอใจในส่ิงนั้นและทัศนคติในด้านลบจะ
แสดงให้เห็นถึงสภาพความไม่พึงพอใจ 
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Tiffin, McCormic (1965 อ้างถึงใน เสกสรรค์ ธรรมวงศ์, 2541, 34) กล่าวว่าความพึงพอใจ
เป็นแรงจูงใจของมนุษย์ที่ตั้งอยู่บนความต้องการขั้นพื้นฐาน (Basic Needs) มีความเกี่ยวข้องกันอย่าง
ใกล้ชิดกับผลสัมฤทธ์ิและส่ิงจูงใจ และพยายามหลีกเล่ียงส่ิงท่ีไม่ต้องการ 

Wallestein (1971 อ้างถึงใน ฉกรรณ์ พั่วกลาง, 2541,12) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็น
ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย  หรือเป็นความรู้สึกขั้นสุดท้ายที่ได้รับ
ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

หลุย จ าปาเทศ (2533, 20) กล่าวถึงความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึงความต้องการ
ได้บรรลุเป้าหมายพฤติกรรมที่แสดงออกมาก็จะมีความสุขสังเกตได้จากสายตา  ค าพูดและการ
แสดงออก 

สุพรรณี ไชยอ าพร และสนิท สมัครการ (2534, 12) ความพึงพอใจ เป็นสภาพทางจิตใจที่
แสดงออกถึงความสุขที่ได้รับรู้ว่าส่ิงท่ีตนใฝ่ฝัน หรือปรารถนา (Aspiration) ได้รับการตอบสนองตาม
ที่ตั้งความคาดหวังไว้ การที่บุคคลแสดงความพึงพอใจต่อสภาพการด ารงชีวิตของตนในช่วงเวลาใด
เวลาหนึ่งย่อมแสดงว่าชีวิตในช่วงเวลานั้นมีคุณภาพท่ีเจ้าของชีวิตต้องการ 

ชริณี  เดชจินดา (2538, 17) ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึก หรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อ
ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดขึ้น เมื่อความต้องการของบุคคล
ได้รับการตอบสนอง หรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหนึ่ง ความรู้สึกดังกล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดขึ้น 
หากความต้องการหรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง ความรู้สึกทางลบความรู้สึกทางบวก
และความสุข มีความสัมพันธ์กันอย่างสลับซับซ้อน และระบบความสัมพันธ์ของความรู้สึกทั้งสามนี้ 
เรียกว่า ระบบความพึงพอใจโดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเม่ือระบบความพึงพอใจมีความรูสึ้กดา้นบวก
มากกว่าด้านลบ 

เทพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ (2540, 100) ความพึงพอใจ คือ ภาวะของความพึงพอใจ 
หรือภาวะของการมีอารมณ์ในทางบวกที่มีผลเกิดขึ้น เนื่องจากการประเมินประสบการณ์ในงานของ
คนคนหนึ่ง อย่างไรก็ตามความรู้สึกชอบงานของคนคนหนึ่งนั้น จะขึ้นอยู่กับว่างานนั้นได้ท าให้บุคคล
ผู้นั้นได้รับความต้องการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ  ซ่ึงเป็นส่วนส าคัญที่จะให้มีชีวิตอยู่รอด หรือ
สมบูรณ์มากน้อยเท่าใดด้วย ส่ิงท่ีขาดหายไประหว่างงานที่เสนอให้ท ากับส่ิงที่คาดหวังที่จะได้รับจะ
เป็นรากฐานแห่งความพอใจและความไม่พอใจ 

นภาพร คงสมปี (2548, 36) กล่าวถึงค าจ ากัดความของความพึงพอใจว่า เป็นความรู้สึกของ
บุคคลที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งในเชิงการประเมินค่า จึงท าให้แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับทัศนคติอย่างแยกไม่ออก 

ทรงกรด ไกรกังวาร (2550, 6) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึก หรือทัศนคติทางด้าน
บวกของบุคคลที่มีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่งซ่ึงเกิดขึ้นต่อเมื่อส่ิงนั้นสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่
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บุคคลนั้นได้ แต่ทั้งนี้ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกัน  ขึ้นกับค่านิยม และ
ประสบการณ์ที่ได้รับ 

สรุป ความพึงพอใจ หมายถึงอารมณ์ ความรู้สึก หรือทัศนคติที่ดีที่บุคคลได้รับจากปัจจัย
แวดล้อมต่าง ๆ ส่งผลให้บุคคลนั้นเกิดความพึงพอใจ และแสดงออกถึงความชอบพอ หรือพอใจในส่ิง
ใดส่ิงหนึ่งที่ได้รับ 

2.8.2 องค์ประกอบที่ท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ 
Millett (1954 อ้างถึงใน พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต,2551, 2-42-2-43) ได้อธิบายส่วนประกอบ

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อบริการสาธารณะ โดยพิจารณาจากส่ิงต่าง ๆ ดังนี้ 
การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงาน

ภาครัฐที่มีฐานคติว่าทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนั้นประชาชนจะเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย ไม่มีการ
แบ่งแยกกีดกันในการให้บริการ  ประชาชนจะได้รับการปฏิบัติในฐานที่เป็นปัจเจกบุคคลด้วย
มาตรฐานการให้บริการเดียวกัน 

การให้บริการตรงตามเวลา (Timely Service) หมายถึง การให้บริการตรงตามเวลาท่ีได้ตกลง
กันระหว่างผู้รับบริการและผู้ให้บริการ 

การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะจะต้องมี
จ านวนการให้บริการและสถานที่ให้บริการที่เหมาะสม 

การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะที่
เป็นไปอย่างสม่ าเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลัก ไม่ใช่ยึดความพอใจของหน่วยงานที่
ให้บริการว่าจะให้หรือหยุดบริการเมื่อใดก็ได้ 

การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะที่มีการ
ปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน นั่นคือ การเพิ่มประสิทธิภาพหรือความสามารถที่จะท าหน้าที่
ได้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม 

ปัจจัยที่ท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจะ ประกอบด้วย  (Gilmer, 1967: 
380-384 อ้างถึงใน วรรณภา ทองแดง, 2551, 61) 

1) ความมั่นคงปลอดภัย (Security) ได้แก่ ความมั่นคงในการท างาน การได้รับความเป็น
ธรรมจากผู้บังคับบัญชา 

2) โอกาสก้าวหน้าในงานที่ท า (Opportunity for Advancement) ได้แก่ การมีโอกาสได้เล่ือน
ต าแหน่งสูงขึ้นจากความรู้ความสามารถในการท างาน 

3) สถานที่ท างาน และการจัดการ (Company and Management) ได้แก่ ความพอใจต่อ
สถานที่ท างาน ตลอดจนชื่อเสียง และการด าเนินงานของสถาบัน 

4) ค่าจ้าง (Wages) คนงานชายจะเห็นค่าจ้างเป็นส่ิงส าคัญส าหรับเขา ยิ่งกว่าคนงานหญิง 
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5) ลักษณะของงานที่ท า (Intrinsic Aspects of The Job) ซ่ึงมีความสัมพันธ์กับความรู้
ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน หากได้ท างานที่ตรงตามความต้องการ และความถนัดก็จะเกิดความพึง
พอใจ 

6) การนิเทศงาน (Supervision) มีความส าคัญที่จะท าให้ผู้ท างานมีความรู้สึกพอใจหรือไม่
พอใจต่องานได้ การนิเทศงานไม่ดี อาจเป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ท าให้ย้ายงาน และลาออกจากงานได้ 

7) ลักษณะทางสังคม (Social Aspects of the Job) ถ้าผู้ปฏิบัติงานท าร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข ก็จะเกิดความพอใจในงานนั้น 

8) การติดต่อส่ือสาร (Communication) การติดต่อส่ือสารมีความส าคัญมาก การปฏิบัติงาน
จะส าเร็จได้ เพราะมีกระบวนการวิธีการท างานที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการจัดองค์การการ
บริหารงานบุคคล การวินิจฉัยส่ังการ การควบคุมบังคับบัญชา ต้องมีการติดต่อส่ือสารเป็นตัวเชื่อม 

9) สภาพการท างาน (Working Condition) ได้แก่ ชั่วโมงการท างาน อากาศ แสง เสียง 
10) ส่ิงตอบแทนหรือประโยชน์เกื้อกูลต่าง ๆ (Benefits) เช่น เงินบ าเหน็จตอบแทนเมื่อออก

จากงาน การบริหาร และการรักษาพยาบาล สวัสดิการ ที่อยู่อาศัย 
อารี เพชรผุด ยังได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการท างานมี 4 

ประการ 
1) ระดับของผลตอบแทนที่บุคคลพึงปรารถนาจะได้รับ และคนส่วนมากก็อยากจะได้รับ

ผลตอบแทนมาก เขาชอบได้ค่าแรงสูง สภาพการท างานที่สะดวกสบาย มีส่ิงอ านวยความสะดวกและมี
อิสระในการท ามากกว่า และมีเพื่อนฝูงท่ีเข้าใจกันมีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

2) ถ้าบุคคลได้รับส่ิงตอบแทนอย่างมิได้คาดหวังมาก่อน เขาจะรู้สึกพึงพอใจมากกว่าที่เขา
คาดหวัง แต่ถ้าเขาคาดหวังที่จะได้ผลตอบแทนมากกว่าท่ีได้จริง เขาจะรู้สึกไม่พอใจ 

3) บุคคลจะมีความพึงพอใจ ถ้าผลตอบแทนที่เขาได้รับเขารู้สึกว่ามันยุติธรรม (Equity) แต่
ถ้าเขาได้รับห่างไกลจากการคาดหวังของเขา ไม่ว่าต่ าเกินไป หรือสูงเกินไป เขาก็จะไม่พอใจ 

4) บุคคลมีความปรารถนาในส่ิงตอบแทนต่างกัน  โดยเฉพาะความอิสระในการท างาน 
บุคคลบางคนจุดสนใจของการท างานอยู่ที่ความต้องการมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ เพราะฉะนั้น คนพวก
นี้จะต้องการความอิสระ และความเป็นตัวของตัวเองมาก คนอ่ืนอาจไม่มีความต้องการอันนี้ 

2.8.3  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
        2.9.3.1 ทฤษฎีความต้องการตามล าดับขั้นของ Maslow 
 ทฤษฎีความต้องการตามล าดับขั้นของ Maslow กล่าวว่า ความต้องการของคนเราเป็น

จุดเริ่มต้นของกระบวนการจูงใจ และความต้องการของคน มีข้อสังเกตได้ดังนี้ 1) คนเรามีความ
ต้องการไม่ส้ินสุด เมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการอย่างหนึ่งแล้วก็จะเกิดความต้องการอย่างอ่ืน
ต่อไปไม่มีที่ส้ินสุด 2) ความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองจะท าให้เกิดการจูงใจที่จะท า
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พฤติกรรม ส่วนความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เกิดการจูงใจอีกต่อไป และ3) ความ
ต้องการของคนจะเป็นล าดับขั้น โดยเริ่มจากความต้องการพื้นฐานที่จ าเป็นไปสู่ความต้องการไปใน
ระดับท่ีสูงขึ้น และความต้องการในระดับต้นจะเป็นพื้นฐานความต้องการในระดับที่สูงขึ้นไป  คนจึง
จ าเป็นต้องได้รับการตอบสนองความต้องการเป็นล าดับขั้น จึงจะพัฒนาความต้องการในระดับที่
สูงขึ้นได้ (Maslow, 1943, 374-396 อ้างถึงใน วรรณภา ทองแดง, 2551, 63) 

ล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์ 5 ขั้น  
1) ความต้องการทางด้านร่างกาย  (Physiological Needs) ความต้องการทางด้าน

ร่างกายเป็นความต้องการเบื้องต้นเพื่อความอยู่รอด เช่น ความต้องการในเรื่องอาหาร น้ า ที่อยู่อาศัย 
เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ความต้องการพักผ่อน และความต้องการทางเพศ เป็นต้น 

2) ความต้องการความปลอดภัย หรือความมั่นคง (Security or Safety Needs) ถ้าหาก
ความต้องการทางด้านร่างกายได้รับการตอบสนองตามสมควรแล้ว  มนุษย์จะมีความต้องการ ในขั้น
ต่อไปท่ีสูงขึ้น คือ ความต้องการทางด้านความปลอดภัย หรือความมั่นคงต่าง ๆ ความต้องการทางด้าน
ความปลอดภัย จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการป้องกัน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ
ป้องกัน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับร่างกาย ความสูญเสียทางด้าน
เศรษฐกิจ ส่วนความมั่นคงนั้นหมายถึงความต้องการความมั่นคงในการด ารงชีพ เช่น ความมั่นคงใน
หน้าที่การงาน สถานะทางสังคม 

3) ความต้องการทางด้านสังคม (Social or Belongingness Needs) ภายหลังจากที่
ได้รับการสนองในสองขั้นดังกล่าวแล้ว ก็จะมีความต้องการขั้นสูงขึ้น คือความต้องการทางสังคมจะ
เริ่มเป็นส่ิงจูงใจที่ส าคัญต่อพฤติกรรมของคน ความต้องการด้านนี้จะเป็นความต้องการอยู่ร่วมกันและ
การได้รับการยอมรับจากบุคคลอ่ืน 

4) ความต้องการที่จะมีฐานะเด่นในสังคม  (Esteem or Status Needs) เป็นความ
ต้องการขั้นต่อมาเป็นความต้องการที่ประกอบด้วยส่ิงต่าง ๆ ดังนี้ คือความมั่นใจในตัวเองในเรื่อง
ความสามารถ ความรู้ และความส าคัญในตัวของตัวเอง รวมตลอดทั้งความต้องการที่จะมีฐานะเด่น
เทียบกับบุคคลอ่ืน หรืออยากที่จะให้บุคคลอ่ืนยกย่องสรรเสริญในความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน
การด ารงต าแหน่งที่ส าคัญในองค์กร 

5) ความต้องการที่จะได้รับความส าเร็จในชีวิต  (Self–Actualization or Self 
Realization) ล าดับความต้องการที่สูงสุดของมนุษย์ก็คือ ความต้องการที่จะประสบความส าเร็จในชีวิต
ตามความนึกคิด หรือความคาดหวัง ทะเยอทะยานใฝ่ฝันที่จะได้รับผลส าเร็จในส่ิงอันสูงส่งในทัศนะ
ของตน 
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แผนภูมิ 2.10   แสดงล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์ตามทฤษฎีแรงจูงใจของ Maslow 

 

         2.9.3.2  ทฤษฎี 2 ปัจจัยของ Herzberg (Herzberg’s Two-Factor Theory) 
ทฤษฎีนี้ได้มีการพัฒนาโดย Herzberg ในปี ค.ศ.1950-1959 และในช่วงแรกของปี 

ค.ศ.1960-1969 ซ่ึงเสนอแนะว่าความพึงพอใจในการท างานประกอบด้วย 2 แนวคิดคือ 1) แนวคิดที่มี
ขอบเขตจากความพึงพอใจ (Satisfaction) ไปยังความไม่พอใจ (No Satisfaction) และได้รับอิทธิพล
จากปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) 2) แนวคิดที่มีขอบเขตจากความไม่พึงพอใจ (No Dissatisfaction) 
และได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสุขอนามัย  (Hygiene Factor) หรืออาจกล่าวได้ว่าทฤษฎี 2 ปัจจัย 
ประกอบด้วย 1) ปัจจัยการจูงใจ หรือตัวจูงใจ 2) ปัจจัยการบ ารุงรักษา หรือปัจจัยสุขอนามัย  
(Herzberg อ้างถึงใน วรรณภา ทองแดง, 2551, 65-66) 

 1) ปัจจัยการจูงใจ หรือตัวจูงใจ (Motivation Factors หรือ Motivators) เป็นปัจจัย
ภายใน (ความต้องการภายใน) ของบุคคลที่มีอิทธิพลในการสร้างความพึงพอใจในการท างาน  (Job 
Satisfiers) เช่น ความก้าวหน้า ความส าเร็จ การยกย่อง เป็นต้น 

 2) ปัจจัยการบ ารุงรักษา (Maintenance Factor) หรือปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene 
Factor) เป็นปัจจัยภายนอกที่ป้องกันไม่ให้พนักงานเกิดความไม่พอใจในการท างาน  (Job 
Dissatisfaction) การเสนอปัจจัยสุขอนามัยไม่ใช่วิธีการจูงใจที่ดีที่สุดในทัศนะของ Herzberg แต่เป็น
การป้องกันความไม่พอใจ ประกอบด้วยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานของพนักงาน เช่นนโยบายของ
องค์การ การบังคับบัญชา ความมั่นคงในงาน ค่าตอบแทน สภาพการท างาน เป็นต้น 

 ทฤษฎ ี2 ปัจจัยของ Herzberg แบ่งปัจจัยในการจูงใจออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
 1) ปัจจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจ (Dissatisfies) เป็นปัจจัยที่อาจท าให้พนักงานเกิด

ความไม่พอใจในการท างานได้ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการท างาน 
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 2) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ (Satisfies) หรือปัจจัยเกี่ยวกับงาน (Job Context 
Factors) เป็นปัจจัยจูงใจที่แท้จริง เพราะมีอิทธิพลในการสร้างให้พนักงานเกิดความพอใจในการ
ท างาน ซ่ึงทฤษฎีการจูงใจจะมีความสมเหตุสมผล ถ้าผู้บริหารให้ความสนใจในการยกระดับลักษณะ
งานควบคู่กันไปด้วย 

2.8.4  การวัดความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจเป็นทัศนคติในทางบวกของบุคคลที่มีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง การวัดว่าบุคคลมี

ความรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ จึงมีความจ าเป็นที่ต้องสร้างเครื่องมือที่ช่วยในการวัดทัศนคติ วัด
ความรู้สึก โดยจะวัดออกมาในลักษณะของทิศทาง ซ่ึงมีอยู่ 2 ทิศทาง คือ ทางบวกและทางลบ 
ทางบวกหมายถึง การประเมินค่าความรู้สึกไปในทางที่ดี ชอบหรือพอใจ ส่วนทางลบจะเป็นการ
ประเมินค่าความรู้สึกไปในทางที่ไม่ดี  ไม่ชอบหรือไม่พอใจ และการวัดในลักษณะปริมาณ 
(Magnitude) ซ่ึงมีความเข้มข้น ความรุนแรง หรือระดับทัศนคติไปในทิศทางท่ีพึงประสงค์ หรือไม่พึง
ประสงค์นั้นเอง ซ่ึงมีวิธีการวัดความพึงพอใจมีอยู่หลายวิธี ได้แก่ วิธีการสังเกต วิธีการสัมภาษณ์ 
วิธีการใช้แบบสอบถาม (ถวิลย์ ธาราโภชน์, 2532, 77-78) ดังนี้ 

1. วิธีการสังเกต เป็นวิธีการใช้ตรวจสอบบุคคลอ่ืนโดยการเฝ้ามองและจดบันทึกอย่างมีแบบ
แผน วิธีนี้เป็นการศึกษาท่ีเก่าแก่ และยังเป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน แต่ก็เหมาะสมกับ
การศึกษาเป็นรายกรณีเท่านั้น 

2. วิธีการสัมภาษณ์ เป็นวิธีการที่ผู้วิจัยจะต้องออกไปสอบถามโดยการพูดคุยกับบุคคลนั้นๆ 
โดยเตรียมแผนงานล่วงหน้า เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงมากที่สุด 

3. วิธีการใช้แบบสอบถาม วิธีการนี้จะเป็นการใช้แบบสอบถามที่มีข้อค าอธิบายไว้อย่าง
เรียบร้อย เพื่อให้ผู้ตอบทุกคนตอบมาเป็นแบบแผนเดียวกัน มักใช้ในกรณีที่ต้องการข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวนมากๆ วิธีนี้นับเป็นแบบแผนที่นิยมใช้กันมากที่สุด ในการวัดทัศนคติ รูปแบบของ
แบบสอบถามจะใช้มาตรวัดทัศนคติซ่ึงนิยมใช้ในปัจจุบันวิธีหนึ่ง คือ มาตราส่วนแบบลิเคิร์ท (Likert 
Scales) ประกอบด้วยข้อความที่แสดงถึงทัศนคติของบุคคลที่มีต่อส่ิงเร้าอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วค าตอบท่ี
แสดงถึงระดับความรู้สึก 5 ค าตอบ เช่น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด  

2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
พรปวีย์ สนธ์ิชัย (2549) ได้ศึกษาเชิงประเมินผลโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพบ

ประชาชน (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสัญจร) กรณีศึกษาอ าเภอภักดีชุมพล โดยใช้แนวคิดของทฤษฏี
ระบบในด้านต่อไปนี้ 1) ด้านปัจจัยน าเข้า 2) ด้านกระบวนการ 3) ด้านผลผลิตของโครงการ วิธี
การศึกษาใช้แบบผสมผสานคือ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
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เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพบประชาชน (องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสัญจร) จ านวน 204 คน และกลุ่มประชาชนผู้มารับบริการ จ านวน 380 คน ผลการศึกษาพบว่า 

1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามโครงการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพบประชาชนโดยรวม และการด าเนินโครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่าส่วนใหญ่เห็นว่าด้านกระบวนการมีความเหมาะสมในระดับสูง 
รองลงมาคือ ด้านผลผลิตและด้านปัจจัยน าเข้า ตามล าดับ เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อ พบว่า ด้านปัจจัยน าเข้า
ทุกข้ออยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านเงินและงบประมาณของโครงการมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ด้านผลผลิตทุก
ข้ออยู่ในระดับปานกลาง โดยความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการตามโครงการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพบประชาชนมีค่าเฉล่ียสูงที่สุด 

2.  ด้านผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามโครงการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพบประชาชนโดยรวมและการด าเนินโครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจและเห็นว่าผลการด าเนินโครงการด้านปัจจัย
น าเข้ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับสูง รองลงมาคือ ด้านผลผลิตและด้านกระบวนการ ตามล าดับ เมื่อ
วิเคราะห์เป็นรายข้อ พบว่า ด้านปัจจัยน าเข้าทุกข้ออยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านวัสดุ/อุปกรณ์มีค่าเฉล่ีย
สูงที่สุด ด้านกระบวนการทุกข้ออยู่ในระดับปานกลาง โดยการพัฒนาบุคคลมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด และด้าน
ผลผลิตทุกข้ออยู่ในระดับปานกลาง โดยความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริหารตามโครงการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพบประชาชนมคี่าเฉล่ียสูงที่สุด 

3. ผลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก มีดังนี้ 
 3.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพบประชาชนพบว่า 
 (1)  ด้านปัจจัยน าเข้า ควรสนับสนุนในด้านงบประมาณให้เพียงพอทุกกิจกรรมของ

โครงการ และควรจัดวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจสุขภาพให้เพียงพอ 
 (2)  ด้านกระบวนการ การพัฒนาบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิมีความ

พร้อมมาก แต่การด าเนินงานด้านการส่ือสารให้ประชาชนทราบข่าวการด าเนินโครงการไม่ทั่วถึงและไม่
ครอบคลุมทุกพื้นที ่

 (3)  ด้านผลผลิต ประชาชนมีความพึงพอใจกับโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพบ
ประชาชน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิมีความเป็นกันเองและบริการสะดวกรวดเร็ว 

 3.2 ผลจากการด าเนินโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพบประชาชน มีความเห็นว่า 
ควรเพิ่มเติมในด้านงบประมาณ และควรปรับปรุงในด้านระยะเวลาในการให้ความรู้มากขึ้น 

 3.3 วิธีการหรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขโครงการ มีข้อเสนอแนะว่า ควรปรับปรุงใน
ด้านงบประมาณให้เพียงพอกับจ านวนประชาชนในเขตอ าเภอภักดีชุมพล ควรปรับปรุงในด้านระยะเวลา   



 

54 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (2550)ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาประจ าปี 2550 พบว่ามีการด าเนินโครงการบรรลุตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด ทุกโครงการ 
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและชุมชนในหลายประการ ซ่ึงผลการส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 2,157 ตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาท่ีองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าด าเนินการ ดังนี้ ความจ าเป็นของโครงการ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย
ร้อยละ 93.86) ความทั่วถึงของการประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ียร้อยละ 76.07) การมี
ส่วนร่วมในการด าเนินการ อยู่ในระดับปานกลาง(ค่าเฉล่ียร้อยละ 73.13) ความเพียงพอกับความต้องการ 
อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ียร้อยละ 60.07) ความคุ้มค่า อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ียร้อยละ 91.70) การ
ได้รับประโยชน์ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ียร้อยละ 95.00) ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ียร้อยละ 
92.13) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (2551)ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 พบว่า จ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ประจ าปี พ.ศ. 2551 มี
จ านวน 146 โครงการ สามารถน าไปปฏิบัติได้ ตามแผน จ านวน 110 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.34 โดย
ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน สามารถด าเนินโครงการ
ได้เกินกว่าที่บรรจุไว้ในแผน คิดเป็นร้อยละ 158.33 รองลงมาเป็นยุทธศาสตร์ด้านอาชีพ เศรษฐกิจ และ
การท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 133.33 (เนื่องจากในแผนพัฒนา 3 ปี ตั้งโครงการไว้เป็นภาพรวมและมีหลาย 
ๆ กิจกรรม เมื่อน ามาจัดท าแผนด าเนินงานได้น ากิจกรรมเหล่านี้มาจัดท าเป็นโครงการขึ้นใหม่ เพื่อให้
สอดคล้องกับวิธีงบประมาณ จึงท าให้เห็นว่าโครงการตามแผนด าเนินงานเกินกว่าที่ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี) ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตที่ดี คิดเป็นร้อยละ 88.46 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 88.71 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานเพียงพอ
ทันสมัย คิดเป็นร้อยละ 59.74 ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมน าไปปฏิบัติได้ต่ า คิด
เป็นร้อยละ 50.00 ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง และ การบริหารจัดการที่ดี คิดเป็นร้อยละ 42.86 

ส่วนในด้านการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานในแต่ละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.18 
โดยพบว่ายุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานเพียงพอทันสมัย มากที่สุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.25 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิตที่ดี ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.18 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัด ระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.17 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมท่ียั่งยืน ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.16 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านอาชีพ เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.17 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.21 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการเมือง และการบริหารจัดการที่ดี ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.12 
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องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งยาว (2552) ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 พบว่า จ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา มีจ านวน 134 โครงการ 
สามารถปฏิบัติได้ในปี 2552 จ านวน 49 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36.6 โดยยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตและสังคมสามารถด าเนินการได้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 61.5 ของโครงการที่ก าหนดไว้
ในแผน รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร คิดเป็นร้อยละ 40.0 และที่
ด าเนินการได้น้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 7.4 ส่วนในด้าน
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานในภาพรวม พบว่า ประชาชนมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ 67.8 รองลงมาคือ ไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 19.1 และพอใจมาก คิด
เป็นร้อยละ 13.1 โดยรายข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม รองลงมาคือ การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด และที่พึงพอใจน้อยที่สุด 
คือ ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ 

ด้านความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน จ าแนกตามยุทธศาสตร์ พบว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดย
ได้คะแนน ความพึงพอใจ 7.09 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม ได้คะแนนความพึงพอใจ 7.03 และที่ได้คะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ซ่ึงได้
คะแนนเท่ากัน คือ 6.79 

เทศบาลต าบลเสือโฮก อ าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท (2552) ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาปี 2552-2554 ซ่ึงผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและการเกษตร การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ซ่ึงอัตราร้อยละของโครงการที่ได้ด าเนินการคิดเป็น ร้อยละ 
40.30 จากโครงการทั้งหมด จ านวน 77 โครงการ 

ส่วนในด้านการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในภาพรวม ซ่ึงผลการประเมินเป็นดังนี้ 

 -  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ผลการประเมิน คือ 
พอใจ คิดเป็นร้อยละ 80 รองลงมาคือพอใจมาก ร้อยละ 15 ส่วนไม่พอใจคิดเป็นร้อยละ 5 

 -  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ผลการประเมิน 
คือ พอใจ คิดเป็นร้อยละ 65 รองลงมาคือพอใจมาก ร้อยละ 30 ส่วนไม่พอใจคิดเป็นร้อยละ 5 

 - การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม ผลการประเมิน 
คือ พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมาคือพอใจ ร้อยละ 21 ส่วนไม่พอใจคิดเป็นร้อยละ 9 
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 - การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ผลการประเมิน คือ 
พอใจ คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาคือพอใจมาก ร้อยละ 33 ส่วนไม่พอใจคิดเป็นร้อยละ 7 

 - ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ผลการประเมิน คือ พอใจ คิดเป็นร้อย
ละ 48 รองลงมาคือพอใจมาก ร้อยละ 40 ส่วนไม่พอใจคิดเป็นร้อยละ 12 

 - การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด ผลการประเมิน คือ พอใจ คิดเป็นร้อย
ละ 57 รองลงมาคือพอใจมาก ร้อยละ 39 ส่วนไม่พอใจคิดเป็นร้อยละ 4 

 - ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ผลการประเมิน คือ พอใจ 
คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาคือพอใจมาก ร้อยละ 52 ส่วนไม่พอใจคิดเป็นร้อยละ 8 

 - การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ผลการประเมิน คือ 
พอใจ คิดเป็นร้อยละ 64 รองลงมาคือพอใจมาก ร้อยละ 33 ส่วนไม่พอใจคิดเป็นร้อยละ 3 

 - ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ผลการประเมิน คือ 
พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือพอใจ ร้อยละ 40 ส่วนไม่พอใจคิดเป็นร้อยละ 10 

เทศบาลต าบลบึงยี่โถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (2553) ได้ด าเนินการติดตามประเมินผล
แผนการพัฒนาท้องถ่ิน โดยประเมินความพึงพอใจเรื่องการให้บริการและการปฏิบัติงานของเทศบาล สรปุ
รายละเอียดได้ดังนี้  

 -  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน คะแนนประเมินความพึงพอใจ จากคะแนนเต็ม 10 คะแนนผล
ประเมินในภาพรวมได้คะแนน 8.13 คะแนน 

 - ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต คะแนนความพึงพอใจ จากคะแนนเต็ม 10 คะแนนผล
ประเมินในภาพรวมได้คะแนน 8.07 คะแนน 

 - ด้านการพัฒนาสังคม คะแนนความพึงพอใจ จากคะแนนเต็ม 10 คะแนนผลประเมินใน
ภาพรวมได้คะแนน 8.63 คะแนน 

 - ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว คะแนนความพึง
พอใจจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ผลประเมินในภาพรวมได้คะแนน 8.44 คะแนน 

 - ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม คะแนนความพึง
พอใจจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ผลประเมินในภาพรวมได้คะแนน 8.32 คะแนน 

 - ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน คะแนนความพึงพอใจจาก
คะแนนเต็ม 10 คะแนน ผลประเมินในภาพรวมได้คะแนน 8.32 คะแนน 

  - ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร คะแนนความพึงพอใจ จากคะแนนเต็ม 10 
คะแนนผลประเมินในภาพรวมได้คะแนน 8.19 คะแนน 

ซ่ึงจากภาพรวมทั้ง 7 ด้าน จะเห็นได้ว่า ผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลบึงยี่โถ อยู่ในระดับ
ที่ดี คะแนนการประเมินโดยเฉล่ีย 8.30 คะแนน 
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เทศบาลต าบลคุ้งส าเภา อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท (2553) ได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2551 – 2553) ซ่ึงผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ท้ัง 5 
ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและการเกษตร ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี ได้ด าเนินการโครงการทั้งหมด จ านวน 39 โครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด 44 
นอกจากนี้ได้ศึกษาความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม ซ่ึง
แยกเป็นรายด้านได้แก่ 

 -  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม 
 - การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 
 -  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม 
 - การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ /กิจกรรม ต่อสาธารณะ 
 -  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ /กิจกรรม 
 โดยในภาพรวมความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 72.4 รองลงมา คือ พึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 22.5 ส่วนไม่
พอใจ คิดเป็นร้อยละ 5.1 

ลิขิต  ประจักกัตตา (2553) ได้ศึกษาความคิดเห็นของก านันและนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลต่อการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 
พบว่า ความคิดเห็นของก านันและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดมหาสารคามที่มีต่อการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก 2 ด้าน เรียงล าดับจากค่าเฉล่ียมากไปน้อย 
คือ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร การเศรษฐกิจและการพาณิชย์ รองลงมาคือ ด้านการบริหาร
จัดการและพัฒนาบุคลากร อยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน คือ ด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลาง
วัฒนธรรมด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และด้านชุมชน
เข้มแข็งพัฒนาคนและสังคมมีคุณภาพ ส่วนข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เรียงล าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ควรปรับปรุง
แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาให้อยู่ในสภาพดี ควรพิจารณาสร้างคลองส่งน้ าอย่างทั่วถึงมากขึ้น ควรจัด
กิจกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่องให้กับเยาวชน ควรสนับสนุนการผลิตและการใช้ปุ๋ยชีวภาพอย่างท่ัวถึง
เพื่อเป็นการบ ารุงดินและเป็นการประหยัด ควรจัดหาอุปกรณ์ช่วยผู้ประสบสาธารณภัย ควรส่งเสริม
ประชาชนให้มีอาชีพเสริมมากขึ้น ควรวางแผนและเจาะบ่อบาดาลอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในหน้าแล้ง และ
ควรให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดซ้ือ จัดจ้าง 
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มหาวิทยาลัยทักษิณ (2556) ประเมินกระบวนการด าเนินงาน ประเมินผลผลิตและผลลัพธ์
ของแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2556 พบว่า 
กระบวนการด าเนินงาน  การจัดท าแผนมีการจัดท าเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด ให้ความส าคัญต่อ
ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์  มีคณะกรรมการก าหนดกรอบแผนยุทธศาสตร์ และท าประชาคม
โครงการมาจากนโยบายหาเสียงของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและความต้องการของประชาชน ปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ มีการเปล่ียนแปลงเพิ่มเติม
โครงการตามงบประมาณที่ได้รับจริง อ านาจตัดสินใจเป็นของฝ่ายการเมือง ระยะเวลาจัดท าโครงการ
ส้ัน งบประมาณจ ากัดแต่โครงการมีจ านวนมาก  ผลผลิตของแผนพัฒนา  โครงการที่จัดท าแล้วเสร็จ
ตามยุทธศาสตร์และแผน ด าเนินการได้จ านวน 120 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 96  การใช้งบประมาณ คิด
เป็นร้อยละ 78.17 ของงบประมาณ   ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี ผลลัพธ์ของแผนพัฒนา ความพึง
พอใจของประชาชน อยู่ในระดับมาก มากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว และน้อยที่สุด คือ 
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ  การรับรู้และการยอมรับของประชาชน การรับรู้อยู่ในระดับมาก มากที่สุด 
คือ ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน และน้อยที่ สุด คือ 
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ การยอมรับ อยู่ในระดับมากที่สุด มากที่สุดคือ ยุทธศาสตร์ด้านการ
ท่องเที่ยวที่ประทับใจ และยอมรับน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์อยู่ในระดับมาก มากที่สุดคือ ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถ่ิน และน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ  

มหาวิทยาลัยทักษิณ (2557) ประเมินด้านบริบท กระบวนการด าเนินงาน และผลผลิต ของ

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ 2557 พบว่า ด้านการประเมินบริบท 

(Context) ความพร้อมของปัจจัยพื้นฐาน จ านวนบุคลากรที่ด าเนินการ งบประมาณ แผนการ

ด าเนินงาน การบริหารโครงการ มีความเหมาะสม การมีส่วนร่วมของกองงาน อยู่ในระดับมาก ปัญหา 

ได้แก่ บุคลากรยังไม่พร้อม และคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ งบประมาณล่าช้า  ด้านการประเมิน

กระบวนการ (Process) การด าเนินงานตามก าหนดเวลา  การประสานงานกับองค์กรอ่ืน การ

ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม การใช้งบประมาณตามระเบียบ มีความเหมาะสม ประชาชนมีส่วน

ร่วมในระดับมาก ปัญหาของการด าเนินงานตามแผน/โครงการ ได้แก่ งบประมาณไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย ด้านการประเมินผลผลิต (Product) มีโครงการ ท่ีได้ด าเนินการจริง ร้อยละ 89.92 ด าเนินการ

แล้วเสร็จ ร้อยละ 88.79 มีการใช้งบประมาณ ร้อยละ 72.95 ประชาชนพึงพอใจมาก การยอมรับของ

ประชาชน และความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับมากที่สุด 
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มหาวิทยาลัยทักษิณ (2558) ประเมินด้านบริบท กระบวนการด าเนินงาน และผลผลิต ของ

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ 2558 พบว่าด้านบริบท (Context) 

ความพร้อมของปัจจัยพื้นฐาน พบว่า จ านวนบุคลากรที่ด าเนินการ งบประมาณ แผนการด าเนินงาน 

การบริหารโครงการ มีความเหมาะสม การมีส่วนร่วมของกองงาน อยู่ในระดับมาก ปัญหา ได้แก่ 

โครงการไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่ก าหนด งบประมาณจะมีน้อยและจ ากัดช่วงต้นปีท าให้งาน

ล่าช้า การส่ังงานจากผู้บริหารที่กระชั้นชิด ด้านกระบวนการ (Process) การด าเนินงานตาม

ก าหนดเวลา การประสานงานกับองค์กรอ่ืน การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม การใช้งบประมาณ

ตามระเบียบ มีความเหมาะสม ประชาชนมีส่วนร่วมในระดับมาก ปัญหาของการด าเนินงานตามแผน/

โครงการ ได้แก่ งบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ด้านผลผลิต (Product)       มีโครงการ ท่ีได้

ด าเนินการจริง ร้อยละ74.8 ด าเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 73.1 มีการใช้งบประมาณ ร้อยละ 62.3 การรับรู้ 

ผลส าเร็จตามเป้าวัตถุประสงค์ของแผน การเปล่ียนแปลงการด าเนินชีวิตที่ได้รับจากแผน ความพึง

พอใจของประชาชน อยู่ในระดับมากที่สุด 

2.10  กรอบการประเมิน 

แผนภูมิ 2.11  แสดงกรอบการประเมิน 

Context  Process  Product 
ความพร้อมของปัจจัยใน
การด าเนนิงาน 

 - การด าเนินงานจัดการ
ตามก าหนดเวลา 

 - จ านวนโครงการทีจ่ัดท า
แล้วเสร็จ 

- บุคลากร 
- งบประมาณ 

 - การประสานงาน 
- การประชาสัมพันธ์ 

 - การรับรู้ของประชาชน 

- แผนการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

 - การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

- การใช้งบประมาณและ

ปัญหา 

 -ความส าเร็จตาม
เป้าประสงค์ข   ผ  
- ความพึงพอใจ 
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ตาราง 2.1  สรุปกรอบการประเมิน   

ประเด็นการ
ประเมิน 

ตัวชี้วัด แหล่งข้อมลู 
เคร่ืองมอื /
วิธีการ 

แนวทางการ
วิเคราะห์ สถิติทีใ่ช ้

1.  ประเมินบริบท 
(context) 
ความพร้อม
ของ
ปัจจัยพื้นฐาน
ในการ
ด าเนินงานตาม
แผนพัฒนา 

ความพร้อมด้านบุคลากร 
งบประมาณ แผนการ
ด าเนินงาน 
- ก าลังคน 
- การก าหนด บทบาท 
หน้าที ่

- การกระจายงบประมาณ 
- การจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน การมีส่วน
ร่วม รูปแบบการ
บริหารงาน 

1. เอกสาร 
หลักฐาน ค าส่ัง
มอบหมายงาน
ของหน่วยงาน 

2. ผู้รับผิดชอบ            
(ผูอ้ านวยกอง 
หรือตัวแทน) 
ทั้งหมด 8 กอง
งาน 

1. เอกสารของ 
องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัด 

2. สัมภาษณ ์

วิเคราะห์เอกสาร
และค าสัมภาษณ์ 
สรุปรูปแบบการ
ด าเนินงานและ
ปัญหา 

2. ประเมิน
กระบวนการ
ด าเนินงาน 

- การด าเนินงานจัดการ
ตามก าหนดเวลา 

- การประสานงานกับ
หน่วยงานอ่ืน 

- การประชาสัมพันธ์ 
- การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

- การใช้งบประมาณและ
ปัญหา 

1. เอกสารของ 
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 

2. ผูร้ับผิดชอบ 
(ผูอ้ านวยการ
กอง หรือ
ตัวแทน) 
ทั้งหมด 8 กอง
งาน 

1. เอกสาร 
2. สัมภาษณ ์

วิเคราะห์เอกสาร
และสรุปค า
สัมภาษณ์เชิง
เนื้อหา (content) 

3. ประเมินผลผลิต 
(product) 

- จ านวนโครงการทีจ่ัดท า
แล้วเสร็จ  

- การใช้งบประมาณ 

-           
- ความส าเร็จตามเป้า 
ประสงค์ของแผน 

- ความพึงพอใจ 

1. เอกสารสรุปผล
การด าเนนิงาน 
E-plan 

2. ประชาชนใน
พื้นที่ 7 อ าเภอ
ของ จังหวัด
สตูล 

1. เอกสาร       
E-plan 

2. แบบสอบถาม 
 

ร้อยละ   
ค่าเฉล่ีย 

 



 

 

บทที่ 3 
กรอบแนวคิดและวิธีการประเมิน 

การติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ประจ าปี
งบประมาณ 2559 มีกรอบแนวคิดและวิธีการประเมิน ดังต่อไปนี้ 

3.1 กรอบแนวคิดในการประเมิน  
3.2 นิยามปฏิบัติการ 
3.3 วิธีการประเมิน 
3.4 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
3.5 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.6 ตัวชี้วัดในการประเมิน 
3.7 เกณฑ์การวัด 
3.8 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.9 การวิเคราะห์ข้อมูล  

3.1 แนวคิดในการประเมิน 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 ใช้วิธีการวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation research) โดยเลือกประเมินบริบท 
(context) กระบวนการ (process) และผลผลิต (product) 

3.1.1 การประเมินบริบท เป็นการประเมินความพร้อมปัจจัยพื้นฐานในการด าเนินงาน ได้แก่ 
 (1) บุคลากร  

                         (2) งบประมาณ 
                         (3)  แผนการด าเนินงาน 
                         (4) การมีส่วนรว่ม 
                         (5) การบริหารโครงการ 

3.1.2 การประเมินกระบวนการ เป็นการประเมิน ได้แก่ 
 (1)  การด าเนินงานตามก าหนดเวลา 
          (2) การประสานงานกับหน่วยงานหรือองคก์รอ่ืน 
          (3) การประชาสัมพันธ์ 

                         (4) การมีส่วนรว่มของ ประชาชนในการด าเนินงาน  
                         (5) การใช้งบประมาณ  
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                         (6) ปัญหาอุปสรรดในการด าเนนิงาน 
3.1.3 การประเมินผลผลิต เป็นการประเมิน ได้แก่ 
 (1) โครงการทีจ่ัดท าแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์และแผน  
      (2) ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน 
      (3) การเปล่ียนแปลงการด าเนนิชีวิตที่ได้รับจากแผนพัฒนาฯ 
          (4) ความพึงพอใจของประชาชน                   

3.2 นิยามปฏิบัติการ 
การประเมินบริบท หมายถึง การประเมินความพร้อมปัจจัยพื้นฐานในการด าเนินงาน ได้แก่ 

บุคลากร งบประมาณ แผนการด าเนินงาน การมีส่วนร่วม การบริหารโครงการ 
การประเมินกระบวนการของโครงการ  หมายถึง การประเมินความเหมาะสมของ

กระบวนการ หรือขั้นตอนต่างๆ ในการด าเนินงาน ได้แก่  การวางแผนการด าเนินงานตามโครงการ 
การประเมินผลผลิต หมายถึง ผลทางอ้อมที่เกิดจาก ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรมตาม

แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
                                                                       

                   ความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน หมายถึง ผลผลิตของแผนโครงการ ส าเร็จตาม
เป้าประสงค์ที่ก าหนด ได้แก่ คุณภาพชีวิตที่ดี รายได้เพิ่มขึ้น(การท่องเที่ยว การเกษตร) มีส านึกแห่ง
ความเป็นพลเมือง สังคมสงบสุข 

ความพึงพอใจของประชาชน หมายถึง ความชอบหรือพอใจต่อยุทธศาสตร์ โครงการ 

3.3 วิธีการประเมิน 
3.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร โดยการศึกษารวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัย ที่

เกี่ยวข้องจากหนังสือ งานวิจัย และเอกสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
3.2 การศึกษาเชิงส ารวจ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 
 (1) การสัมภาษณ์บุคคลที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับการจัดท าและด าเนินงานตาม

แผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 (2) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากประชาชนในพื้นที่ 7 อ าเภอ จังหวัดสตูล  

3.4 ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
ประชาชนในพื้นที่ 7 อ าเภอ จังหวัดสตูล 
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การสุ่มตัวอย่าง 
แยกการสุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

1. การสุ่มโครงการที่ปรากฏในแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559   จ านวน 11 ยุทธศาสตร์ มี 135 โครงการ ใช้การสุ่มโดยเอายุทธศาสตร์
ของแผนฯเป็นหลักแล้วใช้การสุ่มโครงการที่จะเอามาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลผลิต จ านวน 
ร้อยละ 28                          ให้ความส าคัญกับโครงการที่มีวัตถุประสงค์ กิจกรรม หรือ
ผลผลิตทีค่าดว่าจะได้รับตรงหรือสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของแผนพัฒนา ประจ าปี พ.ศ.2559 ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ซ่ึงจากเป้าประสงค์ของแผนพัฒนาฯ สรุป ดังนี้  

(1)  คุณภาพชีวิตที่ดี 
(2)  รายได้ของประชาชนเพิ่มขึ้น( การท่องเที่ยว การเกษตร) 
(3)  คนมีส านึกแห่งความเป็นพลเมือง 
(4)  สังคมสงบสุข 

ตาราง 3.1 เป้าประสงค์และโครงการทั้งหมดผู้ประเมินได้  เลือกจ านวน 38 โครงการ ดัง
ตาราง 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน
โครงการ 

เลือก/ผลผลิต         

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและท่องเที่ยวที่ประทับใจ      20              6 

จัดงานสตูลฟอสซิลเฟสติวัล (Satun Fossil Festival)  
จัดงานออกบูท
นิทรรศการ 

มรกตอันดามัน มหัศจรรย์อาหารอร่อยของดีที่ละง ู  
ร่วมจัดงานมรกต
อันดามัน 

มหกรรมของดี วิถีตันหยงและกีฬามหัศจรรย์มหาสนุกบนสัน
หลังมังกร 

 ร่วมจัดงาน 

เทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยว อ าเภอละงู (ยอนหอยหลอด)  ร่วมจัดงาน 
เทศกาลข้าวโพดหวานและของดีอ าเภอท่าแพ  ร่วมจัดงาน 

           เปิดฟ้าอันดามันสวรรค์สตูล  ร่วมจัดงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเกษตรยั่งยืน        5               1 

งานจ าปาดะของดีเมืองสตูล  ร่วมจัดงาน 
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ยุทธศาสตร์ 
จ านวน
โครงการ 

เลือก/ผลผลิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพฒันาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ทันสมยั 7 2 
ท่าเทียบเรือเจ๊ะบิลัง เทศบาลต าบลเจ๊ะบิลัง อ.เมือง   

ติดตั้งระบบส่องสว่าง (High Mast)  
อุดหนุนแขวงทาง
หลวง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   การส่งเสริมและการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อมให้ยั่งยืน 

5 1 

คลองสวยน้ าใส  

ร่วมกับอปท.อ่ืนๆ 
 ติดตาม ตรวจสอบ 
 คุณภาพน้ าใน 
 แม่น้ า ล าคลอง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พฒันาการกีฬาเพี่อความเป็นเลิศและเพื่อ
นันทนาการ 

7                2 

ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาสนามกีฬากลางอบจ.สตูล   
ฟุตบอลสตูลลีก  กิจกรรมกีฬา 

ยุทธศาสตร์ที่  6   การอนุรกัษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

20                6 

จัดงานวนัซาลามัตฮารีรายา  จัดงาน 
แข่งขันว่าวประเพณีจังหวดัสตูล    จัดงาน 
ส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน  จัดงาน 

อบรมคุณธรรมจรยิธรรมและเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้
เดินทางไปแสวงบุญ 

 
จัดฝึกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม ให้กับ ศา
สนิกชน 

ค่ายอบรมส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรมเด็กและเยาวชน  "ราก
แก้วแห่งปัญญา"           

 
จัดกจิกรรมค่าย
อบรมฯ 

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเดก็และเยาวชนมุสลิม (ศูนย์
คลองช้าง 

 จัดฝึกอบรมฯ 
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ยุทธศาสตร์ 
จ านวน
โครงการ 

เลือก  /ผลผลิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และสังคม      14               5 

ขับเคล่ือนอนาคตสตูลด้านการศกึษา  
ส่งเสริมกิจการสภา
ด้านการศึกษา 

ขับเคล่ือนอนาคตสตูลด้านสวัสดิการสังคม  
ส่งเสริมกิจการสภา
ที่ปรึกษาด้าน
สวัสดิการ 

          พัฒนาความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ     
จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการคอมฯ 

ก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟคูุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลก าแพง     
ส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ  อบรมกลุ่มอาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่  8   การลงทุน การพาณิชย์และเศรษฐกจิของจังหวัด
สตูล 

1               1 

ส่งเสริมการลงทุน    
จัดงานมหกรรม
การเงิน การค้า การ
ลงทุน 

ยุทธศาสตร์ที่  9   เมืองสงบสุข 9               3 
กิจกรรมเดก็และเยาวชน  จัดกจิกรรม 
พัฒนาสมรรถภาพเครือข่ายการแพทย์ฉกุเฉิน เบ้ืองตน้   

ส่งเสริมและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย   
ส่งเสริมสนับสนุน
การป้องกนั 
บรรเทาฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 10   การบริหารจัดการที่ด ี 25               8 
จัดท าแผนพัฒนา อบจ.สตูล   
อบจ. พบประชาชน   

           ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการน าร่องการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
การประสานแผนและงบประมาณของอปท. 

  

           ฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพและเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม 
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ยุทธศาสตร์ 
จ านวน
โครงการ 

เลือก /ผลผลิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 10   การบริหารจัดการที่ดี (ต่อ) 25               8 
          ฝึกอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงานหลักสูตร การพัฒนา
บุคลากร เพื่อความก้าวหน้าขององคก์ร 

  

อบรมส่งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง                   
พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี (ปรับปรุงเว็บไซต)์   

จัดท าเอกสารหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่และ
ผลงานของ อบจ. 

 
จัดท าวารสาร 
อบจ. สตูล 
เผยแพร่ ฯ 

ยุทธศาสตร์ที่  11  ด้านการจดัการศกึษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถ่ิน 

8               3 

           พัฒนาการจัดการศกึษาโดยใช้โรงเรียนเปน็ฐานในการพัฒนา
ท้องถ่ิน (SBMLD) 

 
จัดกจิกรรม เช่น 
เศรษฐกิจพอเพียง 

อาหารกลางวันนกัเรียน  
จัดอาหารวันละ1 
มื้อ 

           อาหารเสริม(นม)  
 จัดนม ทุกวันๆละ1 
ถุง 

รวม 135 38 (ร้อยละ28) 

       2. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ประชาชนในพื้นที ่7 อ าเภอ  จ านวนกลุ่มประชากร 1,100 ตัวอย่าง 

3.5 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
               เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล มี 2 แบบ ได้แก่ 

1. แบบสัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ผู้อ านวยการกองหรือผู้ เกี่ยวข้องกับการจัดท าและ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ ์
         ส่วนที ่2 บรบิทของการด าเนนิงาน 
          ส่วนที่ 3 กระบวนการด าเนินงานตามโครงกา  
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2. แบบสอบถามที่สร้างขึ้นในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชน แบ่งออกเป็น 5 ส่วน 
ได้แก่  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ ส่วนที่ 2 การรับรู้ของประชาชน ส่วนที่ 3 ผลส าเร็จตาม
เปา้ประสงค์ของแผน ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจ ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา ระดับ
การศึกษา อาชีพ  

        ส่วนที่ 2 แบบสอบถาม การรับรู้ของประชาชน ซ่ึงมีลักษณะของข้อค าถามเป็นแบบ 
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนความคิดเห็น 5 ระดับ ดังนี้ 

มากที่สุด ให้     5     คะแนน 
มาก ให้     4     คะแนน 
น้อย ให้     3     คะแนน 
น้อยที่สุด ให้     2     คะแนน 
ไม่แน่ใจ ให้     1     คะแนน 

        ส่วนที่ 3 แบบสอบถามผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน มีลักษณะของข้อค าถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนความคิดเห็น 5 ระดับ 
ดังนี้ 

          ให้     5     คะแนน 
มาก ให้     4     คะแนน 
น้อย      ให้     3     คะแนน 
น้อยที่สุด ให้     2     คะแนน 
ไม่แน่ใจ ให้     1     คะแนน 

 ส่วนที่ 4  แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน ซ่ึงมีลักษณะของข้อค าถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อโครงการ ซ่ึงมีลักษณะ
ของข้อค าถามเป็นแบบ มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน
ความคิดเห็น 5 ระดับ ดังนี้ 

มากที่สุด ให้     5     คะแนน 
มาก ให้     4    คะแนน 
น้อย ให้     3     คะแนน 
น้อยที่สุด ให้     2     คะแนน 
ไม่แน่ใจ ให้     1     คะแนน 

 ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
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3.6  ตัวช้ีวัด     

ตาราง 3.2  ตัวชีว้ัดในการประเมิน 

ประเด็นประเมิน ตัวชี้วัด แหล่งข้อมลู วิธีการ 
1. ประเมนิบริบท (Context Evaluation) 

- ความพร้อม ปัจจัยพื้นฐาน 
ในการด าเนนิงาน 

- จ านวนบคุลากรมีเพียงพอ 
- มีงบประมาณเพียงพอ 
- มีแผนการด าเนนิทีเ่หมาะสม 
- กองงานมีส่วนรว่ม    
- มีการบริหารโครงการที่
เหมาะสม 

ผอ.กอง หรือ     
ตัวแทนที่
รับผิดชอบ 

- สัมภาษณ ์
- ตรวจเอกสาร
มอบหมายงาน 

2. ประเมินบริบท (Context Evaluation) 
- กระบวนการด าเนินงาน - การด าเนนิงานเป็นไปตาม

ก าหนดเวลา           
- ไมมี่ปัญหาการประสานงานกับ
องค์กรอ่ืน  

- มีการประชาสัมพันธ์ที่
เหมาะสม 

- การใช้งบประมาณเป็นไปตาม
ระเบียบฯ 

- ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการ
ด าเนินงาน 

ผอ.กอง หรือ     
ตัวแทนที่
รับผิดชอบ 

- สัมภาษณ ์
- ตรวจเอกสาร 

3. ประเมินผลผลิต (Product Evaluation) 
 - จ านวนโครงการที่จดัท าแล้ว

เสร็จ มากกว่าร้อยละ 80 
-                           80 
-                     
-                         
       

- ความพึงพอใจของประชาชน 

ประชาชน
จ านวน 1,100 
คนในพื้นที่ 7 
อ าเภอ 

- แบบสอบถาม 
- สัมภาษณ ์
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3.7  เกณฑ์การวัด 
การประเมินผลผลิตของแผนพฒันา  
การรับรู้ของประชาชน เป็นข้อค าถามแบบประมาณค่า ก าหนดระดับการให้คะแนน

ออกเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่ 5 (มากที่สุด) จนถึง 1 (น้อยที่สุด)  จากนั้นจึงน าคะแนนที่ได้ไปหาค่าเฉล่ียและ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ในการแปลความหมาย จะใช้ค่าเฉล่ียเป็นเกณฑ์ในการก าหนดและแปลความหมาย เพื่อจัด
ระดับการเปล่ียนแปลงการด าเนินชีวิตที่ได้รับจากแผน แบบอิงเกณฑ์  ดังนี้ 

   ค่าเฉล่ีย              ความหมาย 
4.21 – 5.00 
3.41 – 4.20 
2.61 – 3.40 
1.81 – 2.60 

  มีการรับรู้ในระดับมากที่สุด 
  มีการรับรู้ในระดับมาก 
  มีการรับรู้ในระดับปานกลาง 
  มีการรับรู้ในระดับน้อย 

       1.00 – 1.80                       มีการรับรู้ในระดับน้อย         
 ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน เป็นข้อค าถามแบบประมาณค่า ก าหนดระดับการให้
คะแนนออกเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่ 5 (มากที่สุด) จนถึง 1 (น้อยที่สุด) จากนั้นจึงน าคะแนนที่ได้ไปหา
ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ในการแปลความหมาย จะใช้ค่าเฉล่ียเป็นเกณฑ์ในการก าหนดและแปลความหมาย เพื่อจัด
ระดับความส าเร็จ แบบอิงเกณฑ์  ดังนี้ 

   ค่าเฉล่ีย              ความหมาย 
4.21 – 5.00 
3.41 – 4.20 
2.61 – 3.40 
1.81 – 2.60 

  มีความส าเร็จในระดับมากที่สุด 
  มีความส าเร็จในระดับมาก 
  มีความส าเร็จในระดับปานกลาง 
  มีความส าเร็จในระดับน้อย 

       1.00 – 1.80                       มีการรับรู้ในระดับน้อย         
ความพึงพอใจต่อโครงการเป็นข้อค าถามแบบประมาณค่า ก าหนดระดับการให้คะแนน

ออกเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่ 5 (มากที่สุด) จนถึง 1 (น้อยที่สุด)  จากนั้นจึงน าคะแนนที่ได้ไปหาค่าเฉล่ียและ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
               ในการแปลความหมาย จะใช้ค่าเฉล่ียเป็นเกณฑ์ในการก าหนดและแปลความหมาย เพื่อจัด
ระดับความพึงพอใจแบบอิงเกณฑ์  ดังนี้ 
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   ค่าเฉล่ีย              ความหมาย 
4.21 – 5.00 
3.41 – 4.20 
2.61 – 3.40 
1.81 –  2.60 

  มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
  มีความพึงพอใจในระดับมาก 
  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
  มีความพึงพอใจในระดับน้อย 

         1.00 – 1.80                        มีการรับรู้ในระดับน้อย         

3.8   การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ผู้ประเมินได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
1 การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ โดยการศึกษารวบรวมแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง และเอกสารทางราชการจากกองแผนและงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
2 การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์บุคคลที่

เกี่ยวข้องและแบบสอบถามจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูล 

3.9   การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

สตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ผู้ประเมินได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งในเชิงปริมาณ และ
คุณภาพ ดังนี้ 

1 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ 
โปรแกรมส าเร็จรูป ในการวิเคราะห์เป็นสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าความถ่ี 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

2 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เป็นการวิเคราะห์ในเชิงเนื้อหา (Content 
Analysis) ที่ได้ข้อมูลเอกสารและการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการเกี่ยวกับประเด็นต่าง  ๆ 
ในการประเมิน 
 

 



 

 
 

บทที่ 4 
ผลการประเมิน 

การติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559  ใช้วิธีการพรรณนาเชิงเนื้อหา กราฟและตาราง เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ โดยจะแยกน าเสนอ ดังนี้ 

4.1 การประเมินบริบทของแผนพัฒนา 
4.2 การประเมินกระบวนการด าเนินงานของแผนพัฒนา 
4.3 การประเมินผลผลิตของแผนพัฒนา 

4.1 การประเมินบริบท (Context) ของแผนพัฒนา 

การประเมินบริบทของแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นการประเมินความ
พร้อมปัจจัยพื้นฐานในการด าเนินงาน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์จาก
ผู้อ านวยการกองหรือผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ แผนการด าเนินงาน การมีส่วนร่วม 
และการบริหารโครงการ สรุปดังนี้ 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์หัวหน้าส านักปลดัฯ  
ความพร้อมในการด าเนินงาน ด้านจ านวนบุคลากรที่ต้องด าเนินการตามแผนและ

งบประมาณที่จัดสรรในการด าเนินการของโครงการ เพียงพอ แผนการด าเนินงานในแต่ละโครงการ
ที่กองงานต้องรับผิดชอบและ การบริหารโครงการ เช่น การมอบหมายงานโครงการของผู้บริหารให้
กองงานรับผิดชอบมีความเหมาะสม เนื่องจากมีการวางแผนที่ดี และมีการพูดคุยกันในหมู่ผู้ร่วมงาน
เสมอ ส่วนการมีส่วนร่วมของกองงานในการจัดท าแผนและการด าเนินการตามแผน อยู่ในระดับมาก 

 ปัญหาของความพร้อมในการด าเนินงาน ไม่มี 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการกองกิจการสภาฯ มีดงันี้ 
ความพร้อมในการด าเนินงาน ด้านจ านวนบุคลากรที่ต้องด าเนินการตามแผนและด้าน

งบประมาณที่จัดสรรในการด าเนินการของโครงการ พบว่ามีความเพียงพอ ด้านแผนการด าเนินงาน
ในแต่ละโครงการที่กองงานต้องรับผิดชอบและการบริหารโครงการ เช่น การมอบหมายงาน
โครงการของผู้บริหารให้กองงานรับผิดชอบ มีความเหมาะสม การมีส่วนร่วมของกองงานในการ
จัดท าแผนและการด าเนินการตามแผน อยู่ในระดับมาก 

ปัญหาของความพร้อมในการด าเนนิงาน ไม่ม ี
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ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ             
ความพร้อมในการด าเนินงาน ด้านจ านวนบุคลากรที่ต้องด าเนินการตามแผนไม่เพียงพอ 

เพราะในแต่ละปีมีโครงการเป็นจ านวนมาก กรณีฝ่ายแผนฯมีเจ้าหน้าที่เพียง 2 คน ในความเป็นจริง
หากต้องการให้เหมาะสมควรมีเจ้าหน้าที่ในหน่วยไม่น้อยกว่า 4 คน ด้านงบประมาณที่จัดสรรในการ
ด าเนินการของโครงการเพียงพอ เพราะมีการด าเนินการเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ แผนการด าเนินงาน
ในแต่ละโครงการที่กองงานต้องรับผิดชอบ มีความเหมาะสม เพราะมีระยะเวลาในการเตรียมงาน
มากและการบริหารโครงการ เช่น การมอบหมายงานโครงการของผู้บริหารให้กองงานรับผิดชอบมี
ความเหมาะสม การมีส่วนร่วมของกองงานในการจัดท าแผนและการด าเนินการตามแผนอยู่ในระดบั
มาก เพราะเจ้าหน้าที่ทุกคนในกองแผนให้ความร่วมมือในการท างานเป็นอย่างดี 

ปัญหาของความพร้อมในการด าเนินงาน คือระยะเวลาในการด าเนินงานไปตรงกับการ
ด าเนินงานของกองอ่ืนๆ ซ่ึงต้องใช้ก าลังคนในการปฏิบัติงานหรือต้องใช้เครื่องมือชนิดเดียวกันใน
การท างาน เช่น ห้องประชุม ท าให้ต้องเล่ือนเวลาออกไป 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการกองคลัง 
ความพร้อมในการด าเนินงาน ด้านจ านวนบุคลากรที่ต้องด าเนินการตามแผน ไม่เพียงพอ 

เหตุผลเพราะในส่วนของกองคลังขาดบุคลากร 4 ต าแหน่ง 5 อัตรา แต่เพ่ือเป้าหมายคืองานต้องส าเร็จ 
บุคลากรในฝ่ายจึงต้องช่วยกันท างานและรับผิดชอบงานที่มากขึ้น ด้านงบประมาณที่จัดสรรในการ
ด าเนินการของโครงการ  เพียงพอ เพราะมีการประมาณรายจ่ายส าหรับโครงการที่ดี แผนการ
ด าเนินงานในแต่ละโครงการที่กองงานต้องรับผิดชอบและการบริหารโครงการ เช่น การมอบหมาย
งานโครงการของผู้บริหารให้กองงานรับผิดชอบ มีความเหมาะสม  การมีส่วนร่วมของกองงานใน
การจัดท าแผนและการด าเนินการตามแผนอยู่ในระดับมาก เนื่องจากกองคลังมีการจัดโครงการอบรม
ผู้จัดท าฎีกา เพื่อให้บุคลากรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้มีความรู้ สามารถจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินได้
อย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย  

ปัญหาของความพร้อมในการด าเนนิงาน ไม่มี 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการกองช่าง 
ความพร้อมในการด าเนินงาน ด้านจ านวนบุคลากรที่ต้องด าเนินการตามแผน ไม่เพียงพอ 

บุคลากรของกองช่างมีน้อยกว่ากรอบอัตราก าลังที่มีอยู่ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ด้านงบประมาณที่
จัดสรรในการด าเนินการของโครงการ ไม่เพียงพอ เพราะกองช่างด าเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
และต้องรับผิดชอบจ านวนมาก แต่งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีน้อย แผนการด าเนินงานในแต่ละ
โครงการที่กองงานต้องรับผิดชอบ และการบริหารโครงการ เช่น การมอบหมายงานโครงการของ
ผู้บริหารให้กองงานรับผิดชอบ มีความเหมาะสม เพราะมีการมอบหมายงานให้ตามกรอบภารกิจของ
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กองงาน และงานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย แต่งบประมาณด าเนินการไม่เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด
ไว้ การมีส่วนร่วมของกองงานในการจัดท าแผนและการด าเนินการตามแผนอยู่ในระดับมาก เพราะ
การจัดท าแผน บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

ปัญหาของความพร้อมในการด าเนินงาน คือ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐไม่ได้
เข้ามาตามแผนที่ก าหนด ท าให้กองงานด าเนินงานต่อไม่ได้ 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ความพร้อมในการด าเนินงานด้านจ านวนบุคลากรที่ต้องด าเนินการตามแผนและ

งบประมาณที่จัดสรรในการด าเนินการของโครงการ เพียงพอ เพราะก าลังคนที่มีใกล้เคียงกับแผน
อัตราก าลัง และมีการประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินการดี และเป็นไปตามเป้ าหมายก าหนด 
แผนการด าเนินงานในแต่ละโครงการที่กองงานต้องรับผิดชอบ และการบริหารโครงการ เช่น การ
มอบหมายงานโครงการของผู้บริหารให้กองงานรับผิดชอบ มีความเหมาะสม เพราะครอบคลุม
ภารกิจหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย และผลการประเมินแต่ละโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีถึงดี
มาก การมีส่วนร่วมของกองงานในการจัดท าแผนและการด าเนินการตามแผนอยู่ในระดับปานกลาง  

ปัญหาของความพร้อมในการด าเนนิงาน ไม่มี 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการกองพัสดุฯ 
ความพร้อมในการด าเนินงานด้านจ านวนบุคลากรที่ต้องด าเนินการตามแผนและ

งบประมาณที่จัดสรรในการด าเนินการของโครงการเพียงพอ แผนการด าเนินงานในแต่ละโครงการที่
กองงานต้องรับผิดชอบ และการบริหารโครงการ เช่น การมอบหมายงานโครงการของผู้บริหารให้
กองงานรับผิดชอบ มีความเหมาะสม เป็นไปตามภาระหน้าที่ของกองงาน การมีส่วนร่วมของกอง
งานในการจัดท าแผนและการด าเนินการตามแผน อยู่ในระดับมาก เพราะกองงานเห็นถึงความส าคัญ
ของการจัดท าแผน และด าเนินการตามแผน 

ปัญหาของความพร้อมในการด าเนนิงาน ไม่มี 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการกองส่งเสริมคุณภาพชวีิต 
ความพร้อมในการด าเนินงานด้านจ านวนบุคลากรที่ต้องด าเนินการตามแผน ไม่เพียงพอ 

เพราะปริมาณงาน โครงการมีมาก เนื่องจากมีสภาและกองทุนฟื้นฟูอยู่ในความรับผิดชอบ  ด้าน
งบประมาณที่จัดสรรในการด าเนินการของโครงการเพียงพอ     แผนการด าเนินงานในแต่ละ
โครงการที่กองงานต้องรับผิดชอบและการบริหารโครงการ เช่น การมอบหมายงานโครงการของ
ผู้บริหารให้กองงานรับผิดชอบ มีความเหมาะสม การมีส่วนร่วมของกองงานในการจัดท าแผนและ
การด าเนินการตามแผน อยู่ในระดับมาก  
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ปัญหาของความพร้อมในการด าเนินงาน คือบุคลากรมีน้อยและขาดประสบการณ์ในการ
ท างาน 

4.2  การประเมินกระบวนการ (Process) ของแผนพฒันา 

การประเมินกระบวนการของแผนพัฒนา การประเมินความเหมาะสมของกระบวนการ 
หรือขั้นตอนต่างๆ ในการด าเนินงาน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์จาก
ผู้อ านวยการกองหรือผู้เกี่ยวข้องกับการจัดท าและด าเนินงานตามแผนพัฒนาประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2559  ประกอบด้วย การด าเนินงานตามก าหนดเวลา การประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กร
อ่ืน การประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงาน การใช้งบประมาณ และ
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์หัวหน้าส านักปลดัฯ 
กระบวนการด าเนินงาน ได้แก่ การด าเนินงานตามก าหนดเวลาของแผนหรือโครงการที่

กองงานรับผิดชอบ ไม่เหมาะสม  การประสานงานเพื่อด าเนินงานตามแผนกับองค์กรอ่ืนๆ ไม่มี
ปัญหาการประชาสัมพันธ์โครงการหรือกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนรับทราบ วิธีการและเวลาที่ใช้มี
ความเหมาะสม เพราะมีการวางแผนการท างาน การเปิดโอกาสและวิธีการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อโครงการหรือกิจกรรม เหมาะสม เพราะทุกโครงการมีการประชุมและได้ประสานงาน
กับองค์กรภายนอก ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการหรือกิจกรรมอยู่ในระดับปาน
กลาง ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนคือการประกอบอาชีพของประชาชนมีผลกระทบในเรื่อง
ของเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ การใช้งบประมาณตามระเบียบในการด าเนินงานตาม
โครงการของกองงาน มีความเหมาะสม 

ปัญหาของกองงานในการด าเนินงานตามแผนหรือโครงการ ไม่มี 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการกองกิจการสภาฯ 
กระบวนการด าเนินงาน ได้แก่ การด าเนินงานตามก าหนดเวลาของแผนหรือโครงการที่

กองงานรับผิดชอบ มีความเหมาะสม  การประสานงานเพ่ือด าเนินงานตามแผนกับองค์กรอ่ืนๆไม่มี
ปัญหา การประชาสัมพันธ์โครงการหรือกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนรับทราบ วิธีการและเวลาที่ใช้มี
ความเหมาะสม 

การเปิดโอกาสและวิธีการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการหรือกิจกรรมมี
ความเหมาะสมระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการหรือกิจกรรมอยู่ในระดับมาก การใช้
งบประมาณตามระเบียบในการด าเนินงานตามโครงการของกองงาน มีความเหมาะสม  

ปัญหาของกองงานในการด าเนนิงานตามแผนหรือโครงการ ไม่มี  
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ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
กระบวนการด าเนินงาน ได้แก่  การด าเนินงานตามก าหนดเวลาของแผนหรือโครงการที่

กองงานรับผิดชอบ การประสานงานเพื่อด าเนินงานตามแผนกับองค์กรอ่ืนๆ การประชาสัมพันธ์
โครงการหรือกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนรับทราบ การเปิดโอกาสและวิธีการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อโครงการหรือกิจกรรม และการใช้งบประมาณตามระเบียบในการด าเนินงานตาม
โครงการของกองงาน มีความเหมาะสม การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการหรือกิจกรรมอยู่
ในระดับมาก  

ปัญหาของกองงานในการด าเนินงานตามแผนหรือโครงการคือ มีจ านวนบุคลากรน้อยกว่า
ปริมาณงานควรเพ่ิมจ านวน 3 คน 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการกองคลัง 
กระบวนการด าเนินงาน ได้แก่ การด าเนินงานตามก าหนดเวลาของแผนหรือโครงการที่

กองงานรับผิดชอบ มีความเหมาะสม เพราะ การจัดหาครุภัณฑ์ของกองงานจัดหาในระยะเวลา
เหมาะสม การจัดท าโครงการเหมาะสมในช่วงของระยะเวลาด าเนินการ บุคลากรมีความพร้อม การ
ประสานงานเพ่ือด าเนินงานตามแผนกับองค์กรอ่ืนๆ ไม่มีปัญหา การประชาสัมพันธ์โครงการหรือ
กิจกรรมเพื่อให้ประชาชนรับทราบ พบว่าวิธีการและเวลาที่ใช้ไม่มีความเหมาะสม เพราะ การ
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ต้องประชาสัมพันธ์ก่อนงาน ควรมีระยะเวลาให้มากกว่าที่เป็นอยู่   
ทราบจากประชาชนบอกกล่าวว่า”’งานก าลังจะถึงอยู่แล้วแต่เพ่ิงได้รับรู้ข่าวสาร” การใช้งบประมาณ
ตามระเบียบในการด าเนินงานตามโครงการของกองงาน พบว่ามีความเหมาะสม 

ปัญหาของกองงานในการด าเนนิงานตามแผนหรือโครงการ ไม่มี 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการกองช่าง 
กระบวนการด าเนินงาน ได้แก่ การด าเนินงานตามก าหนดเวลาของแผนหรือโครงการที่

กองงานรับผิดชอบมีความเหมาะสมเพราะปฏิบัติงานไปตามแผนตามไตรมาสที่ก าหนด การ
ประสานงานเพ่ือด าเนินงานตามแผนกับองค์กรอ่ืนๆไม่มีปัญหา เพราะมีการปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่าง 
อบจ. กับองค์กรอ่ืนๆการประชาสัมพันธ์โครงการหรือกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนรับทราบ วิธีการ
และเวลาท่ีใช้มีความเหมาะสม เพราะการด าเนินกิจกรรมทุกโครงการมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์
เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ การเปิดโอกาสและวิธีการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ
โครงการหรือกิจกรรม มีความเหมาะสมเพราะทุกกิจกรรมมาจากความต้องการของประชาชน และ
บางกิจกรรมได้บูรณาการร่วมกับอปท.อ่ืนๆ เช่น คลองสวยน้ าใส การปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการหรือกิจกรรม
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อยู่ในระดับปานกลาง การใช้งบประมาณตามระเบียบในการด าเนินงานตามโครงการของกองงาน มี
ความเหมาะสมเพราะการด าเนินงานโครงการใช้งบประมาณตามระเบียบ 

ปัญหาของกองงานในการด าเนินงานตามแผนหรือโครงการ คือ งบประมาณไม่เข้าตาม
แผน ซ่ึงไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน การเบิกจ่ายงบประมาณจึงล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
กระบวนการด าเนินงาน ได้แก่ การด าเนินงานตามก าหนดเวลาของแผนหรือโครงการที่

กองงานรับผิดชอบ มีความเหมาะสมเพราะท าได้ตามก าหนดระยะเวลา การประสานงานเพื่อ
ด าเนินงานตามแผนกับองค์กรอ่ืนๆ ไม่มีปัญหา  เพราะได้รับความร่วมมือ การประชาสัมพันธ์
โครงการหรือกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนรับทราบ วิธีการและเวลาที่ใช้มีความเหมาะสมเพราะมีการ
ประชาสัมพันธ์ส่ือหลายช่องทาง การเปิดโอกาสและวิธีการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ
โครงการหรือกิจกรรม มีความเหมาะสม ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการหรือ
กิจกรรมอยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ ประชาชนไม่เข้าใจบทบาท
หน้าที่ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการท างาน การใช้งบประมาณตามระเบียบในการด าเนินงานตาม
โครงการของกองงาน มีความเหมาะสม เป็นไปตามนโยบาย ตรงความต้องการของประชาชน ใน
การบริหารจัดการได้ยึดระเบียบ ตรวจสอบได้ และมีความโปร่งใส 

ปัญหาของกองงานในการด าเนนิงานตามแผนหรือโครงการ คือ ขาดบคุลากร 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการกองพัสดุฯ  
กระบวนการด าเนินงาน ได้แก่ การด าเนินงานตามก าหนดเวลาของแผนหรือโครงการที่

กองงานรับผิดชอบ มีความเหมาะสมเพราะเป็นไปตามช่วงเวลาของการด าเนินงาน การประสานงาน
เพื่อด าเนินงานตามแผนกับองค์กรอ่ืนๆ ไม่มีปัญหาได้รับความร่วมมือในการประสานงานเป็นอย่างด ี
การประชาสัมพันธ์โครงการหรือกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนรับทราบ วิธีการและเวลาที่ใช้มีความ
เหมาะสม การเปิดโอกาสและวิธีการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการหรือกิจกรรม มี
ความเหมาะสม ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการหรือกิจกรรมไม่ตอบเนื่องจาก
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกองงานเกี่ยวข้องกับประชาชนน้อย การใช้งบประมาณตามระเบียบ
ในการด าเนินงานตามโครงการของกองงานมีความเหมาะสม 

ปัญหาของกองงานในการด าเนินงานตามแผนหรือโครงการ ไม่มี 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการกองส่งเสริมคุณภาพชวีิต 
กระบวนการด าเนินงาน ได้แก่ การด าเนินงานตามก าหนดเวลาของแผนหรือโครงการที่

กองงานรับผิดชอบ มีความเหมาะสม เพราะสามารถบริหารงานได้ตามแผน และปรับเปล่ียนได้ตาม
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สถานการณ์  การประสานงานเพ่ือด าเนินงานตามแผนกับองค์กรอ่ืนๆ ไม่มีปัญหา เพราะ หน่วยงาน
ต่างๆให้ความร่วมมือ การประชาสัมพันธ์โครงการหรือกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนรับทราบ วิธีการ
และเวลาที่ใช้ไม่เหมาะสมในบางกิจกรรมที่ต้องท างานกับภาคประชาสังคมและเอกชน การเปิด
โอกาสและวิธีการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการหรือกิจกรรมมีความเหมาะสม  
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการหรือกิจกรรมอยู่ในระดับมาก ปัญหาคือคนมากมี
ความต้องการมากไม่สามารถสนองความต้องการได้ทั้งหมด การใช้งบประมาณตามระเบียบในการ
ด าเนินงานตามโครงการของกองงานมีความเหมาะสม  

ปัญหาของกองงานในการด าเนนิงานตามแผนหรือโครงการ คือ บุคลากรน้อย ท าให้งาน
เดินช้ากว่าก าหนด ขาดความกระตือรือร้นในการศึกษาข้อมูล   

4.3 การประเมินผลผลิต (Product) ของแผนพฒันา 

การประเมินผลผลิตของแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ 2559 เป็นการประเมินผลผลิต
ของแผนพัฒนา ประกอบด้วย  (1)  โครงการที่จัดท าแล้ว เสร็จตามยุทธศาสตร์และแผน  
(2)                   (3) การรับรู้ ความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน และความพึงพอใจ    
ผลปรากฏ ดังนี้               

4.3.1 โครงการที่จัดท าแล้วเสร็จตามยุทธศาสตร์และแผน 
การศึกษาโครงการที่จัดท าแล้วเสร็จตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 ใช้วิธีการตรวจสอบจากร้อยละของจ านวนโครงการที่มีการด าเนินการแล้วเสร็จ และวงเงิน
งบประมาณที่ก าหนดในแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กับจ านวนโครงการที่ได้จัดท าจริง
และวงเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดท าโครงการที่เกิดขึ้นจริง จากการศึกษาเอกสาร   E -plan  พบว่า 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการในปี พ.ศ. 2559 ใน
แผนพัฒนาสามปี เดิม 149 โครงการ ต่อมามีการตั้งใหม่  17 โครงการ และเปล่ียนแปลง 2 โครงการ  
รวม 168 โครงการ วงเงิน 265,817.900 บาท แต่ในแผนด าเนินงานตามข้อบัญญัติได้ก าหนดโครงการที่
จะด าเนินการ จ านวน 142 โครงการ ต่อมายกเลิกจ านวน 7 โครงการ คงเหลือด าเนินการ  135  โครงการ 
ได้แก่ ด้านการท่องเทีย่วเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ จ านวน  21 โครงการ ด้านการเกษตร
ยั่งยืน จ านวน 5 โครงการ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ทันสมัย จ านวน 8 โครงการ ด้านการ
ส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ยั่งยืน จ านวน 5 โครงการ ด้าน
พัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการ จ านวน 9 โครงการ ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ิน จ านวน 20 โครงการ ด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม จ านวน  14 โครงการ ด้านการลงทุน การพาณิชย์และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล 
จ านวน 2 โครงการ ด้านเมืองสงบสุข จ านวน 9 โครงการ ด้านการบริหารการจัดการที่ดี จ านวน 32 
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โครงการ และด้านการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน จ านวน 10 โครงการ 
งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (หลังโอนลด-โอนเพิ่ม) จ านวน 137,365,070 บาท ดังตาราง 4.1 และ 4.2   

ตาราง 4.1   จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ที่
ด าเนินการในปี พ.ศ. 2559 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(ล้านบาท) 

ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ 23 34,340,000 
ด้านการเกษตรยั่งยนื 5 2,380,000 
ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ทนัสมัย 28 150,730,000 
ด้านการส่งเสริมและการอนรุกัษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมให้ยั่งยนื 
5 900,000 

ด้านพฒันาการกีฬาเพื่อความเปน็เลิศและเพื่อนนัทนาการ 9 7,919,000 
ด้านการอนุรกัษ์ศิลปะ วฒันธรรม จารตีประเพณีและพฒันาภมูิ

ปัญญาท้องถ่ิน 
21 8,900,000 

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 17 23,690,000 
ด้านการลงทุน การพาณิชย์และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล 2 550,000 
ด้านเมืองสงบสุข 12 3,190,000 
ด้านการบริหารการจัดการที่ด ี 35 17,069.700 
ด้านการจัดการศกึษา โดยใช้โรงเรียนเปน็ฐานในการพัฒนา

ท้องถ่ิน 
11 16,149,200 

รวม 168 265,817.900 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ หลังเพิ่ม-ลด จ านวน 135 โครงการ  งบประมาณ 137,365,070บาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ดังตาราง 4.2 
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ตาราง  4.2 แสดงจ านวนโครงการและงบประมาณตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติฯ 

 (ล้านบาท) 
ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ 21 24,425,160 
ด้านการเกษตรยั่งยนื 5 7,380,000 
ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ทนัสมัย 8 41,835,000 
ด้านการส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมให้ยั่งยืน 
5 8,900,000 

ด้านพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและเพื่อ
นันทนาการ 

9 13,579,850 

ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วฒันธรรม จารตีประเพณีและ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

20 9,109,040 

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 14         13,564,320 
ด้านการลงทุน การพาณิชย์และเศรษฐกิจของจังหวัด

สตูล 
2 550,000 

ด้านเมืองสงบสุข 9 2,900,000 
ด้านการบริหารการจัดการที่ด ี 32 11,119,100 
ด้านการจัดการศกึษา โดยใช้โรงเรียนเปน็ฐานในการ

พัฒนาท้องถ่ิน 
10          12,012,600 

รวม 135         137,365,070 
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แผนภูมิ 4.1 แสดงจ านวนโครงการที่ก าหนดในแผนพัฒนา (พ.ศ.2559-2561) กับจ านวน
โครงการที่จะด าเนินการตามข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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ที่มา : รายงานผลการด าเนินงาน E-plan 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล, 2559 

 จากแผนพัฒนา 3 ปี (2559-2561) ได้มีการแปลงยุทธศาสตร์ทั้ง 11 ด้านไปสู่การ
แปลงเป็นโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ 2559 ได้แก่  
ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการท่องเที่ยวที่ประทับใจ จ านวน 23 โครงการ ด าเนินการ 
21 โครงการ ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรยั่งยืน จ านวน  5 โครงการ ด าเนินการ 5 โครงการ ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ทันสมัย จ านวน 28 โครงการ ด าเนินการ 8 โครงการ ยุทธศาสตร์
ด้านการส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ยั่งยืน จ านวน 5 โครงการ 
ด าเนินการ 5 โครงการ ยุทธศาสตร์ด้านการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการ จ านวน 9
โครงการ ด าเนินการ 9 โครงการ ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ิน จ านวน 21 โครงการ ด าเนินการ 20 โครงการ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และสังคม จ านวน 17 โครงการ ด าเนินการ 14 โครงการ ยุทธศาสตร์ด้านการลงทุน การ
พาณิชย์และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล จ านวน 2 โครงการ  ด าเนินการ 2 โครงการ ยุทธศาสตร์ด้านเมือง
สงบสุข จ านวน 12 โครงการ ด าเนินการ 9 โครงการ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการจัดการที่ดี จ านวน 
35 โครงการ ด าเนินการ 32 โครงการ  และยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถ่ินจ านวน  11 โครงการ ด าเนินการ 10 โครงการ   (ตาราง 4.1 และ 4.2 )   

โครงการ 
 168  

 135 
 

โครงการที่จะด าเนินการตาม
ข้อบัญญัต ิ

 

โครงการที่ก าหนดใน
แผนพัฒนา 3 ปี 
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สรุป โครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ 2559 ด าเนินการได้
ในปี พ.ศ. 2559  จ านวน 135 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.4  ของโครงการที่ก าหนดในแผนพัฒนา 3 ปี 
(แผนภูมิ 4.1) 

ตาราง  4.3 แสดงจ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการจริงและด าเนินการแล้วเสร็จ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ด าเนนิการ
จริง 

ด าเนนิการ 
แล้วเสร็จ 

ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ 21 18 
ด้านการเกษตรยั่งยนื 5 5 
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ทันสมัย 8 1 
ด้านการส่งเสริมและการอนรุกัษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ให้ยั่งยนื 
5 5 

ด้านพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการ 9 8 
ด้านการอนุรกัษ์ศิลปะ วฒันธรรม จารตีประเพณีและพฒันาภมูิปัญญา

ท้องถ่ิน 
20 20 

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 14 14 
ด้านการลงทุน การพาณิชย์และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล 2 1 
ด้านเมืองสงบสุข 9 9 
ด้านการบริหารการจัดการที่ด ี 32 24 
ด้านการจัดการศกึษา โดยใช้โรงเรียนเปน็ฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน 10 7 

รวม 135 112 
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แผนภูมิ 4.2 แสดงจ านวนโครงการตามแผนฯ โครงการตามข้อบัญญัติฯ กับโครงการที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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ที่มา : รายงานผลการด าเนินงาน E-plan 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล, 2559 

โครงการของยุทธศาสตร์ทั้ง 11 ด้านตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 135 โครงการ (ตาราง 4.2) ที่ได้มีการด าเนินการจริง และ
ด าเนินการแล้วเสร็จ (ตาราง 4.3) ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่1 ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่
ประทับใจ ด าเนินการจริง 21  โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 18 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้าน
การเกษตรยั่งยืน ด าเนินการจริง 5 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 5 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย ด าเนินการจริง 8 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ยั่งยืน 
ด าเนินการจริง 5 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 5 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านพัฒนาการกีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการ ด าเนินการจริง 9  โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 8 โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ด าเนินการจริง 20 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 20  โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม ด าเนินการจริง 14 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 14 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 8  ด้าน
การลงทุน การพาณิชย์ และเศรษฐกิจจังหวัดสตูล  ด าเนินการจริง 2 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 2 

โครงการ 
168 

135 

112 

ด าเนินการแล้วเสร็จ ด าเนินการตาม
ข้อบัญญัต ิ

ที่ก าหนดตามแผน
ด าเนินงาน 
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โครงการ ยุทธศาสตร์ที่  9  ด้านเมืองสงบสุข ด าเนินการจริง 9 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 9  
โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านการบริหารจัดการที่ดี ด าเนินการจริง 32 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
24 โครงการ และยุทธศาสตร์ที่ 11 ด้านการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน 
ด าเนินการจริง 10 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 7 โครงการ   

สรุป โครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ได้
ด าเนินการจริงในปี พ.ศ. 2559 จ านวน 135  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.4 ของโครงการตามแผนฯและมี
โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน 112 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.7  ของโครงการตามแผนฯ และ
คิดเป็นร้อยละ 82.9 ของโครงการที่ได้ด าเนินการจริง (แผนภูมิ 4.2 )  

4.3.2 การใช้งบประมาณตามที่ก าหนดในแผนฯ 
การก าหนดงบประมาณ จากการศึกษาเอกสารพบว่า  งบประมาณที่ก าหนดไว้ใน

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ที่จะด าเนินการในปี 2559 มีจ านวน 265,817,900 บาท ส่วน
งบประมาณตามข้อบัญญัติหลังการปรับลดเพิ่มประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีจ านวน 
137,365,070 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.7 ของงบประมาณที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี (แผนภูมิ 
4.3)                          จ านวน 137,365,070                          129,739,162.63 
บาท (รวมกันเงิน)               94.4 (E- plan 2559) 

แผนภูมิ 4.3  จ านวนงบประมาณทีก่ าหนดในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) กับ
จ านวนงบประมาณตามข้อบัญญัติประจ าปี พ.ศ. 2559 
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แผนภูมิ 4.4  แสดงจ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการแล้วเสรจ็ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
จ าแนกตามแผนยุทธศาสตร ์
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ที่มา : รายงานผลการด าเนินงาน E-plan 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล, 2559 

 จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีจ านวนทั้งส้ิน 
135โครงการ                                 112 โ       (ตาราง 4.3 ) พบว่า ยุทธศาสตร์ที่มี
จ านวนโครงการ         มากที่สุดคือ ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านการบริหารการจัดการที่ดี มี 24 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.4 ของโครงการที่แล้วเสร็จทั้งหมด รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้าน
การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมการ มีจ านวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.8  และยุทธศาสตร์ด้าน
การลงทุน การพาณิชย์และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูลปและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมีจ านวน
แล้วเสร็จน้อยทีสุ่ด คือ 1โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.9 (แผนภูม ิ4.4) 

4.3.3   การประเมิน ด้านการรับรู้ ความส าเร็จตามเป้าประสงค์และความพึงพอใจ 
4.3.3.1   ผลการประเมินด้านการรับรู้ ความส าเร็จตามเป้าประสงค์และความพึง

พอใจ ปรากฏดังนี้ 

จ านวนโครงการ 
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1) ด้านการรับรู้ 
จากการศึกษาการรับรู้ของประชาชนที่มีต่อโครงการในยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ อยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.18 เมื่อจ าแนกเป็นรายยุทธศาสตร์ พบว่า มีการรับรู้ ในระดับมากที่สุด จ านวน 5 
ยุทธศาสตร์ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 4.24-4.35 และมีการรับรู้อยู่ในระดับมากจ านวน 6 ยุทธศาสตร์ 
ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 4.04-4.15 โดยยุทธศาสตร์ที่มีการรับรู้มากที่สุดเรียงล าดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์
ที ่2 ด้านการเกษตรยั่งยืนมีค่าเฉล่ีย 4.35  ยุทธศาสตร์ที ่11 ด้านการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน ค่าเฉล่ีย 4.31 ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยว
ที่ประทับใจ ค่าเฉล่ีย 4.29  ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม ค่าเฉล่ีย 4.27 
ยุทธศาสตร์ที ่5 ด้านพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการ ค่าเฉล่ีย 4.24 และมีการ
รับรู้น้อยที่สุด ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย  ค่าเฉล่ีย 4.04 
รายละเอียดดังตาราง 4.4 

ตาราง 4.4 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการรบัรู้ของประชาชนต่อโครงการ
ในแผนพัฒนาฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์   S.D. การรับรู้ 

1. ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ 4.29 0.578 มากที่สุด 
2. ด้านการเกษตรยั่งยืน 4.35 0.649 มากที่สุด 
3. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ทนัสมัย 4.04 0.971 มาก 
4. ด้านการส่งเสริมและการอนุรกัษ์ทรพัยากร ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมให้ยั่งยนื 
4.15 0.664 มาก 

5. ด้านพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการ 4.24 0.659 มากที่สุด 
6. ด้านการอนุรกัษศ์ิลปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณีและพฒันา

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
4.06 0.975 มาก 

7. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 4.27 0.539 มากที่สุด 
8. ด้านการลงทุน การพาณิชย์และเศรษฐกิจของจังหวัดสตลู 4.09 0.825 มาก 
9. ด้านเมืองสงบสุข 4.09 0.739 มาก 
10. ด้านการบริหารการจัดการที่ด ี 4.14 0.726 มาก 
11. ด้านการจัดการศกึษาโดยใช้โรงเรียนเปน็ฐานในการ

พัฒนาท้องถ่ิน 
4.31 0.537 มากที่สุด 

ความส าเร็จโดยรวม 4.18 0.647 มาก 
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2) ความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน 
ความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างเห็นว่า มีความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนพัฒนาในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 
4.20  เมื่อจ าแนกเป็นรายยุทธศาสตร์ พบว่า มีความส าเร็จตามเป้าประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด 
จ านวน 6 ยุทธศาสตร์ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 4.25 – 4.32  และอยู่ในระดับมากจ านวน 5 ยุทธศาสตร์ 
ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 3.99 – 4.20 โดยยุทธศาสตร์ที่มีความส าเร็จตามเป้าประสงค์มากที่สุด 
เรียงล าดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการ ค่าเฉล่ีย 
4.32  ยุทธศาสตร์ที ่11 ด้านการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน ค่าเฉล่ีย 
4.29 ยุทธศาสตร์ที ่7 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการลงทุน การ
พาณิชย์และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล ค่าเฉล่ีย 4.28  ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ
การท่องเที่ยวที่ประทับใจและ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการเกษตรยั่งยืน ค่าเฉล่ีย 4.25 และเห็นว่ามี
ความส าเร็จตามเป้าประสงค์น้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ิน ค่าเฉล่ีย 3.99 รายละเอียดดังตาราง 4.5 

ตาราง 4.5 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส าเร็จตาม
เป้าประสงค์ของแผนพัฒนาฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์   S.D. ความเห็น 
1. ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ 4.25 0.754 มากที่สุด 
2. ด้านการเกษตรยั่งยืน 4.25 0.641 มากที่สุด 
3. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ทนัสมัย 4.10 0.872 มาก 
4. ด้านการส่งเสริมและการอนุรกัษ์ทรพัยากร ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมให้ยั่งยนื 
4.18 0.706 มาก 

5. ด้านพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการ 4.32 0.599 มากที่สุด 
6. ด้านการอนุรกัษศ์ิลปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณีและพฒันา

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
3.99 1.108 มาก 

7. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 4.28 0.545 มากที่สุด 
8. ด้านการลงทุน การพาณิชย์และเศรษฐกิจของจังหวัดสตลู 4.28 0.584 มากที่สุด 
9. ด้านเมืองสงบสุข 4.07 0.778 มาก 
10. ด้านการบริหารการจัดการที่ดี 4.20 0.743 มาก 
11. ด้านการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ

พัฒนาท้องถ่ิน 
4.29 0.506 มากที่สุด 

ผลที่เกดิโดยรวม 4.20 0.567 มาก 
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3)   ความพึงพอใจของประชาชน  
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อโครงการตามแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉล่ีย 4.21 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ความพึงพอใจต่อโครงการใน
ระดับมากที่สุดจ านวน 6 ยุทธศาสตร์ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 4.22 – 4.44 และมีความพึงพอใจต่อ
โครงการในระดับมากจ านวน 5 ยุทธศาสตร์ ค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 4.01 – 4.19  โดยยุทธศาสตร์ที่มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจมากที่สุด เรียงล าดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการเกษตรยั่งยืน ค่าเฉล่ีย 4.44 
ยุทธศาสตร์ที ่5 ด้านพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการ ค่าเฉล่ีย 4.38  ยุทธศาสตร์
ที ่11 ด้านการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน ค่าเฉล่ีย 4.32 ยุทธศาสตร์ที่
8 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมค่าเฉล่ีย 4.31 ยุทธศาสตร์ที่  3 ด้านการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย ค่าเฉล่ีย 4.25  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการ
ท่องเที่ยวที่ประทับใจ ค่าเฉล่ีย 4.22 และมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านการ
ส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ยั่งยืน ค่าเฉล่ีย 4.01 รายละเอียดดัง
ตาราง 4.6 

ตาราง 4.6  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจที่มีต่อ
โครงการในแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์   S.D. ความพึงพอใจ 

1. ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ 4.22 0.439 มากที่สุด 
2. ด้านการเกษตรยั่งยืน 4.44 0.645 มากที่สุด 
3. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ทนัสมัย 4.25 0.712 มากที่สุด 
4. ด้านการส่งเสริมและการอนุรกัษ์ทรพัยากร ธรรมชาติและ 
    ส่ิงแวดล้อมให้ยั่งยนื 

4.01 0.764 มาก 

5. ด้านพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการ 4.38 0.526 มากที่สุด 
6. ด้านการอนุรกัษศ์ิลปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณีและพฒันาภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

4.02 0.996 มาก 

7. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 4.31 0.537 มากที่สุด 
8. ด้านการลงทุน การพาณิชย์และเศรษฐกิจของจังหวัดสตลู 4.02 0.779 มาก 
9. ด้านเมอืงสงบสุข 4.19 0.686 มาก 
10. ด้านการบริหารการจัดการที่ด ี 4.18 0.751 มาก 
11. ด้านการจัดการศกึษาโดยใช้โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันา
ท้องถ่ิน 

4.32 0.534 มากที่สุด 

ความพึงพอใจโดยรวม 4.21 0.674 มากที่สุด 
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4.3.3.2  การประเมิน การรับรู้ ความส าเร็จตามเป้าประสงค์ ความพึงพอใจ จ าแนก
ตามยุทธศาสตร์และโครงการ   ผลปรากฏ ดังนี้ 

1) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  
ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 1,100 คน  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง คิดเป็นร้อยละ 59.5  มีกลุ่มอายุท่ีตอบแบบสอบถามมากที่สุดคือ 26-40 ปี มีจ านวน 470 คน  คิด
เป็นร้อยละ 42.7  นับถือศาสนาอิสลามมากที่สุด  มีจ านวน 724 คน  คิดเป็นร้อยละ 65.8  และ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมท าสวนยางพารา มากที่สุด มีจ านวน 336 คน  คิดเป็นร้อยละ 30.5 
รายละเอียดดังตาราง 4.7 

ตาราง 4. 7 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตวัอย่างของโครงการตามยุทธศาสตร์ทั้ง 11 ด้าน 
          (n = 1,100)* 

ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ : 
               ชาย                
               หญิง 

 
445 
655 

 
40.5 
59.5 

2. อายุ : 
              18-25 ปี 
              26-40 ปี 
              41-55 ปี 
              56 ปีขึ้นไป  

 
210 
470 
372 
48 

 
19.1 
42.7 
33.8 
4.4 

3. ศาสนา : 
               พุทธ 
               อิสลาม 
               คริสต ์

 
372 
724 
4 

 
33.8 
65.8 
0.4 

4. อาชีพ : 
               รับราชการ 
               เกษตรกรรม/ท าสวนยางพารา 
               รับจ้างทั่วไป 
               ธุรกิจส่วนตัว 
               อาชีพอ่ืน ๆ  

 
55 
336 
286 
180 
243 

 
5 

30.5 
26 
16.4 
22.1 

*n หมายถึง จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
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2) ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ 
การติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปี 2559 

ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ โดยเลือกติดตามและ
ประเมินโครงการจ านวน 6 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการเปิดฟ้าอันดามันสวรรค์สตูล 2)โครงการจัด
งานสตูลฟอสซิลเฟสติวัล  3) โครงการมรกตอันดามัน มหัศจรรย์อาหารอร่อยของดีที่ละงู 4) 
โครงการมหกรรมของดีวิถีตันหยงและกีฬามหัศจรรย์มหาสนุกบนสันหลังมังกร 5) โครงการ
เทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวอ าเภอละงู (ยอนหอยหลอด) 6) โครงการเทศกาลข้าวโพดหวานและ
ของดีอ าเภอท่าแพ  

ผลการรับรู้ ความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนฯ และความพึงพอใจของโครงก าร 
ปรากฏ ดังนี้ 

ตาราง 4.8  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการรับรู้ต่อ ยุทธศาสตร์และโครงการ
ในยุทธศาสตร์ที่ 1  

โครงการ    S.D. การรับรู้ 

1. เปิดฟ้าอันดามันสวรรค์สตูล 4.34 0.617 มากที่สุด 
2. งานเปิดฤดูกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล 4.21 0.586 มากที่สุด 
3. จัดงานสตูลฟอสซิลเฟสติวัล 4.34 0.633 มากที่สุด 
4. งานสตูลฟอสซิลคือกิจกรรมการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ธรรมชาต ิ 4.30 0.652 มากที่สุด 

5. มรกตอันดามัน มหัศจรรย์อาหารอร่อยของดีที่ละงู 4.28 0.548 มากที่สุด 
6. งานน าเสนอวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมที่เป็นเอกลักษณ์
ของอ าเภอละงู 4.32 0.562 มากที่สุด 

7. มหกรรมของดีวิถีตันหยงและกีฬามหัศจรรย์มหาสนุก
บนสันหลังมังกร 

4.37 
 

0.558 
 

มากที่สุด 
 

8. การประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวต าบลตันหยงโป 4.31 0.559 มากที่สุด 
9. เทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวอ าเภอละงู (ยอนหอย
หลอด) 4.19 0.624 มาก 

10. การประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของอ าเภอละงู 4.20 0.597 มาก 
11. เทศกาลข้าวโพดหวานและของดีอ าเภอท่าแพ 4.38 0.508 มากที่สุด 
12. น าเสนอข้าวโพดหวานของอ าเภอท่าแพให้เป็นที่รู้จัก

ของนักท่องเที่ยว 4.33 0.492 มากที่สุด 

ผลรวม 4.29 0.578 มากที่สุด 
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จากตาราง 4.8 จะเห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อโครงการที่จัดท าตามยุทธศาสตร์ที่ 1 
ของแผนพัฒนาฯ ในระดับมากที่สุด ค่าเฉล่ีย 4.29  โดยโครงการที่มีการรับรู้มากที่สุด เรียงล าดับ 
ได้แก่ โครงการเทศกาลข้าวโพดหวานและของดีอ าเภอท่าแพ ค่าเฉล่ีย 4.35 โ   การมหกรรมของดี
วิถีตันหยงและกีฬามหัศจรรย์มหาสนุกบนสันหลังมังกร ค่าเฉล่ีย 4.34 จัดงานสตูลฟอสซิลเฟสติวัล 
ค่าเฉล่ีย 4.32 มรกตอันดามัน มหัศจรรย์อาหารอร่อยของดีที่ละงูค่าเฉล่ีย 4.3 เปิดฟ้าอันดามันสวรรค์
สตูล ค่าเฉล่ีย 4.27 โครงการ        รับรู้น้อยที่สุด คือ เทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยว อ าเภอละงู (ยอน
หอยหลอด) ค่าเฉล่ีย 4.19 

ตาราง 4.9  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน
(คุณภาพชีวิต รายได้ ส านึกความเป็นพลเมือง เมืองสงบสุข)ในยุทธศาสตร์ที่ 1  

ผลที่เกดิ   S.D. ความเห็น 
1. คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวัน 
3. มีการคมนาคมท่ีสะดวกในการประกอบอาชีพ 
4. มีความร่วมมือของคนในชุมชนเกิดขึ้น 
5. คนในชุมชนมีรายได้จากได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
6. ชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น 
7. คนในชุมชนมีสุขภาพท่ีดี 
8. คนและชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิต 
9. คนมีความรักและผูกพันต่อชุมชน 
10. คนมีความภูมิใจในเอกลักษณ์ของชุมชน 

4.22 
4.28 
4.25 
4.24 
4.31 
4.28 
4.22 
4.25 
4.27 
4.20 

0.539 
0.582 
0.635 
0.549 
0.541 
0.582 
0.623 
0.635 
0.544 
0.510  

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มาก 

ผลรวม 4.25 0.574 มากที่สุด 

จากตาราง 4.9 จะเห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า การจัดท าโครงการตามที่ก าหนดใน
ยุทธศาสตร์ที1่ แผนพัฒนาฯ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมีผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนฯ 
(คุณภาพชีวิต รายได้ ส านึกความเป็นพลเมือง เมืองสงบสุข)ภาพรวมในระดับมากที่สุด ค่าเฉล่ีย 4.25 
โดยมีผลที่เกิดตามรายข้อค าถาม ได้แก่ คนในชุมชนมีรายได้จากได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ค่าเฉล่ีย 
4.31 มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวัน และชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเข้ามา
มากขึ้น ค่าเฉล่ียเท่ากัน 4.28 คนมีความรักและผูกพันต่อชุมชน ค่าเฉล่ีย 4.27 คนและชุมชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต มีการคมนาคมท่ีสะดวกในการประกอบอาชีพค่าเฉล่ีย 4.25 มีความร่วมมือของคน
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ในชุมชนเกิดขึ้น ค่าเฉล่ีย 4.24 คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี คนในชุมชนมีสุขภาพท่ีดี ค่าเฉล่ีย 4.22 
และคนมีความภูมิใจในเอกลักษณ์ของชุมชนค่าเฉล่ีย 4.20 

ตาราง 4.10 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต่อโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที ่1  

โครงการ    S.D. ความพึงพอใจ 
1. จัดงานสตูลฟอสซิลเฟสติวัล 
2. เปิดฟ้าอันดามันสวรรค์สตูล 
3. มรกตอันดามัน มหัศจรรย์อาหารอร่อยของดีที่ละงู 
4. มหกรรมของวิถีตันหยงและกีฬามหัศจรรย์มหาสนุกบน

หลังมังกร 
5. เทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยว อ าเภอละงู 
6. เทศกาลข้าวโพดหวานและของดีอ าเภอท่าแพ 

4.16 
4.29 
4.30 
4.21 

 
4.22 
4.18 

0.443 
0.476 
0.480 
0.534 

 
0.417 
0.388 

มาก 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 
มาก 

ผลรวม 4.22 0.439 มากที่สุด 

จากตาราง 4.10 จะเห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อโครงการตามยุทธศาสตร์ ที่1ใน
ระดับมากที่สุด ค่าเฉล่ีย 4.22 โดยเรียงล าดับโครงการ ได้แก่ มรกตอันดามันมหัศจรรย์อาหารอร่อย
ของดีที่ละงคู่าเฉล่ีย 4.30 เปิดฟ้าอันดามันสวรรค์สตูล ค่าเฉล่ีย 4.29  เทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยว 
อ าเภอละง ูค่าเฉล่ีย 4.22 มหกรรมของวิถีตันหยงและกีฬามหัศจรรย์มหาสนุกบนหลังมังกร ค่าเฉล่ีย 
4.21 เทศกาลข้าวโพดหวานและของดีอ าเภอท่าแพ ค่าเฉล่ีย 4.18และน้อยที่สุด คือ จัดงานสตูล
ฟอสซิลเฟสติวัล ค่าเฉล่ีย 4.16 

3) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการเกษตรยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการเกษตรยั่งยืน ได้เลือกโครงการจ านวน 1 โครงการ คือ โครงการ

งานจ าปาดะของดีเมืองสตูล โดยโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 มีระดับการรับรู้ ผลส าเร็จตาม
เป้าประสงค์ของแผนฯ และความพึงพอใจต่อโครงการ ดังนี้ 
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ตาราง 4.11 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการรับรู้ต่อยุทธศาสตร์และโครงการ
ในยุทธศาสตร์ที่ 2  

โครงการ    S.D. การรับรู้ 
1. งานจ าปาดะของดีเมืองสตูล 
2. ประชาสัมพันธ์จ าปาดะของอ าเภอควนโดน 
3. ส่งเสริมการตลาดให้ผู้ซ้ือพบผู้ผลิต 

4.38 
4.32 
4.36 

0.650 
0.651 
0.646 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

ผลรวม 4.35 0.649 มากที่สุด 

จากตาราง 4.11 จะเห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อยุทธศาสตร์และโครงการใน
ยุทธศาสตร์ที ่2  ในระดับมากที่สุด ค่าเฉล่ีย 4.35   

ตาราง 4.12 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน 
(คุณภาพชีวิต รายได้ ส านึกความเป็นพลเมือง เมืองสงบสุข) ในยุทธศาสตร์ที่ 2  

ผลที่เกดิ    S.D. ความเห็น 
1. คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวัน 
3. มีการคมนาคมท่ีสะดวกในการประกอบอาชีพ 
4. มีความร่วมมือของคนในชุมชนเกิดขึ้น 
5. คนในชุมชมมีรายได้จากได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
6. ชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเข้ามา

มากขึ้น 
7. คนในชุมชนมีสุขภาพท่ีดี 
8. คนและชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิต 
9. คนมีความรักและผูกพันต่อชุมชน 
10.คนมีความภูมิใจในเอกลักษณ์ของชุมชน 

4.22 
4.20 
4.29 
4.25 
4.31 
4.36 

 
4.26 
4.12 
4.21 
4.35 

0.643 
0.649 
0.671 
0.547 
0.676 
0.776 

 
0.658 
0.677 
0.562 
0.557 

มากที่สุด 
มาก 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 
มาก 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

ผลรวม 4.25 0.641 มากที่สุด 

จากตาราง 4.12 จะเห็นว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นว่า การจัดท าโครงการตามที่ก าหนดใน
ยุทธศาสตร์ที่2 แผนพัฒนาฯองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนฯ
(คุณภาพชีวิต รายได้ ส านึกความเป็นพลเมือง เมืองสงบสุข) ภาพรวมในระดับมากที่สุด ค่าเฉล่ีย 4.25
โดยมีผลที่เกิดตามรายข้อค าถาม ได้แก่ ชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น 
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ค่าเฉล่ีย 4.36 คนมีความภูมิใจในเอกลักษณ์ของชุมชน ค่าเฉล่ีย 4.35 คนในชุมชมมีรายได้จากได้จาก
การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ค่าเฉล่ีย 4.31มีการคมนาคมท่ีสะดวกในการประกอบอาชีพ ค่าเฉล่ีย 4.29  คน
ในชุมชนมีสุขภาพที่ดี ค่าเฉล่ีย 4.26 มีความร่วมมือของคนในชุมชนเกิดขึ้นค่าเฉล่ีย  4.25 คนใน
ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ค่าเฉล่ีย 4.22 คนมีความรักและผูกพันต่อชุมชนค่าเฉล่ีย 4.21 มีความสะดวก
ในการใช้ชีวิตประจ าวัน ค่าเฉล่ีย 4.20และคนและชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิต ค่าเฉล่ีย 4.12 

ตาราง 4.13 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต่อโครงการใน
ยุทธศาสตร์ที ่2 

โครงการ   S.D. ความพึงพอใจ 
1. งานจ าปาดะดีของเมืองสตูล 4.44 0.645 มากที่สุด 

ผลรวม 4.44 0.645 มากที่สุด 

จากตาราง 4.13 จะเห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อโครงการงานจ าปาดะดีของเมือง
สตูล ในระดับมากที่สุด ค่าเฉล่ีย 4.44 

4) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย 
ยุทธศาสตร์ที่  3 ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย ได้เลือกติดตามและ

ประเมินโครงการจ านวน 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการท่าเทียบเรือเจ๊ะบิลัง เทศบาลต าบลเจ๊ะบิลัง 
อ าเภอเมือง 2) โครงการติดตั้งระบบส่องสว่าง (High Mast)  โดยโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 3  มีการ
รับรู้     ส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนฯ  และความพึงพอใจ ดังนี้ 

ตาราง 4.14 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการรับรู้ต่อยุทธศาสตร์และโครงการ
ในยุทธศาสตร์ที่ 3 

โครงการ    S.D. การรับรู้ 

1. ท่าเทียบเรือเจ๊ะบิลัง เทศบาลต าบลเจ๊ะบิลัง อ าเภอเมือง 
2. ท าให้มีท่าเทียบเรือที่ได้มาตรฐาน 
3. สะพานช่วยส่งเสริมอาชีพประมง 
4. ท าให้ประชาชนมคีวามสะดวกในการขนถ่ายสินค้า

และการจอดเรือ 
5. ติดตั้งระบบส่องสว่าง (High Mast) 
6. ชุมชนมีความสะดวกในการสัญจรและปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 

3.99 
3.86 
4.09 
4.04 
 
4.17 
4.14 

1.021 
1.167 
0.903 
0.901 

 
0.978 
0.857 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

ผลรวม 4.04 0.971 มาก 
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 จากตาราง 4.15 จะเห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อยุทธศาสตร์และโครงการใน
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.04 โดยมีการรับรู้โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือเจ๊ะบิลัง 
เทศบาลต าบลเจ๊ะบิลัง อ าเภอเมือง และโครงการติดตั้งระบบส่องสว่าง (High Mast)ในระดับมาก 
ค่าเฉล่ีย 3.99 และ 4.15 

ตาราง 4.15 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน
(คุณภาพชีวิต รายได้ ส านึกความเป็นพลเมือง เมืองสงบสุข) ในยุทธศาสตร์ที่ 3 

ผลที่เกดิ    S.D. ความเห็น 
1. คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวัน 
3. มีการคมนาคมท่ีสะดวกในการประกอบอาชีพ 
4. มีความร่วมมือของคนในชุมชนเกิดขึ้น 
5. คนในชุมชมมีรายได้จากได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
6.ชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น 
7. คนในชุมชนมีสุขภาพท่ีดี 
8. คนและชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิต 
9. คนมีความรักและผูกพันต่อชุมชน 
10.คนมีความภูมิใจในเอกลักษณ์ของชุมชน 

4.22 
4.15 
4.13 
4.13 
3.88 
3.78 
4.14 
4.13 
4.21 
4.26 

0.805 
0.763 
0.942 
0.799 
1.102 
1.077 
0.956 
0.875 
0.721 
0.727 

มากที่สุด 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

ผลรวม 4.10 0.872 มาก 

จากตาราง 4.15 กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า การจัดท าโครงการตามที่ก าหนดในยุทธศาสตร์ที่ 3
ของแผนพัฒนาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนฯ(คุณภาพชีวิต 
รายได้ ส านึกความเป็นพลเมือง เมืองสงบสุข) ภาพรวมในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.10 โดยมีผลที่เกิด
ตามรายข้อค าถาม ได้แก่ คนมีความภูมิใจในเอกลักษณ์ของชุมชน ค่าเฉล่ีย 4.26 คนในชุมชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี ค่าเฉล่ีย 4.22 คนมีความรักและผูกพันต่อชุมชนค่าเฉล่ีย 4.21 มีความสะดวกในการ
ใช้ชีวิตประจ าวัน ค่าเฉล่ีย 4.15 คนในชุมชนมีสุขภาพที่ดี ค่าเฉล่ีย 4.14 คนและชุมชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต มีการคมนาคมที่สะดวกในการประกอบอาชีพ มีความร่วมมือของคนในชุมชน
เกิดขึ้น ค่าเฉล่ีย        4.13 คนในชุมชมมีรายได้จากได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ค่าเฉล่ีย 3.88 
ชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น ค่าเฉล่ีย 3.78  
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ตาราง 4.16 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต่อโครงการใน
ยุทธศาสตร์ที ่3 

โครงการ    S.D. ความพึงพอใจ 
1. ท่าเทียบเรือเจ๊ะบิลัง เทศบาลต าบลเจ๊ะบิลัง อ.เมือง 
2. ติดตั้งระบบส่องสว่าง (High Mast) 

4.31 
4.20 

0.730 
0.694 

มากที่สุด 
มาก 

ผลรวม 4.25 0.712 มากที่สุด 

จากตาราง 4.16 จะเห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้าน
การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ทันสมัยภาพรวมในระดับมากที่สุด ค่าเฉล่ีย 4.25โดยมีความพึง
พอใจ โครงการท่าเทียบเรือเจ๊ะบิลัง เทศบาลต าบลเจ๊ะบิลัง อ.เมืองในระดับมากที่สุด ค่าเฉล่ีย 4.31 
และ โครงการติดตั้งระบบส่องสว่าง (High Mast)ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.20 

5) ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ให้ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านการส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมให้
ยั่งยืน ได้เลือกติดตามและประเมินโครงการ จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการคลองสวยน้ าใส  ซ่ึง
โครงการมีระดับการรับรู้ ความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนฯ และ ความพึงพอใจ ดังนี้ 

ตาราง 4.17  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการรับรู้ต่อยุทธศาสตร์และโครงการ
ในยุทธศาสตร์ที่ 4 

โครงการ   S.D. การรับรู้ 
1. คลองสวยน้ าใส 
2. โครงการข้อ1 ท าการติดตามคณุภาพน้ าในแม่น้ าล าคลอง 
3. ท าความสะอาดล าคลองในจังหวัด 
4. ป้องกันน้ าท่วม 

3.96 
4.26 

4.21 
4.17 

0.644 
0.820 
0.694 
0.676 

มาก 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มาก 

ผลรวม 4.15 0.664 มาก 

จากตาราง 4.17 จะเห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อการจัดท าโครงการคลองสวยน้ าใสใน
ระดับมาก  ค่าเฉล่ีย 4.15  
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ตาราง 4.18  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน 
(คุณภาพชีวิต รายได้ ส านึกความเป็นพลเมือง เมืองสงบสุข)ในยุทธศาสตร์ที่ 4 

ผลที่เกดิ   S.D. ความเห็น 
1. คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวัน 
3. มีการคมนาคมท่ีสะดวกในการประกอบอาชีพ 
4. มีความร่วมมือของคนในชุมชนเกิดขึ้น 
5. คนในชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
6. ชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น 
7. คนในชุมชนมีสุขภาพท่ีดี 
8. คนและชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิต 
9. คนมีความรักและผูกพันต่อชุมชน 
10. คนมีความภูมิใจในเอกลักษณ์ของชุมชน 

4.09 
4.36 
4.12 
4.16 
4.25 
4.16 
4.17 
4.18 
4.14 
4.13 

0.582 
0.728 
0.679 
0.656 
0.737 
0.756 
0.732 
0.789 
0.738 
0.670 

มาก 
มากที่สุด 
มาก 
มาก 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ผลรวม 4.18 0.706 มาก 

จากตาราง 4.18 กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า การจัดท าโครงการตามที่ก าหนดในยุทธศาสตร์ที่ 4
ของแผนพัฒนาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีผลส าเร็จตามเป้าประสงค์(คุณภาพชีวิต รายได้ ส านึก
ความเป็นพลเมือง เมืองสงบสุข) ภาพรวมในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.18 โดยมีผลที่เกิดเรียงล าดับตาม
รายข้อค าถาม ได้แก่ มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวัน ค่าเฉล่ีย 4.36 คนในชุมชนมีรายได้จาก
การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ค่าเฉล่ีย 4.25 คนและชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตค่าเฉล่ีย 4.18  คนในชุมชน
มีสุขภาพที่ดี ค่าเฉล่ีย 4.17  ชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น และมีความ
ร่วมมือของคนในชุมชนเกิดขึ้น ค่าเฉล่ีย 4.16 คนมีความรักและผูกพันต่อชุมชน ค่าเฉล่ีย 4.14 คนมี
ความภูมิใจในเอกลักษณ์ของชุมชนค่าเฉล่ีย  4.13 มีการคมนาคมที่สะดวกในการประกอบอาชีพ 
ค่าเฉล่ีย 4.12  คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ค่าเฉล่ีย 4.09 

ตาราง 4.19 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต่อโครงการใน
ยุทธศาสตร์ที ่4 

โครงการ    S.D. ความพึงพอใจ 
1. คลองสวยน้ าใส  4.01 0.764 มาก 

ผลรวม 4.01 0.764 มาก 
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จากตาราง 4.19  กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อโครงการคลองสวยน้ าใส อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉล่ีย 4.01 

6) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านพัฒนาการกีฬาเพี่อความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการ 
ยุทธศาสตร์ที่  5 ด้านพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการ ได้เลือก

โครงการจ านวน  2 โครงการ ได้แก่ 1) ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาสนามกีฬากลางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล 2) ฟุตบอลสตูลลีก โดยมีระดับการรับรู้ ความส าเร็จตามเป้าประสงค์ ของ
แผนฯ และความพึงพอใจ ดังนี้ 

ตาราง 4.20 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการรับรู้ต่อยุทธศาสตร์และโครงการ
ในยุทธศาสตร์ที่ 5 

โครงการ   S.D. การรับรู้ 
1. ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาสนามกีฬากลางอบจ.สตลู 
2. โครงการ ข้อ1 สนามกีฬากลางเป็นสนามท่ีได้

มาตรฐานสากล 
3. สนามรองรับการแข่งขันในระดับภูมภิาคและ

ระดับประเทศได ้
4. ฟุตบอลสตูลลีก 
5. โครงการ ข้อ4 พัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตบอลของเยาวชน

และประชาชน 
6. เยาวชน ประชาชนมนี้ าใจนกักีฬา รูก้ฎ กติกา มารยาท 
7. เยาวชน ประชาชนรู้จกัใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์

4.07 
4.10 

 
4.08 

 
4.43 
4.27 

 
4.34 
4.43 

0.794 
0.810 

 
0.745 

 
0.538 
0.670 

 
0.557 
0.478 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

ผลรวม 4.24 0.659 มากที่สุด 

จากตาราง 4.20 จะเห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อโครงการที่จัดท าตามยุทธศาสตร์ที่ 5 
ของแผนพัฒนาฯ ภาพรวมในระดับมากที่สุด ค่าเฉล่ีย 4.24  โดยโครงการที่รับรู้ เรียงล าดับ ได้แก่ 
ฟุตบอลสตูลลีก ค่าเฉล่ีย 4.37 และ โ   การปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาสนามกีฬากลางอบจ.
สตูล ค่าเฉล่ีย 4.08   
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ตาราง 4.21  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน
(คุณภาพชีวิต รายได้ ส านึกความเป็นพลเมือง เมืองสงบสุข)ในยุทธศาสตร์ที่ 5 

ผลที่เกดิ   S.D. ความเห็น 
1. คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวัน 
3. มีการคมนาคมท่ีสะดวกในการประกอบอาชีพ 
4. มีความร่วมมือของคนในชุมชนเกิดขึ้น 
5. คนในชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
6. ชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น 
7. คนในชุมชนมีสุขภาพท่ีดี 
8. คนและชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิต 
9. คนมีความรักและผูกพันต่อชุมชน 

10. คนมีความภูมิใจในเอกลักษณ์ของชุมชน 

4.33 
4.43 
4.26 
4.23 
4.35 
4.38 
4.30 
4.23 
4.31 
4.35 

0.590 
0.611 
0.617 
0.550 
0.501 
0.620 
0.664 
0.715 
0.618 
0.501 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

ผลรวม 4.32 0.599 มากที่สุด 

จากตาราง 4.21 กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า การจัดท าโครงการตามที่ก าหนดในยุทธศาสตร์ที่ 5
ของแผนพัฒนาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนฯ (คุณภาพชีวิต 
รายได้ ส านึกความเป็นพลเมือง เมืองสงบสุข) ภาพรวมในระดับมากที่สุด ค่าเฉล่ีย 4.32 โดยมีผลที่
เกิดเรียงล าดับตามรายข้อค าถาม ได้แก่ มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวัน ค่าเฉล่ีย 4.43ชุมชน
และสถานที่ท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น  ค่าเฉล่ีย 4.38 คนในชุมชนมีรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และคนมีความภูมิใจในเอกลักษณ์ของชุมชน ค่าเฉล่ีย 4.35 คนในชุมชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ค่าเฉล่ีย 4.33  คนมีความรักและผูกพันต่อชุมชน ค่าเฉล่ีย 4.31 คนในชุมชนมีสุขภาพที่ดี 
ค่าเฉล่ีย 4.30   มีการคมนาคมท่ีสะดวกในการประกอบอาชีพ ค่าเฉล่ีย 4.26มีความร่วมมือของคนใน
ชุมชนเกิดขึ้น และคนและชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตค่าเฉล่ีย 4.23  

ตาราง 4.22 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต่อโครงการใน
ยุทธศาสตร์ที ่5 

โครงการ    S.D. ความพึงพอใจ 
1. ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาสนามกีฬากลางองค์การ

บริหารส่วนจังหวดั.สตูล 
4.40 

 
0.553 

 
มากที่สุด 
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ตาราง 4.22 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต่อโครงการใน
ยุทธศาสตร์ที ่5  (ต่อ) 

โครงการ    S.D. ความพึงพอใจ 
2. ฟุตบอลสตูลลีก 4.43 0.498 มากที่สุด 

ผลรวม 4.38 0.526 มากที่สุด 

จากตาราง 4.22 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจตอโครงการในยุทธศาสตร์ที่  5 ภาพรวมใน
ระดับมากที่สุด แยกตามล าดับโครงการ ได้แก่ โครงการฟุตบอลสตูลลีก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.43 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด รองลงมาคือ โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาสนามกีฬากลางองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.40 อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน 

7) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน เลือกโครงการจ านวน 6 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการจัดงานวันซาลามัตฮารีรายา 2) 
โครงการแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล 3)  โครงการส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน                
4) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เดินทางไปแสวงบุญส่งเสริม
กิจกรรมในเดือนรอมฎอน 5) โครงการค่ายอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน “ราก
แก้วแห่งปัญญา” 6) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิม (ศูนย์คลองช้าง)  ซ่ึง
มีระดับการรับรู้ ความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนฯ และระดับความพึงพอใจ ดังนี้ 

ตาราง 4.23 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการรับรู้ต่อยุทธศาสตร์และโครงการ
ในยุทธศาสตร์ที่ 6 

โครงการ   S.D. การรับรู้ 
1. จัดงานวนัซาลามัตฮารีรายา 4.11 1.024 มาก 
2. อนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณขีองท้องถ่ิน 4.29 1.001 มากที่สุด 
3. แข่งขันว่าวประเพณีจังหวดัสตูล 4.25 0.875 มากที่สุด 
4. ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสตูล 4.14 0.809 มาก 
5. ส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน 4.13 0.886 มาก 
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ตาราง 4.23 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการรับรู้ต่อยุทธศาสตร์และโครงการ
ในยุทธศาสตร์ที่ 6  (ต่อ) 

โครงการ   S.D. การรับรู้ 
6. ส่งเสริมความรัก สามัคคี สมานฉนัท์และสันติสุขของ

ประชาชน 
4.13 0.875 มาก 

7. อบรมคุณธรรมจรยิธรรมและเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้
เดินทางไปแสวงบุญส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน 

3.97 0.917 มาก 

8. ให้ประชาชนมคีวามรูด้้านคณุธรรม จรยิธรรม มีจิต
สาธารณะ รู้จักเสียสละ 

4.06 0.953 มาก 

9. ค่ายอบรมส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรมเด็กและเยาวชน 
“รากแก้วแห่งปัญญา” 

3.98 1.015 มาก 

10. เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์ 3.92 1.012 มาก 
11. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเดก็และเยาวชนมุสลิม (ศูนย์

คลองช้าง) 
3.89 1.185 มาก 

12. เพื่อให้ผู้รับเข้าอบรมสามารถน าหลักศาสนาไป
ประยุกตใ์ชใ้นชีวติประจ าวันได ้

3.86 1.144 มาก 

ผลรวม 4.06 0.975 มาก 

จากตาราง 4.23 จะเห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อโครงการที่จัดท าตามยุทธศาสตร์ที่6 
ของแผนพัฒนาฯ ภาพรวมในระดับมากค่าเฉล่ีย 4.06  โดยมีการรับรู้ เรียงล าดับโครงการ ได้แก่ จัด
งานวันซาลามัตฮารีรายา ค่าเฉล่ีย 4.2 แข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล ค่าเฉล่ีย 4.19 ส่งเสริมกิจกรรม
ในเดือนรอมฎอน ค่าเฉล่ีย 4.13 อบรมคุณธรรมจริยธรรมและเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เดินทางไป
แสวงบุญส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน ค่าเฉล่ีย 4.01 ค่ายอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก
และเยาวชน “รากแก้วแห่งปัญญา” ค่าเฉล่ีย 3.95 และโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและ
เยาวชนมุสลิม (ศูนย์คลองช้าง) ค่าเฉล่ีย 3.87 

ตาราง 4.24  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน
(คุณภาพชีวิต รายได้ ส านึกความเป็นพลเมือง เมืองสงบสุข) ในยุทธศาสตร์ที่ 6 

ผลที่เกดิ    S.D. ความเห็น 
1. คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 4.05 0.093 มาก 
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ตาราง 4.24  ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของ
คุณภาพชีวิต รายได้ ส านึกความเป็นพลเมือง เมืองสงบสุข ในยุทธศาสตร์ที่ 6 

ผลที่เกดิ    S.D. ความเห็น 
2. มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวัน 4.35 0.011 มากที่สุด 
3. มีการคมนาคมท่ีสะดวกในการประกอบอาชีพ 4.07 0.017 มาก 

4. มีความร่วมมือของคนในชุมชนเกิดขึ้น 3.88 0.037 มาก 
5. คนในชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 3.95 0.120 มาก 

6. ชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเข้ามามาก                  
ขึ้น 

4.04 0.143 มาก 

7. คนในชุมชนมีสุขภาพท่ีดี 3.86 0.135 มาก 
8. คนและชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิต 3.89 0.142 มาก 

9. คนมีความรักและผูกพันต่อชุมชน 3.92 0.166 มาก 
10. คนมีความภูมิใจในเอกลักษณ์ของชุมชน 3.86 0.211 มาก 

ผลรวม 3.99 1.108 มาก 

จากตาราง 4.24 กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า การจัดท าโครงการตามที่ก าหนดในยุทธศาสตร์ที่ 6
ของแผนพัฒนาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนฯ (คุณภาพชีวิต 
รายได้ ส านึกความเป็นพลเมือง เมืองสงบสุข) ภาพรวมในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.99 โดยมีผลที่เกิด
เรียงล าดับตามรายข้อค าถาม ได้แก่ มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวัน ค่าเฉล่ีย 4.35มีความ
ร่วมมือของคนในชุมชนเกิดขึ้น ค่าเฉล่ีย 4.07 คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่าเฉล่ีย 4.05 ชุมชนและ
สถานที่ท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น ค่าเฉล่ีย 4.04 คนในชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น ค่าเฉล่ีย 3.95 คนมีความรักและผูกพันต่อชุมชน ค่าเฉล่ีย 3.92 คนและชุมชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตค่าเฉล่ีย 3.89 มีความร่วมมือของคนในชุมชนเกิดขึ้นค่าเฉล่ีย 3.88 คนในชุมชนมีสุขภาพที่ดี
และคนมีความภูมิใจในเอกลักษณ์ของชุมชน ค่าเฉล่ีย 3.86  

ตาราง 4.25  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต่อโครงการใน
ยุทธศาสตร์ที ่6 

โครงการ   S.D. ความพงึพอใจ 

1. จัดงานวนัซาลามัตฮารีรายา 4.03 1.009 มาก 
2. แข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล   4.24 0.892 มากที่สุด 
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ตาราง 4.25  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต่อโครงการใน
ยุทธศาสตร์ที ่6 (ต่อ) 

โครงการ   S.D. ความพงึพอใจ 

3. ส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน 4.07 0.904 มาก 
4. อบรมคุณธรรมจริยธรรมและเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้

เดินทางไปแสวงบุญ 
3.99 0.949 มาก 

5. ค่ายอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน 
“รากแก้วแห่งปัญญา” 

3.95 1.066 มาก 

6. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิม (ศูนย์
คลองช้าง) 

3.84 1.158 มาก 

ผลรวม 4.02 0.996 มาก 

จากตาราง 4.25 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อโครงการในยุทธศาสตร์ที่  6ภาพรวม อยู่
ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.02 โดยมีความพึงพอใจตามโครงการเรียงล าดับ ได้แก่ โครงการแข่งขันว่าว
ประเพณีจังหวัดสตูล ค่าเฉล่ีย 4.24 โครงการส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน ค่าเฉล่ีย 4.07 จัดงาน
วันซาลามัตฮารีรายา ค่าเฉล่ีย 4.03 อบรมคุณธรรมจริยธรรมและเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เดินทาง
ไปแสวงบุญ ค่าเฉล่ีย 3.99 ค่ายอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน “รากแก้วแห่ง
ปัญญา” ค่าเฉล่ีย 3.95 และ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิม (ศูนย์คลอง
ช้าง) ค่าเฉล่ีย 3.84 

8) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม ประกอบด้วยโครงการต่าง ๆ 5 

โครงการ ดังนี้ 1)โครงการขับเคล่ือนอนาคตสตูลด้านการศึกษา 2)โครงการขับเคล่ือนอนาคตสตูล
ด้านสวัสดิการสังคม 6) โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 4)  โครงการ
ก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลก าแพง 5) โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ  ซ่ึงมี
ระดับการรับรู้  ความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนฯ และความพึงพอใจ ดังนี้ 

ตาราง 4.26  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการรับรู้ต่อยุทธศาสตร์และโครงการ
ในยุทธศาสตร์ที่ 7 

โครงการ   S.D. การรับรู้ 
1. ขับเคล่ือนอนาคตสตูลด้านการศึกษา 4.31 0.597 มากที่สุด 
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ตาราง 4.26  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการรับรู้ต่อยุทธศาสตร์และโครงการ
ในยุทธศาสตร์ที่ 7 (ต่อ) 

โครงการ   S.D. การรับรู้ 
2. ออกแบบแนวทางการศึกษาให้ตอบสนองตรงตามความ

ต้องการของจังหวัดสตูล 
4.51 0.625 มากที่สุด 

3. ยกระดับมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิและคุณภาพการศึกษาของ
จังหวัดสตูล 

4.13 0.481 มาก 

4. สร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษา
จังหวัดสตูล 

4.31 0.580 มากที่สุด 

5. ขับเคล่ือนอนาคตสตูลด้านสวัสดิการสังคม 4.25 0.501 มากที่สุด 
6. พัฒนาความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.21 0.474 มากที่สุด 
7. พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บุคลากรขอ

งอบจ. และประชาชน 
4.28 0.569 มากที่สุด 

8. ก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลก าแพง 4.24 0.530 มากที่สุด 
9. ส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ 4.27 0.529 มากที่สุด 
10. เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ให้ประชาชนมีอาชีพ และมีรายได้

เพิ่มขึ้น 
4.22 0.500 มากที่สุด 

ผลรวม 4.27 0.539 มากที่สุด 

จากตาราง 4.26 จะเห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อโครงการที่จัดท าตามยุทธศาสตร์ที่ 7 
ของแผนพัฒนาฯ ภาพรวมในระดับมากที่สุด ค่าเฉล่ีย 4.27 โดยมีการรับรู้ เรียงล าดับโครงการ ได้แก่ 
ขับเคล่ือนอนาคตสตูลด้านการศึกษา ค่าเฉล่ีย 4.3ขับเคล่ือนอนาคตสตูลด้านสวัสดิการสังคม  พัฒนา
ความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ ค่าเฉล่ีย 4.25 และ
โครงการก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลก าแพง ค่าเฉล่ีย 4.24  

ตาราง 4.27 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน
(คุณภาพชีวิต รายได้ ส านึกความเป็นพลเมือง เมืองสงบสุข) ในยุทธศาสตร์ที่ 7 

ผลที่เกดิ    S.D. ความเห็น 
1. คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 4.29 0.590 มากที่สุด 
2. มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวัน 4.50 0.576 มากที่สุด 
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ตาราง 4.27 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน
(คุณภาพชีวิต รายได้ ส านึกความเป็นพลเมือง เมืองสงบสุข) ในยุทธศาสตร์ที่ 7 (ต่อ) 

ผลที่เกดิ    S.D. ความเห็น 
3. มีการคมนาคมท่ีสะดวกในการประกอบอาชีพ 4.21 0.586 มากที่สุด 
4. มีความร่วมมือของคนในชุมชนเกิดขึ้น 4.22 0.519 มากที่สุด 
5. คนในชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 4.28 0.495 มากที่สุด 
6. ชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเข้ามามาก                  

ขึ้น 
4.24 0.566 มากที่สุด 

7. คนในชุมชนมีสุขภาพท่ีดี 4.26 0.579 มากที่สุด 
8. คนและชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิต 4.24 0.566 มากที่สุด 
9. คนมีความรักและผูกพันต่อชุมชน 3.26 0.443 ปานกลาง 
10. คนมีความภูมิใจในเอกลักษณ์ของชุมชน 3.26 0.525 ปานกลาง 

ผลรวม 4.28 0.545 มากที่สุด 

จากตาราง 4.27 กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า การจัดท าโครงการตามที่ก าหนดในยุทธศาสตร์ที่ 7
ของแผนพัฒนาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนฯ (คุณภาพชีวิต 
รายได้ ส านึกความเป็นพลเมือง เมืองสงบสุข) ภาพรวมในระดับมากที่สุด ค่าเฉล่ีย4.28 โดยมีผลที่
เกิดเรียงล าดับตามรายข้อค าถาม ได้แก่ มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวัน ค่าเฉล่ีย 4.50 คนใน
ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่าเฉล่ีย 4.29 คนในชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ค่าเฉล่ีย 4.28 คน
ในชุมชนมีสุขภาพท่ีดี ค่าเฉล่ีย 4.26ชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น และคน
และชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิต ค่าเฉล่ีย 4.24 มีความร่วมมือของคนในชุมชนเกิดขึ้นค่าเฉล่ีย 4.22 
มีการคมนาคมท่ีสะดวกในการประกอบอาชีพค่าเฉล่ีย 4.21 คนมีความรักและผูกพันต่อชุมชนและ
คนมีความภูมิใจในเอกลักษณ์ของชุมชน ค่าเฉล่ีย 3.26  

ตาราง 4.28 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต่อโครงการใน
ยุทธศาสตร์ที ่7 

โครงการ   S.D. ความพงึพอใจ 

1. ขับเคล่ือนอนาคตสตูลด้านการศึกษา 4.24 0.511 มากที่สุด 
2. ขับเคล่ือนอนาคตสตูลด้านสวัสดิการสังคม 4.42 0.516 มากที่สุด 
3. พัฒนาความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.21 0.430 มากที่สุด 



 

105 

ตาราง 4.28 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต่อโครงการใน
ยุทธศาสตร์ที ่7 (ต่อ) 

โครงการ   S.D. ความพงึพอใจ 

4. ก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลก าแพง 4.24 0.470 มากที่สุด 
5. ส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ 4.44 0.537 มากที่สุด 

ผลรวม 4.31 0.537 มากที่สุด 

จากตาราง 4.28 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อโครงการในยุทธศาสตร์ที่  7 ภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด ค่าเฉล่ีย 4.31 โดยมีความพึงพอใจตามโครงการเรียงล าดับ ได้แก่ โครงการ
ส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ ค่าเฉล่ีย 4.44 โครงการขับเคล่ือนขับเคล่ือนอนาคตสตูลด้านสวัสดิการ
สังคม ค่าเฉล่ีย 4.42 โครงการขับเคล่ือนอนาคตสตูลด้านการศึกษาและโครงการก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟู
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลก าแพง ค่าเฉล่ีย 4.24และโครงการพัฒนาความรู้และทักษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าเฉล่ีย 4.21 

9) ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการลงทุน การพาณิชย์และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการลงทุน การพาณิชย์และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล  จ านวน 1

โครงการคือ 1) โครงการส่งเสริมการลงทุน  ซ่ึงมีระดับการรับรู้ ความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของ
แผนฯ และความพึงพอใจ  ดังนี้ 

ตาราง 4.29  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการรับรู้ต่อยุทธศาสตร์และโครงการ
ในยุทธศาสตร์ที่ 8 

โครงการ   S.D. การรับรู้ 
1. การส่งเสริมการลงทุน 
2. ให้ประชาชนเข้าถึงสถาบันการเงินในระบบมากขึน้ และ

รองรับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน 
3. จัดงานมหกรรมการเงิน การค้า การลงทุน 

3.97 
4.22 

 
4.09 

0.747 
0.874 

 
0.853 

มาก 
มากที่สุด 

 
มาก 

ผลรวม 4.09 0.825 มาก 

จากตาราง 4.29 จะเห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อโครงการที่จัดท าตามยุทธศาสตร์ที่  8 
ของแผนพัฒนาฯ  คือโครงการส่งเสริมการลงทุนอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.09 
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 ตาราง 4.30 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน 
(คุณภาพชีวิต รายได้ ส านึกความเป็นพลเมือง เมืองสงบสุข) ในยุทธศาสตร์ที่ 8 

ผลที่เกดิ   S.D. ความเห็น 
1. คนในชุมชนมคีุณภาพชีวิตทีด่ ี
2. มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวนั 
3. มีการคมนาคมท่ีสะดวกในการประกอบอาชีพ 
4.                                   
5. คนในชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
6. ชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึน้ 
7. คนในชุมชนมีสุขภาพท่ีด ี
8. คนและชุมชนมีความปลอดภัยในชีวติ 
9. คนมีความรกัและผูกพันต่อชุมชน 
10. คนมีความภูมใิจในเอกลักษณข์องชุมชน 

4.29 
4.46 
4.38 
4.27 
4.25 
4.17 
4.25 
4.25 
4.27 
4.17 

0.554 
0.590 
0.628 
0.546 
0.710 
0.742 
0.573 
0.573 
0.489 
0.430 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มาก 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มาก 

ผลรวม 4.28 0.584 มากที่สุด 

จากตาราง 4.30 กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า การจัดท าโครงการตามที่ก าหนดในยุทธศาสตร์ที่ 8
ของแผนพัฒนาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนฯ (คุณภาพชีวิต 
รายได้ ส านึกความเป็นพลเมือง เมืองสงบสุข) ภาพรวมในระดับมากที่สุด ค่าเฉล่ีย4.28 โดยมีผลที่
เกิดเรียงล าดับตามรายข้อค าถาม ได้แก่ มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวัน ค่าเฉล่ีย 4.46 มีการ
คมนาคมท่ีสะดวกในการประกอบอาชีพค่าเฉล่ีย 4.38 คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่าเฉล่ีย 4.29 
                                นและคนมีความรักและผูกพันต่อชุมชนค่าเฉล่ีย 4.27 คนใน
ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและคนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีและคนและชุมชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต ค่าเฉล่ีย 4.25 ชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นและคนมี
ความภูมิใจในเอกลักษณ์ของชุมชน ค่าเฉล่ีย 4.17  

ตาราง 4.31  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต่อโครงการใน
ยุทธศาสตร์ที ่7 

โครงการ   S.D. ความพงึพอใจ 

1. ส่งเสริมการลงทุน  4.02 0.779 มาก 
ผลรวม 4.02 0.779 มาก 
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 จากตาราง4.31 จะเห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมการลงทุน 
ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.02 

10) ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านเมืองสงบสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านเมืองสงบสุข ประกอบด้วยโครงการ จ านวน 3 โครงการได้แก่ 1) 

โครงการกิจกรรมเด็กและเยาวชน 2) โครงการพัฒนาสมรรถภาพเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินเบ้ืองต้น 
3) โครงการส่งเสริมและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ซ่ึงมีระดับการรับรู้ ความส าเร็จตามเป้าประสงค์
ของแผนฯ และความพึงพอใจ  ดังนี้ 

ตาราง 4.32 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการรับรู้ต่อยุทธศาสตร์และโครงการ
ในยุทธศาสตร์ที่ 9 

โครงการ   S.D. การรับรู้ 
1. กิจกรรมเดก็และเยาวชน 
2. ให้เด็กและเยาวชนได้ท ากิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นประโยชนต์่อ

สังคม 
3. ส่งเสริมความรู้ในระบอบประชาธิปไตย 
4. เสริมสร้างความเข้มแข็ง ความสมานฉันท์ ความเป็นผู้น า 
5. พัฒนาสมรรถภาพเครือข่ายการแพทย์ฉกุเฉินเบ้ืองตน้ 
6. พัฒนาบุคลากรปฏิบัติการแพทย์ฉกุเฉินเบ้ืองต้นให้ถูกตอ้ง

ตามมาตรฐาน 
7. ส่งเสริมและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
8. อบรม อปพร. หรือเครือข่ายทางทะเล 

3.97 
4.37 

 
4.08 
4.08 
4.19 
4.11 

 
3.94 
4.03 

0.642 
0.846 

 
0.631 
0.661 
0.748 
0.776 

 
0.782 

0.826 

มาก 
มากที่สุด 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

ผลรวม 4.09 0.739 มาก 

จากตาราง 4.32  จะเห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อโครงการที่จัดท าตามยุทธศาสตร์ที่  9 
ของแผนพัฒนาฯ ภาพรวมในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.09 โดยมีการรับรู้ เรียงล าดับโครงการ ได้แก่ 
โครงการพัฒนาสมรรถภาพเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น  ค่าเฉล่ีย 4.15 กิจกรรมเด็กและ
เยาวชน ค่าเฉล่ีย 4.12  และโครงการส่งเสริมและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ค่าเฉล่ีย 3.98   
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ตาราง 4.33  ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของ
คุณภาพชีวิต รายได้ ส านึกความเป็นพลเมือง เมืองสงบสุข ในยุทธศาสตร์ที่ 9 

ผลที่เกดิ    S.D. ความเห็น 
1. คนในชุมชนมคีุณภาพชีวิตทีด่ ี 4.11 0.655 มาก 
2. มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวนั 4.24 0.791 มากที่สุด 
3. มีการคมนาคมท่ีสะดวกในการประกอบอาชีพ 4.00 0747 มาก 
4.                                   3.90 0.728 มาก 
5. คนในชุมขนมีรายไดจ้ากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 4.01 0.849 มาก 
6. ชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึน้ 3.93 0.737 มาก 
7. คนในชุมชนมีสุขภาพท่ีด ี 4.21 0.805 มากที่สุด 
8. คนและชุมชนมีความปลอดภัยในชีวติ 4.11 0.858 มาก 
9. คนมีความรกัและผูกพันต่อชุมชน 4.05 0.764 มาก 
10. คนมีความภูมใิจในเอกลักษณข์องชุมชน 4.09 0.845 มาก 

ผลรวม 4.07 0.778 มาก 

จากตาราง 4.33 กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า การจัดท าโครงการตามที่ก าหนดในยุทธศาสตร์ที่9
ของแผนพัฒนาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนฯ (คุณภาพชีวิต 
รายได้ ส านึกความเป็นพลเมือง เมืองสงบสุข) ภาพรวมในระดับมาก ค่าเฉล่ีย4.07 โดยมีผลที่เกิด
เรียงล าดับตามรายข้อค าถาม ได้แก่ มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวัน ค่าเฉล่ีย 4.24 คนใน
ชุมชนมีสุขภาพท่ีดี ค่าเฉล่ีย 4.21คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและคนและชุมชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิต ค่าเฉล่ีย 4.11 คนมีความภูมิใจในเอกลักษณ์ของชุมชน ค่าเฉล่ีย 4.09 

คนมีความรักและผูกพันต่อชุมชน ค่าเฉล่ีย 4.05 คนในชุมขนมีรายได้จากการท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นค่าเฉล่ีย 4.01 มีการคมนาคมท่ีสะดวกในการประกอบอาชีพ ค่าเฉล่ีย 4.00 ชุมชนและสถานที่
ท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น ค่าเฉล่ีย 3.93  และ                                  
ค่าเฉล่ีย 3.90  
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ตาราง 4.34  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต่อโครงการใน
ยุทธศาสตร์ที ่9 

โครงการ   S.D. ความพงึพอใจ 

1. กิจกรรมเดก็และเยาวชน 
2. พัฒนาสมรรถภาพเครือข่ายการแพทย์ฉกุเฉินเบ้ืองตน้ 
3. ส่งเสริมและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

4.09 
4.31 
4.17 

0.622 
0.738 
0.699 

มาก 
มากที่สุด 
มาก 

ผลรวม 4.19 0.686 มาก 

จากตาราง 4.34  กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อโครงการในยุทธศาสตร์ที่  9 ภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.19  โดยมีความพึงพอใจตามโครงการเรียงล าดับ ได้แก่ โครงการพัฒนา
สมรรถภาพเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินเบ้ืองต้น ค่าเฉล่ีย 4.31 โครงการส่งเสริมและป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย ค่าเฉล่ีย 4.17 และ กิจกรรมเด็กและเยาวชน ค่าเฉล่ีย 4.09   

11) ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านการบริหารจัดการที่ดี  ประกอบด้วยโครงการต่าง ๆ  จ านวน 8 

โครงการ ได้แก่  1) โครงการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 2) โครงการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพบประชาชน 3) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการน าร่องการสร้างและพัฒนา
เครือข่ายการประสานแผน และงบประมาณของ อปท. 4) โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ 
และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 5) โครงการฝึกอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงานหลักสูตร การ
            เพื่อความก้าวหน้าขององค์กร 6) โครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง 
7) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี (ปรับปรุงเว็บไซต์) และ 8) โครงการจัดท า
เอกสารหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่และผลงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ซ่ึงมี
ระดับการรับรู้ ความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนฯ และความพึงพอใจ  ดังนี้ 

ตาราง 4.35 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการรับรู้ต่อยุทธศาสตร์และโครงการ
ในยุทธศาสตร์ที่ 10 

โครงการ   S.D. การรับรู้ 
1. จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
2. องค์การบริหารส่วนจังหวดัพบประชาชน 
3. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการน าร่องการสร้างและพัฒนา

เครือข่ายการประสานแผน และงบประมาณของ อปท. 

3.94 
4.47 
3.97 

 

0.636 
0.723 
0.717 

 

มาก 
มากที่สุด 
มาก 
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ตาราง 4.35 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการรับรู้ต่อยุทธศาสตร์และโครงการ
ในยุทธศาสตร์ที่ 10  (ต่อ) 

โครงการ   S.D. การรับรู้ 
4. ฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ และเสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรม 
5. ฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานหลักสูตร การ

             เพื่อความก้าวหน้าขององค์กร 
6. อบรมส่งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง 
7. พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี (ปรับปรุง

เว็บไซต์) 
8. จัดท าเอกสารหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่และ
ผลงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

4.36 
 

4.00 
 

4.17 
4.05 

 
4.15 

0.847 
 

0.623 
 

0.769 
0.755 

 
0.734 

มากที่สุด 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
ผลรวม 4.14 0.726 มาก 

จากตาราง 4.35  จะเห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อโครงการที่จัดท าตามยุทธศาสตร์ที่ 10
ของแผนพัฒนาฯ ภาพรวมในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.14 โดยมีการรับรู้ เรียงล าดับโครงการ ได้แก่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพบประชาชน ค่าเฉล่ีย 4.47 ฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ และ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่าเฉล่ีย 4.36 อบรมส่งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง ค่าเฉล่ีย 4.17  
จัดท าเอกสารหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่และผลงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ค่าเฉล่ีย 4.15  พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี (ปรับปรุงเว็บไซต์) 

 ค่าเฉล่ีย 4.05 ฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานหลักสูตรการ             เพื่อ
ความก้าวหน้าขององค์กร ค่าเฉล่ีย 4.00 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการน าร่องการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
การประสานแผน และงบประมาณของ อปท.ค่าเฉล่ีย 3.97 และจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล ค่าเฉล่ีย 3.94   

ตาราง 4.36  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน
(คุณภาพชีวิต รายได้ ส านึกความเป็นพลเมือง เมืองสงบสุข)ในยุทธศาสตร์ที่ 10 

ผลที่เกดิ   S.D. ความเห็น 
1. คนในชุมชนมคีุณภาพชีวิตทีด่ ี
2. มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวนั 
3. มีการคมนาคมท่ีสะดวกในการประกอบอาชีพ 

3.98 
4.42 
4.10 

0.696 
0.832 
0.676 

มาก 
มากที่สุด 
มาก 
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ตาราง 4.36  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน
(คุณภาพชีวิต รายได้ ส านึกความเป็นพลเมือง เมืองสงบสุข) ในยุทธศาสตร์ที่ 10 (ต่อ) 

ผลที่เกดิ   S.D. ความเห็น 
4.                                   
5. คนในชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
6. ชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึน้ 
7. คนในชุมชนมีสุขภาพท่ีด ี
8. คนและชุมชนมีความปลอดภัยในชีวติ 
9. คนมีความรกัและผูกพันต่อชุมชน 
10. คนมีความภูมใิจในเอกลักษณข์องชุมชน 

4.02 
4.46 
4.19 
4.39 
4.16 
4.11 
4.21 

0.653 
0.823 
0.764 
0.781 
0.739 
0.723 
0.746 

มาก 
มากที่สุด 
มาก 

มากที่สุด 
มาก 
มาก 

มากที่สุด 
ผลรวม 4.20 0.743 มาก 

จากตาราง 4.36 กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า การจัดท าโครงการตามที่ก าหนดในยุทธศาสตร์ที่10
ของแผนพัฒนาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนฯ (คุณภาพชีวิต 
รายได้ ส านึกความเป็นพลเมือง เมืองสงบสุข) ภาพรวมในระดับมาก ค่าเฉล่ีย4.20 โดยมีผลที่เกิด
เรียงล าดับตามรายข้อค าถาม ได้แก่ คนในชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ค่าเฉล่ีย4.46 มี
ความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวัน ค่าเฉล่ีย 4.42 คนในชุมชนมีสุขภาพที่ดี ค่าเฉล่ีย 4.39 คนมี
ความภูมิใจในเอกลักษณ์ของชุมชน ค่าเฉล่ีย 4.21ชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเข้ามา
มากขึ้น ค่าเฉล่ีย 4.19 คนและชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิต ค่าเฉล่ีย 4.16คนมีความรักและผูกพันต่อ
ชุมชน ค่าเฉล่ีย 4.11 มีการคมนาคมที่สะดวกในการประกอบอาชีพ ค่าเฉล่ีย 4.10               
                     ค่าเฉล่ีย 4.02  คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ค่าเฉล่ีย 3.98   

ตาราง 4.37  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต่อโครงการใน
ยุทธศาสตร์ที ่10 

โครงการ   S.D. ความพงึพอใจ 

1. จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
2. องค์การบริหารส่วนจังหวดัพบประชาชน 
3.  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการน าร่องการสร้างและพัฒนา

เครือข่ายการประสานแผน และงบประมาณของ อปท. 
4. ฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ และเสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรม 

4.15 
4.10 
3.82 

 
4.18 

 

0.694 
0.770 
0.564 

 
0.653 

 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
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ตาราง 4.37  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต่อโครงการใน
ยุทธศาสตร์ที ่10 (ต่อ) 

โครงการ   S.D. ความพงึพอใจ 

5. ฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานหลักสูตร การ
             เพื่อความก้าวหน้าขององค์กร 

6. อบรมส่งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง 
7. พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี (ปรับปรุง

เว็บไซต์) 
8. จัดท าเอกสารหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่

และผลงานขององค์การบริหารส่วนจังหวดั 

4.10 
 

3.77 
3.54 

 
4.18 

0,770 
 

0.356 
0.561 

 
0.773 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

ผลรวม 3.98 0.642 มาก 

จากตาราง 4.37  กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อโครงการในยุทธศาสตร์ที่  10 ภาพรวม
                     ค่าเฉล่ีย 3.98  โดยมีความพึงพอใจโครงการเรียงล าดับ        จัดท าเอกสาร
หรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่และผลงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด   ฝึกอบรม
พัฒนาประสิทธิภาพ และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม            4.18 จัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล           4.15 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพบประชาชน   ฝึกอบรม
สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานหลักสูตร การ             เพื่อความก้าวหน้าขององค์กร           
4.10 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการน าร่องการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการประสานแผน และงบประมาณ
ของอปท.          3.82 อบรมส่งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง           3.77 และพัฒนาระบบ
สารสนเทศและเทคโนโลยี (ปรับปรุงเว็บไซต์)          3.54 

12) ยุทธศาสตร์ที่ 11 ด้านการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 11 ด้านการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน 

ประกอบด้วยโครงการต่าง ๆ  จ านวน 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน(SBMLD) 2)โครงการอาหารกลางวันนักเรียน และ 3) 
โครงการอาหารเสริม(นม)  ซ่ึงมีระดับการรับรู้ ความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนฯ และความพึง
พอใจ  ดังนี้ 
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ตาราง 4.38  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการรับรู้ต่อยุทธศาสตร์และโครงการ
ในยุทธศาสตร์ที่ 11 

โครงการ   S.D. การรับรู้ 
1. พัฒนาการจัดการศกึษาโดยใช้โรงเรียนเปน็ฐานในการ

พัฒนาท้องถ่ิน (SBMLD) 
2. จัดการศึกษาตลอดชีวิตสู่ความเป็นเลิศตามศกัยภาพของ

ผู้เรียน 
3. อาหารกลางวันนกัเรียน 
4. จัดหาอาหารกลางวันส าหรับเดก็นกัเรียนระดับอนุบาล 1 - 

ประถม 6 
5. ให้นักเรยีนมีน้ าหนกัส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
6. อาหารเสริม (นม) 
7. ส่งเสริมการดื่มนม นกัเรียนมีสุขภาพแข็งแรง 

4.19 
 

4.52 
 

4.27 
4.33 

 
4.42 
4.21 
4,22 

0.539 
 

0.622 
 

0.505 
0.531 

 
0.585 
0.494 
0.480 

มาก 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

ผลรวม 4.31 0.537 มากที่สุด 

 จากตาราง 4.38  จะเห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อโครงการที่จัดท าตามยุทธศาสตร์ที่ 
11 ของแผนพัฒนาฯ ภาพรวมในระดับมากที่สุด ค่าเฉล่ีย 4.31 โดยมีการรับรู้ เรียงล าดับโครงการ 
ได้แก่ พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน (SBMLD) ค่าเฉล่ีย 4.36 
อาหารกลางวันนักเรียน ค่าเฉล่ีย 4.34 และอาหารเสริม (นม)  ค่าเฉล่ีย 4.2  

ตาราง 4.39 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน 
(คุณภาพชีวิต รายได้ ส านึกความเป็นพลเมือง เมืองสงบสุข) ในยุทธศาสตร์ที่ 11 

ผลที่เกดิ   S.D. ความเห็น 
1. คนในชุมชนมคีุณภาพชีวิตทีด่ ี
2. มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวนั  
3. มีการคมนาคมท่ีสะดวกในการประกอบอาชีพ 
4.                                   
5. คนในชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
6. ชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึน้ 
7. คนในชุมชนมีสุขภาพท่ีด ี
8. คนและชุมชนมีความปลอดภัยในชีวติ 

4.16 
4.56 
4.16 
4.28 
4.48 
4.18 
4.15 
4.53 

0.441 
0.553 
0.502 
0.509 
0.502 
0.515 
0.496 
0.606 

มาก 
มากที่สุด 
มาก 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มาก 
มาก 

มากที่สุด 
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ตาราง 4.39 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน 
(คุณภาพชีวิต รายได้ ส านึกความเป็นพลเมือง เมืองสงบสุข) ในยุทธศาสตร์ที่ 11  (ต่อ) 

ผลที่เกดิ   S.D. ความเห็น 
9. คนมีความรกัและผูกพันต่อชุมชน 

10. คนมีความภูมใิจในเอกลักษณข์องชุมชน 
4.15 
4.27 

0.434 
0.505 

มาก 
มากที่สุด 

ผลรวม 4.29 0.506 มากที่สุด 

จากตาราง 4.39 กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า การจัดท าโครงการตามที่ก าหนดในยุทธศาสตร์ที่10
ของแผนพัฒนาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนฯ (คุณภาพชีวิต 
รายได้ ส านึกความเป็นพลเมือง เมืองสงบสุข) ภาพรวมในระดับมากที่สุด ค่าเฉล่ีย4.29 โดยมีผลที่
เกิดเรียงล าดับตามรายข้อค าถาม ได้แก่ มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวัน ค่าเฉล่ีย 4.56 คนและ
ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิต ค่าเฉล่ีย 4.53 คนในชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ค่าเฉล่ีย 
4.48                                   ค่าเฉล่ีย 4.28 คนมีความภูมิใจในเอกลักษณ์ของชุมชน 
ค่าเฉล่ีย 4.27  ชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น ค่าเฉล่ีย 4.18  คนในชุมชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี   มีการคมนาคมที่สะดวกในการประกอบอาชีพค่าเฉล่ีย 4.16 คนในชุมชนมี
สุขภาพท่ีดีและคนมีความรักและผูกพันต่อชุมชนค่าเฉล่ีย 4.15 

ตาราง 4.40  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต่อโครงการใน
ยุทธศาสตร์ที ่11  

โครงการ   S.D. ความพงึพอใจ 

1. พัฒนาการจัดการศกึษาโดยใช้โรงเรียนเปน็ฐานในการ
พัฒนาท้องถ่ิน (SBMLD) 

2. อาหารกลางวันนกัเรียน 
3. อาหารเสริม (นม) 

4.31 
 

4.46 
4.20 

0.543 
 

0.572 
0.488 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
มาก 

ผลรวม 4.32 0.534 มากที่สุด 

จากตาราง 4.40  กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อโครงการในยุทธศาสตร์ที ่11 ภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด ค่าเฉล่ีย 4.32  โดยมีความพึงพอใจตามโครงการเรียงล าดับ ได้แก่ อาหารกลางวัน
นักเรียน ค่าเฉล่ีย 4.46 พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน 
(SBMLD) ค่าเฉล่ีย 4.31 และ อาหารเสริม (นม) ค่าเฉล่ีย 4.20  
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4.3.3.3 สรุปผลจากค าถามปลายเปิด 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลค าถามปลายเปิดในตอนท้ายของแบบสอบถาม  โดยการให้

ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อการด าเนินการตามแผนพัฒนาฯที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูลได้ด าเนินการในปี 2559 สรุปตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ 
1. โครงการทั้งหมดดีมาก ไดร้ับท้ังความรู้ ความสนุกสนาน และเข้าร่วมเกือบทุกโครงการ 

2. อยากให้อบจ.จดัโครงการดีดีแบบนีต้ลอดไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการเกษตรยั่งยืน  
1. จ าปาดะมีน้อย ยิ่งนานวนัยิ่งไม่มี 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้
ยั่งยืน 

1. เป็นโครงการที่ดีมาก คลองสวยน้ าใสช่วยท าให้หมู่บ้านที่อยู่ติดคลองหน้าอยู่ยิ่งขึ้น และ
ยังป้องกันเรื่องของน้ าทว่มได้ดดี้วย 

2.โครงการนี้ช่วยให้ทกุชีวิตอยู่สบายขึ้น น้ าท่ีเคยท่วมตอนนี้ลดน้อยลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านพัฒนาการกีฬาเพี่อความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการ 

1. โครงการดี เดก็ๆ จะได้ห่างไกลยาเสพติด 

2. การประชาสัมพันธ์โครงการยังไม่ค่อยเข้าถึงประชาชน ท าให้ในบางโครงการ
ประชาชนไม่ได้รับข่าวสาร 

3. ต้องการให้ อบจ.ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงไปเรื่อยๆ 

4. ชอบฟุตบอล และเกาะติดทุกสถานการณ   

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านเมืองสงบสุข 

1.โครงการส่งเสริมและบรรเทาสาธารณภัย โครงการนี้ดี แต่ยังดูแลไม่ทั่วถึง ประชาชนที่
อยู่ในถ่ินธุระกันดารยังไม่ค่อยได้รับการดูแลป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

2.ควรส่งเสริมกิจกรรมให้เด็ก เยาวชน และชุมชนให้มีความสามัคคีกันให้มากกว่านี้ 
3. อยากให้มีการป้องกันวัยรุ่น เด็ก จากยาเสพติดทั้งหลาย อยากให้ดูแลเรื่องนี้อย่าง

จริงๆจังๆ เพราะเด็กและวัยรุ่นเริ่มหันมาพัวพันกับยาเสพติด 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
1. ได้รับข่าวสารแค่เรื่องโครงการ อบจ.พบประชาชน โครงการอ่ืนๆ ไม่ได้รับข่าวสารเลย 





 
 

 

บทที่  5 
สรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ 

การติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559  มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบท กระบวนการด าเนินงาน และผลผลิต โดยประชากรได้
ก าหนดตามโครงการที่สุ่ม ท าการสุ่มโครงการที่ปรากฏในแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 135 โครงการ เลือกแบบเจาะจงจาก 11 ยุทธศาสตร์ 
รวมจ านวนโครงการที่สุ่ม 38 โครงการ ส่วนจ านวนกลุ่มประชากรจ านวน 1,100 คน ท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการศึกษาจากเอกสารข้อมูลของกองแผนและงบประมาณ  สัมภาษณ์
หน่วยงานเพื่อหาข้อมูลบริบทหรือปัจจัยพื้นฐานในการด าเนินงาน ตลอดจนกระบวนการด าเนิน
โครงการของแต่ละฝ่าย ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณจะท าการเก็บรวมด้วยแบบสอบถามจากประชาชน และ
ท าการวิเคราะห์ประมวลผลหาค่าทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
SPSS for Windows Version 20.5 โดยการให้รหัสเพื่อการประมวลผลในส่วนของ การรับรู้ ผลส าเร็จ
ตามเป้าประสงค์ของแผนและความพึงพอใจ  

5.1 สรุปผลการประเมิน 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

1. การประเมินบริบท (Context) ของแผนพัฒนา 
การประเมินบริบทของแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ 2559 เป็นการประเมินความพร้อม

ปัจจัยพื้นฐานในการด าเนินงาน  โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์จาก
ผู้อ านวยการกองหรือผู้เกี่ยวข้องกับการจัดท าและด าเนินงานตามแผนพัฒนาประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 
2559 ประกอบด้วย บุคลากร งบประมาณ แผนการด าเนินงาน การมีส่วนร่วม การบริหารโครงการ และ
ปัญหาของความพร้อมในการด าเนินงาน  ซ่ึงสามารถสรุปข้อมูลได้ดังนี้ 

1.1 บุคลากร มีความเห็นที่เท่ากันในด้านที่เห็นว่ามีจ านวนบุคลากรที่ต้องด าเนินการตาม
แผนเพียงพอและไม่เพียงพอ โดยมี 4 กองที่คิดว่าจ านวนคนยังไม่สอดคล้องกับภาระงาน ได้แก่ กอง
แผนและงบประมาณ กองคลัง กองช่างและกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

1.2 งบประมาณ ส่วนใหญ่เห็นว่า งบประมาณในการด าเนินงานมีเพียงพอมีกองช่างที่เห็น
ว่า จ านวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอกับการท างานที่ต้องสนองความต้องการของ
ประชาชนในการจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1.3 แผนการด าเนินงาน ส่วนใหญ่เห็นว่า แผนการด าเนินงานและการมอบหมายงานมี
ความเหมาะสม มีการวางแผนที่ดี และมีการพูดคุยกันในหมู่ผู้ร่วมงานเสมอ  
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1.4 การมีส่วนร่วมของกองงาน ในการจัดท าแผนและการด าเนินการตามแผน ส่วนใหญ่มี
ส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก    

1.5 การบริหารโครงการ ส่วนใหญ่เห็นว่ามีความเหมาะสมมีการมอบหมายงานครอบคลุม
ภารกิจหน้าที่ของกองงาน 

1.6 ปัญหาของความพร้อมในการด าเนินงาน ได้แก่ ทรัพยากรที่มีจ ากัด เช่น ห้องประชุม
หากมีระยะเวลาในการด าเนินงานไปตรงกับการด าเนินงานของกองอ่ืน ซ่ึงต้องใช้ ห้องประชุม 
เหมือนกันจะไม่สามารถท างานได้ และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐไม่ได้เข้ามาตามแผนที่
ก าหนดมีผลท าให้กองงานด าเนินงานต่อไม่ได้ 

2. การประเมินกระบวนการ (Process) ของแผนพัฒนา  
 การประเมินกระบวนการของแผนพัฒนาเป็นการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการ 
หรือขั้นตอนต่างๆ ในการด าเนินงาน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์จากผู้อ านวยการกองหรือ
ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดท าและด าเนินงานตามแผนพัฒนาประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย 
การด าเนินงานตามก าหนดเวลา การประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืน การประชาสัมพันธ์ การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงาน การใช้งบประมาณ และปัญหาอุปสรรดในการด าเนินงาน 
สรุปข้อมูลได้ดังนี้ 

2.1 การด าเนินงานตามก าหนดเวลาของแผน/โครงการ ส่วนใหญ่เห็นว่า การด าเนินงาน
ตามก าหนดเวลาของแผน/โครงการมีความเหมาะสม  

2.2 การประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น ส่วนใหญ่เห็นว่า การประสานงานกับ
หน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนมีความเหมาะสม และไม่มีปัญหา มีความร่วมมือที่ดีระหว่างกองงาน 

2.3 การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม ส่วนใหญ่เห็นว่าวิธีการและเวลาที่ใช้มีความ
เหมาะสม แต่ในบางครั้งการประชาสัมพันธ์มีความกระชั้นชิดกับการเปิดโครงการ ท าให้ประชาชน
รับทราบข้อมูลข่าวสารได้ไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร 

2.4 การมีส่วนร่วมของประชาชนตอ่โครงการ/กิจกรรม มีความเห็นว่าอยู่ระหว่างระดับ
ปานกลางไปถึงมาก ทั้งนีข้ึ้นอยูก่ับรูปแบบและลักษณะของโครงการที่อบจ.จัด
และ  ล                ะ             ะ     

2.5 การใช้งบประมาณตามระเบียบ ส่วนใหญ่เห็นว่า การใช้งบประมาณมีความเหมาะสม
และเป็นไปตามระเบียบ  

2.6 ปัญหาของการด าเนินงานตามแผน/โครงการ ได้แก่ งบประมาณไม่เข้าตามแผน ซ่ึงไม่
สามารถด าเนินการได้ตามแผน การเบิกจ่ายงบประมาณจึงล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน และจ านวนบุคลากร
ที่มีอยู่ไม่เพียงพอ  
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3. การประเมินผลผลิต (Product) ของแผนพัฒนา 
การประเมินผลผลิตของแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ 2559 เป็นการประเมินผลผลิตของ

แผนพัฒนา ประกอบด้วย (1) โครงการที่จัดท าแล้วเสร็จตามยุทธศาสตร์และแผน (2) การใช้งบประมาณ 
(3)การรับรู้ ความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน ความพึงพอใจของประชาชน สรุปได้ดังนี้ 

3.1 โครงการที่จัดท าแล้วเสร็จตามยุทธศาสตร์และแผน  โครงการของยุทธศาสตร์ทั้ง 11 
ด้านตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 135 
โครงการ ที่ได้มีการด าเนินการจริง และด าเนินการแล้วเสร็จ  ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่1 ด้านการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ ด าเนินการจริง 21  โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 18 โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการเกษตรยั่งยืน ด าเนินการจริง 5 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 5 โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ทันสมัย ด าเนินการจริง 8 โครงการ ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 1 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้
ยั่งยืน ด าเนินการจริง 5 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 5 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านพัฒนาการกีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการ ด าเนินการจริง 9  โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 8 โครงการ ยุทธศาสตร์
ที่ 6  ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ิน ด าเนินการจริง 20 
โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 20  โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 
ด าเนินการจริง 14 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 14 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 8  ด้านการลงทุน การพาณิชย์ 
และเศรษฐกิจจังหวัดสตูล  ด าเนินการจริง 2 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 9  
ด้านเมืองสงบสุข ด าเนินการจริง 9 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 9  โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านการ
บริหารจัดการที่ดี ด าเนินการจริง 32 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 24 โครงการ และยุทธศาสตร์ที่ 11 ด้าน
การจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน ด าเนินการจริง 10 โครงการ ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 7 โครงการ   

สรุป โครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้
ด าเนินการจริง จ านวน 135  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.4 ของโครงการตามแผนฯและด าเนินการแล้วเสร็จ
จ านวน 112 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.7  ของโครงการตามแผนฯ และคิดเป็นร้อยละ 82.9 ของโครงการที่
ได้ด าเนินการจริง  

3.2 การใช้งบประมาณตามที่ก าหนดในแผนฯ งบประมาณที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ที่จะด าเนินการในปี 2559 มีจ านวน 265,817,900 บาท ส่วนงบประมาณตาม
ข้อบัญญัติหลังการปรับลดเพิ่มประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีจ านวน 137,365,070 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 51.7 ของงบประมาณที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี และ                     129,739,162.63 
บาท (รวมกันเงิน) คิดเป็น     ละ 94.4 (E- plan 2559) 
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3.3 การประเมิน การร  ร     า   าเร   า เป าประ         น และความพึงพอใจ  
3.3.1  การประเมิน การร  ร     า   าเร   า เป าประ         น และความพึงพอใจ 

จ าแนกตามยทุธศาสตร์ สรุปดังนี ้
การรับรู้  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อการด าเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก ยุทธศาสตร์ที่มีการรับรู้ สูงที่สุดคือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการเกษตรยั่งยืน ต่ าสุดคือ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ทันสมัย  

ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน พบว่า ความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ยุทธศาสตร์ที่มีความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนสูงสุดคือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
พัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการและต่ าสุดคือยุทธศาสตร์ที่6 ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

ความพึงพอใจของประชาชน พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความพงึพอใจภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ยุทธศาสตร์ทีม่ีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ยทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านการเกษตรยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจและต่ าสุดคือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการส่งเสริมและการอนรุกัษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ยั่งยืน 

3.3.2  การประเมิน การร  ร     า   าเร   า เป าประ         น และความพึงพอใจ 
จ าแนกตามยุทธศาสตร์และโครงการ   สรุปดังนี้ 

ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 1,100 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 
26-40 ปี นับถือศาสนาอิสลามและประกอบอาชีพเกษตรกรรมท าสวนยางพารา  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ 
การรับรู้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อการด าเนินการโครงการภาพรวมในระดับมากที่สุด 

โดยโครงการที่มีการรับรู้สูงที่สุดคือ โครงการเทศกาลข้าวโพดหวานและของดีอ าเภอท่าแพ โครงการ
              ต่ าสุดคือ เทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยว อ าเภอละงู (ยอนหอยหลอด)  

 
ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน พบว่า ความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนในภาพรวม

อยู่ในระดับมากที่สุด รายข้อที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนสูงที่สุดคือ คน
ในชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและต่ าสุดคือคนมีความภูมิใจในเอกลักษณ์ของชุมชน 

ความพึงพอใจ พบว่า ความพึงพอใจต่อโครงการภาพรวมในระดับมากที่สุด โครงการที่มี
ความพึงพอใจสูงที่สุดคือ มรกตอันดามันมหัศจรรย์อาหารอร่อยของดีที่ละงูและโครงการ     ความพึง
พอใจต่ าสุด คือจัดงานสตูลฟอสซิลเฟสติวัล  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการเกษตรยั่งยืน 
การรับรู้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ต่อการด าเนนิการโครงการภาพรวมในระดับมากที่สุด 
ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน  พบว่าความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนภาพรวมอยู่

ในระดับมากที่สุด รายข้อที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนสูงท่ีสุดคือ คนใน
ชุมชนมีรายได้จากได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ต่ าสุดคือคนและชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิต 

ความพึงพอใจ พบว่า ความพึงพอใจต่อโครงการอยูใ่นระดบัมากที่สุด  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย 
การรับรู้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ต่อการด าเนนิโครงการภาพรวมในระดับมาก  
ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน พบว่าความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก รายข้อที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนสูงที่สุดคือ คนมีความ
ภูมิใจในเอกลักษณ์ของชุมชน และต่ าสุดคือ ชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น  

ความพึงพอใจ พบว่า ความพึงพอใจต่อโครงการภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยโครงการที่มี
ความพึงพอใจสูงที่สุดคือ ท่าเทียบเรือเจ๊ะบิลัง เทศบาลต าบลเจ๊ะบิลัง อ.เมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้
ยั่งยืน 

การรับรู้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ต่อการด าเนนิโครงการในระดับมาก 
ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน   ความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก รายข้อที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนสูงท่ีสุดคือ มีความสะดวก
ในการใช้ชีวิตประจ าวัน  ต่ าสุดคือ คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

ความพึงพอใจ พบว่า ความพึงพอใจต่อโครงการภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านพัฒนาการกีฬาเพี่อความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการ 
การรับรู้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อการด าเนินการโครงการภาพรวมในระดับมากที่สุด 

โครงการที่มีการรับรู้สูงที่สุดคือ ฟุตบอลสตูลลีกและโครงการ              ต่ าสุดคือโค  การปรับปรุง 
ซ่อมแซม บ ารุงรักษาสนามกีฬากลางอบจ.สตูล  

ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน  พบว่า ความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด รายข้อที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนสูงที่สุดคือ มี
ความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวัน  ต่ าสุดคือ มีความร่วมมือของคนในชุมชนเกิดขึ้น และคนและ
ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิต 
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ความพึงพอใจ พบว่า ความพึงพอใจต่อโครงการภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โครงการที่มี
ความพึงพอใจสูงท่ีสุดคือ ฟุตบอลสตูลลีก  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

การรับรู้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อการด าเนินการโครงการภาพรวมในระดับมาก 
โครงการที่มีการรับรู้สูงท่ีสุดคือ จัดงานวันซาลามัตฮารีรายาและโครงการ              ต่ าสุดคือโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิม (ศูนย์คลองช้าง)  

ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน พบว่า ความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนภาพรวมอยู่
ในระดับมาก รายข้อที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนสูงที่สุดคือ มีความ
สะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวัน  ต่ าสุด ได้แก่ คนในชุมชนมี สุขภาพที่ดีและคนมีความภูมิใจใน
เอกลักษณ์ของชุมชน  

ความพึงพอใจ พบว่า ความพึงพอใจต่อโครงการภาพรวมอยู่ในระดับมาก โครงการที่มีความ
พึงพอใจสูงที่สุดคือ แข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล  และ    สุด คือ โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิม (ศูนย์คลองช้าง)  

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 
การรับรู้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อการด าเนินการโครงการภาพรวมในระดับมากที่สุด 

โครงการที่มีการรับรู้สูงที่สุดคือ ขับเคล่ือนอนาคตสตูลด้านการศึกษาและต่ าสุด คือ โครงการก่อสร้าง
ศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลก าแพง  

ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน  พบว่า ความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด รายข้อที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนสูงที่สุดคือ มี
ความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวัน  ต่ าสุด ได้แก่ คนมีความรักและผูกพันต่อชุมชนและคนมีความ
ภูมิใจในเอกลักษณ์ของชุมชน   

ความพึงพอใจ พบว่า ความพึงพอใจต่อโครงการภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 4 
โครงการ โดยโครงการที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพและต่ าสุด คือ 
โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการลงทุน การพาณิชย์และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล 
การรับรู้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อการด าเนินโครงการในระดับมาก   
ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน พบว่า ความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนภาพรวมอยู่

ในระดับมากที่สุด รายข้อที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนสูงที่สุดคือ มี
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ความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวัน  ต่ าสุด ได้แก่ ชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเข้ามา
มากขึ้นและคนมีความภูมิใจในเอกลักษณ์ของชุมชน  

ความพึงพอใจ พบว่า ความพึงพอใจต่อโครงการอยู่ในระดับมาก  

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านเมืองสงบสุข 
การรับรู้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อการด าเนินโครงการในระดับมาก โครงการที่มีการ

รับรู้สูงท่ีสุด คือ โครงการพัฒนาสมรรถภาพเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินเบ้ืองต้นและต่ าสุดคือ โครงการ
ส่งเสริมและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน พบว่า ความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนภาพรวมอยู่
ในระดับมาก รายข้อที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนสูงที่สุดคือ มีความ
สะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวัน ต่ าสุดคือ   ค             ค                  

ความพึงพอใจ พบว่า ความพึงพอใจต่อโครงการอยู่ในระดับมาก โครงการที่มีความพึงพอใจ
สูงที่สุดคือ โครงการพัฒนาสมรรถภาพเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้นและต่ าสุดคือกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน  

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
การรับรู้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อการด าเนินโครงการในระดับมาก  โครงการที่มีการ

รับรู้สูงท่ีสุด คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพบประชาชนและต่ าสุดคือจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล  

ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน  พบว่า ความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนภาพรวมอยู่
ในระดับมาก รายข้อที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนสูงที่สุดคือ คนใน
ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ต่ าสุดคือ คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี                     

ความพึงพอใจ พบว่า ความพึงพอใจต่อโครงการภาพรวมอยู่ในระดับมาก โครงการที่มีความ
พึงพอใจสูงท่ีสุด ได้แก่ จัดท าเอกสารหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่และผลงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ    สุด คือ 
พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี (ปรับปรุงเว็บไซต์) 

ยุทธศาสตร์ที่ 11 ด้านการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
การรับรู้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อการด าเนินโครงการในระดับมากที่สุด  โครงการที่มี

การรับรู้สูงท่ีสุด คือ พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน (SBMLD) 
และต่ าสุดคือ อาหารเสริม (นม) 
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ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน  พบว่า ความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด รายข้อที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนสูงที่สุดคือ มี
ความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวัน ต่ าสุด ได้แก่ คนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีและคนมีความรักและ
ผูกพันต่อชุมชน                   

ความพึงพอใจ พบว่า ความพึงพอใจต่อโครงการภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โครงการที่มี
ความพึงพอใจสูงท่ีสุด ได้แก่ อาหารกลางวันนักเรียนและต่ าสุด คือ อาหารเสริม (นม) 

               ข้อเสนอแนะจากกลุ่มตัวอย่าง     ก  
1. โครงการทั้งหมดดีมาก อยากให้ อบจ.จดัโครงการแบบนี้ตลอดไป        
2. อยากให้ท าโครงการคลองสวยน้ าใสต่อ เพราะช่วยให้หมู่บ้านที่อยู่ติดคลองน่าอยู่ยิ่งขึ้น 

และป้องกันเรื่องน้ าท่วม      
3. การประชาสัมพันธ์โครงการบางโครงการ ประชาชนไมไ่ด้รับข่าวสาร 

4. อยากให้ อบจ.ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงโครงการในปีต่อๆไป 

5.โครงการส่งเสริมและบรรเทาสาธารณภัย เป็นโครงการที่ดี แต่ไม่ทั่วถึง ประชาชนที่อยู่ใน
พื้นที่ห่างไกลยังไม่ได้รับการดูแลป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

6. ควรมีโครงการส่งเสริมกิจกรรมให้เด็ก เยาวชน และชุมชนมีความสามัคค ี

7. อยากให้มีโครงการป้องกัน เด็ก เยาวชน จากยาเสพติดและอยากให้ท าอย่างจริงจัง  

5.2 ข้อเสนอแนะ  
จากผลของการประเมินที่พบผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. ด้านบริบท (Context)  ผลการประเมินพบว่าจ านวนงบประมาณ แผนการด าเนินงาน การ

บริหารโครงการ มีความเหมาะสม การมีส่วนร่วมของกองงาน มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงผ่านเกณฑ์
ที่ตั้งไว้ เนื่องจากการด าเนินงานตามแผนพัฒนา เป็นงานที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ต้องด าเนินการเป็นประจ าทุกๆปี และมีการประชุม พูดคุยระหว่างกองงาน อีกทั้งมีการติดตามผล และ
ประเมินผลมาตลอด จึงไม่มีปัญหาในเรื่องนี้ ความพร้อมของปัจจัยพื้นฐานในการด าเนินงานที่กองงาน
คิดว่าเป็นปัญหา ได้แก่ จ านวนของบุคลากร และงบประมาณ โดยมีกองงาน 4 กองที่คิดว่าจ านวน
บุคลากรของกองงานยังมีจ านวนที่ไม่เพียงพอ และไม่เหมาะสมกับภาระงานที่กองงานรับผิดชอบ อยาก
ให้มีการจัดสรรอัตราก าลังให้เป็นไปตามกรอบอัตราก าลัง และปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ขณะที่กองช่างคิด
ว่าจ านวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการท างานด้านโครงสร้างพื้นฐานอยากให้ฝ่าย
บริหารมีการพิจารณาเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณหน้า และจากการที่ผู้ประเมินได้พูดคุยกับนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูลก็ได้ข้อมูลว่าปีนี้มีอัตราเกษียณ และมีการลาออกโดยสมัครใจของบุคลากร 
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จ านวนหนึ่งซ่ึงจะมีผลกระทบต่อการท างานในปีหน้า และต้องวางแผนก าลังคนเพื่อหาคนมาทดแทน
ก าลังคนที่ขาดไป ซ่ึงปัญหาก าลังคนจะเป็นงานเร่งด่วนที่ฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูลจะได้น ามาพิจารณาและปัญหาของงบประมาณที่ล่าช้าที่เป็นปัญหาต้องประสบอย่างน้อยในช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558   

ดังนั้นผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ควรพิจารณาในประเด็นกรอบอัตราก าลัง
และจ านวนคนกับปริมาณงานที่ต้องท าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เหมาะสมซ่ึงต้องค านึงถึง
จ านวนงบประมาณที่มีข้อจ ากัดไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ส่วนด้านงบประมาณ
ต้องค านึงถึง กรอบเวลาและเงื่อนไขของงบประมาณประจ าปีที่เข้ามา ขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานก็ต้องท าความเข้าใจและปรับการท างาน      คล                        

2. ด้านกระบวนการ  (Process)  จากการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการ  หรือ
ขั้นตอนต่างๆ ในการด าเนินงาน พบว่า การด าเนินงานตามก าหนดเวลาของแผน/โครงการ การ
ประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืน การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม มีความเหมาะสมแต่มี
ปัญหาบ้างในบางโครงการที่มีระยะเวลาการประชาสัมพันธ์น้อยท าให้ประชาชนได้รับข่าวสารไม่ทั่วถึง 
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก 
การใช้งบประมาณตามระเบียบ มีความเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบ ซ่ึงผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด เหตุผล
เนื่องจากเป็นการด าเนินงานที่หน่วยงานและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลต้องปฏิบัติ
ทุกๆ ปี และการประสานงาน ท างานร่วมกับภาคประชาชนและองค์กรอ่ืนๆก็เป็นการติดต่อที่ท าอยู่เป็น
ประจ าอยู่แล้วจึงไม่มีเป็นปัญหา การเข้ามาร่วมโครงการของประชาชนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเวลาในการ
ประกอบอาชีพและรูปแบบของโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้จัดขึ้น อาทิ โครงการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพบประชาชนที่มีกิจกรรมบันเทิงเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหากประชาชน
มีเวลาว่างจากการประกอบอาชีพก็จะเข้ามาร่วมเป็นจ านวนมาก เป็นต้น ทั้งนี้บุคลากรและหน่วยงาน
ต้องพยายามรักษาผลการปฏิบัติงานที่ดีนี้ไว้ให้คงอยู่ในปีต่อๆไป ปัญหาของงบประมาณที่กองงานไดร้บั
มาไม่ เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ท าให้การท างานเกิดความล่าช้า               ะ    ค      
                     ค            ค  ค      ทางออกอาจต้องพิจารณาลดโครงการที่ท าให้อยู่ใน
จ านวนที่เหมาะสมทั้งนี้ควรจัดล าดับการจัดท าโครงการโดยให้ความส าคัญต่อยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้ก าหนดไว้และควรให้กองงานมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ        

3. ด้านผลผลิต (Product) ของแผน ตัวชี้วัดที่ก าหนด ได้แก่  
โครงการที่ได้ด าเนินการจริงในปี พ.ศ. 2559 จ านวน 135  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.4 ของ

โครงการตามแผนฯและด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน 112 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 82.9 ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีการใช้งบประมาณตามที่ก าหนดคิดเป็น ร้อยละ 94.4  
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การรับรู้  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อการด าเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ยุทธศาสตร์ที่มีการรับรู้ สูงท่ีสุดคือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการเกษตรยั่งยืน ต่ าสุดคือ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ทันสมัย  

 ความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน พบว่า ความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ยุทธศาสตร์ที่มีความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนสูงสุดคือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
พัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการและต่ าสุดคือยุทธศาสตร์ที่6 ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

ความพึงพอใจของประชาชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ยุทธศาสตร์ที่มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการเกษตรยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 
1 ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจและต่ าสุดคือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการส่งเสริม
และการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ยั่งยืน 
                          ค                   ะ  ค    แ   และความพึงพอใจ ผลการประเมินที่พบ อยู่ใน
ระดับมาก และมากที่สุด หากเปรียบเทียบกับผลงานที่ท าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 การประเมินของปี 
พ.ศ. 2559 ได้เพิ่มรายละเอียดการวัดการรับรู้ของประชาชนมากขึ้น ผลที่ได้  พบว่าประชาชนมีการ
รับทราบว่ามีโครงการที่จัดท าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลแต่รู้รายละเอียดของการจัดท า
โครงการไม่มาก ค่าเฉล่ียของผลการรับรู้จึงอยู่เพียงระดับมาก ดังนั้นการจัดท าโครงการในปีงบประมาณ
ต่อไป จึงควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ ในรายละเอียดของการจัดท าโครงการมากขึ้นเพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ทราบว่าโครงการที่จัดนั้นท าอะไรให้แก่ประชาชนและประชาชนจะได้รับประโยชน์อะไรบ้าง
อาทิ โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพบประชาชน ควรประชาสัมพันธ์นอกเหนือจากวันที่จัด 
สถานที่จัด และกิจกรรมที่จัด ควรเพ่ิมประโยชน์ที่ผู้มาร่วมจะได้รับจากโครงการนี้ด้วย เป็นต้น 

    ค                   ะ  ค    แ   ที่พบว่าอยู่ในระดับมาก ผู้ประเมินคิดว่าการตั้ง
เป้าประสงค์ของแผน ได้แก่ คุณภาพชีวิตที่ดี รายได้เพิ่มขึ้น(การท่องเที่ยว การเกษตร) มีส านึกแห่งความ
เป็นพลเมือง สังคมสงบสุข อาจต้องน ามาพิจารณากับโครงการที่จัดท า เพื่อให้การก าหนดโครงการ
ต่างๆ ให้มีการตอบสนองเป้าประสงค์ที่ก าหนดจริงผลการประเมินที่พบก็ไม่ถือว่าเป็นความล้มเหลว
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลแ   ะ                                               ะ  ค  
   แ  และโค                

ความพึงพอใจของประชาชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจภาพรวมยังอยู่ในระดับมาก
ที่สุด เป็นผลงานที่ดีขององค์กรและยุทธศาสตร์ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรเน้นให้ความส าคัญ
และส่งเสริมการจัดท ามากขึ้นใน 2 ด้านได้แก่ ด้านการเกษตรยั่งยืนและด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ
การท่องเที่ยวที่ประทับใจ                     
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ข้อเสนอแนะจากกลุ่มตัวอย่างที่ควรพิจารณาจัดท า ได้แก่  จัดสรรงบประมาณเพื่อ
ประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นและองค์การบริหารส่วนจังหวัดควรจัดท าโครงการในปีงบประมาณต่อไปได้แก่ 
คลองสวยน้ าใส โครงการส่งเสริมและบรรเทาสาธารณภัยต้องดูแลให้ทั่วถึง โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ให้เด็ก เยาวชน และชุมชนมีความสามัคคี โครงการป้องกัน เด็ก เยาวชน จากยาเสพติด 

     ล         และ  ะ    แ         ะ         ะ     .ศ. 2559 
              หัวข้อประเมิน           ล     ะ                     ะ    
1.ด้านบริบท                        
2.      ะ                            
3.     ล ล     
      โค        แล                             
                                
ค                   ะ  ค    แ                         
ค                                       
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                                                                                                    เลขที่แบบสอบถาม............... 

แบบสอบถาม ย.1 

เร่ือง: การติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององคก์ารบริหารส่วนจังหวดัสตูล ประจ าปี 2559 
ค าชี้แจง : แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพื่อใช้สอบถามความคิดเห็นจากประชาชน

ในพื้นทีจ่ังหวัดสตูล ข้อมูลที่ไดจ้ะไม่มีการเปิดเผยแหล่งท่ีมา                                                                                         

แหล่งข้อมลูผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป   

 1. เพศ             1.ชาย                             2.หญิง                                                   

2. อายุ............... ปี                                                           

3. ศาสนา    1. พุทธ                     2. อิสลาม                                            

                    3. คริสต์                   4. อ่ืนๆ (ระบ)ุ............................... 

 4. อาชีพของท่าน                                                                                          

    1. รับราชการ  

  2. เกษตรกรรม,  ท าสวนยางพารา 

  3. รับจ้างทั่วไป 

  4. ธุรกิจส่วนตัว 

  5. อ่ืนๆ ระบ.ุ................................................... 
 
 
 
 
 
 

สถานที่เก็บข้อมูล อ าเภอ.............................................. จังหวัดสตูล 
วันที่......................เดือน.............................. พ.ศ. 2559 
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 ตอนที่ 2  :  การรับรู้ 
ค าชี้แจง : ท่านได้รับข่าวสารและรับรู้ถึงผลการจัดท ายุทธศาสตร์และโครงการของ อบจ. ต่อไปนี้ 

มาก น้อย เพียงใด 

                 ยุทธศาสตร์ 1/โครงการและผล 
 

                                    การรับรู ้
มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด ไม่แน่ใจ 

1. เปิดฟ้าอันดามันสวรรค์สตูล      

2. งานข้อ1คือ งานเปิดฤดกูาลส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล 

     

3. จัดงานสตูลฟอสซิลเฟสติวัล      

4.งานสตูลฟอสซิลคือกิจกรรมการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ธรรมชาต ิ

     

5. มรกตอันดามัน มหัศจรรย์อาหารอร่อยของ
ดีที่ละง ู

     

6. งานข้อ 5 คืองานน าเสนอวิถีชีวิต ขนบ 
ธรรมเนียม ที่เป็นเอกลักษณ์ของอ.ละง ู

     

7. มหกรรมของดวีิถีตันหยงและกีฬา
มหัศจรรย์มหาสนุกบนสันหลังมังกร 

     

8. งานข้อ 7 คือการประชาสัมพันธ์สถานที่
ท่องเที่ยวต าบลตันหยงโป 

     

9. เทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยว อ าเภอละงู 
(ยอนหอยหลอด) 

     

10. งานข้อ 9 คือการประชาสัมพันธ์สถานที่
ท่องเที่ยวของอ.ละง ู

     

11. เทศกาลข้าวโพดหวานและของดีอ าเภอท่าแพ      

12. งานข้อ 11 น าเสนอข้าวโพดหวานของอ าเภอ
ท่าแพให้เป็นที่รู้จกัของนกัท่องเที่ยว 
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ตอนที่ 3 :  ความส าเร็จตามเป้าประสงค ์
ค าชี้แจง : ท่านคิดว่าโครงการ เปิดฟ้าอันดามันฯ งานสตูลฟอสซิล มรกตอันดามัน ของดีวิถีตันหยง 

ยอนหอยหลอด เทศกาลข้าวโพดหวาน ที่อบจ.จัดท ามีผลเกิดขึ้นด้าน ค   า       รา     
ส   กค า      ล    ง     งสง ส    าก         ง   

                      ผลที่เกิด 
ความเห็น 

มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด    แ     
1. คนในชุมชนมคีุณภาพชีวิตทีด่ ี      
2. มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวนั      
3. มีการคมนาคมท่ีสะดวกในการประกอบอาชีพ      

4.   ค า ร        งค         ก            
5. คนในชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น      

6. ชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเข้ามา
มากขึ้น 

     

7. คนในชุมชนมีสุขภาพท่ีด ี      

8. คนและชุมชนมีความปลอดภัยในชีวติ      

9. คนมีความรกัและผูกพันต่อชุมชน      

10. คนมีความภูมใิจในเอกลักษณข์องชุมชน      

 ตอนที่ 4 : ความพึงพอใจ 
ค าชี้แจง : ท่านมีความพึงพอใจกับโครงการที่ อบจ. จัดท าต่อไปนี้อย่างไร 

โครงการ 
ความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด    แ     
1. จัดงานสตูลฟอสซิลเฟสติวัล       
2. เปิดฟ้าอันดามันสวรรค์สตูล      
3. มรกตอันดามัน มหัศจรรย์อาหารอร่อยของดีที่

ละง ู
     

4. มหกรรมของดวีิถีตันหยงและกีฬามหัศจรรย์มหา
สนุกบนสันหลังมังกร 

     



 

138 

 

โครงการ 
                              ความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด ไม่แน่ใจ 

5. เทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยว อ าเภอละงู (ยอน
หอยหลอด) 

     

6. เทศกาลข้าวโพดหวานและของดีอ าเภอท่าแพ      

ตอนที่ 5  ความคิดเห็นของผู้ตอบ 
ท่านมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานโครงการทั้งหมดของอบจ.อย่างไร   
………………………………………………………...……….…………………………………….
……………………………………………...……………..…..……….............……………………
……………………………………………………………………..……….............……………….
…………………………………………………………………….……………………………….…
…………………………………………………………………………. .……………………………
.………………………………………………………………………………………………………. 

ข้อเสนอแนะหรือความคดิเห็นที่ต้องการให้ อบจ. ด าเนินการ 
………………………………………………………...……….…………………………………….
……………………………………………...……………..…..……….............……………………
……………………………………………………………………..……….............……………….
…………………………………………………………………….……………………………….…
…………………………………………………………………………. .……………………………
.………………………………………………………………………………………………………. 
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                                                                                                    เลขที่แบบสอบถาม............... 

แบบสอบถาม ย.2 

เร่ือง: การติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององคก์ารบริหารส่วนจังหวดัสตูล ประจ าปี 2559 
ค าชี้แจง : แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพื่อใช้สอบถามความคิดเห็นจากประชาชน

ในพื้นทีจ่ังหวัดสตูล ข้อมูลที่ไดจ้ะไม่มีการเปิดเผยแหล่งท่ีมา                                                                                         

แหล่งข้อมลูผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป   

 1. เพศ             1.ชาย                             2.หญิง                                                   

2. อายุ............... ปี                                                           

3. ศาสนา    1. พุทธ                     2. อิสลาม                                            

                    3. คริสต์                   4. อ่ืนๆ (ระบ)ุ............................... 

 4. อาชีพของท่าน                                                                                          

    1. รับราชการ  

  2. เกษตรกรรม,  ท าสวนยางพารา 

  3. รับจ้างทั่วไป 

  4. ธุรกิจส่วนตัว 

  5. อ่ืนๆ ระบ.ุ................................................... 
 
 
 
 
 

 

สถานที่เก็บข้อมูล อ าเภอ.............................................. จังหวัดสตูล 
วันที่......................เดือน.............................. พ.ศ. 2559 
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ตอนที่ 2 การรับรู้ 
ค าชี้แจง : ท่านได้รับข่าวสารและรับรู้ถึงผลการจดัท ายุทธศาสตร์และโครงการของ อบจ. ต่อไปนี้ 

มาก น้อย เพียงใด 

    ย.2 /โครงการและผล 
                                    รับรู้ 
มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด ไม่แน่ใจ 

1.งานจ าปาดะของดเีมืองสตูล      

2.ประชาสัมพันธ์จ าปาดะ ของอ.ควนโดน      

3.ส่งเสริมการตลาดให้ผู้ซ้ือพบผู้ผลิต      

ตอนที่ 3 ความส าเร็จตามเป้าประสงค ์
ค าชี้แจง : ท่านคิดว่าโครงการจ าปาดะของดีเมืองสตูล ที่อบจ.จัดท ามีผลเกิดขึ้นด้าน             

                                                         

                      ผลที่เกิด 
ความเห็น 

มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด          
1. คนในชุมชนมคีุณภาพชีวิตทีด่ ี      
2. มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวนั      
3. มีการคมนาคมท่ีสะดวกในการประกอบอาชีพ      

4.                                        
5. คนในชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น      

6. ชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเข้ามา
มากขึ้น 

     

7. คนในชุมชนมีสุขภาพท่ีด ี      

8. คนและชุมชนมีความปลอดภัยในชีวติ      

9. คนมีความรกัและผูกพันต่อชุมชน      

10. คนมีความภูมใิจในเอกลักษณข์องชุมชน      
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ตอนที 4 : ความพึงพอใจ 
ค าชี้แจง :    นมีความพึงพอใจ                       นีอ้ย่างไร 

                     โครงการ 
                              ความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด ไม่แน่ใจ 

1.งานจ าปาดะของดีเมืองสตูล      

ตอนที่ 5 ความคิดเห็นของผู้ตอบ 
ท่านมีความคิดเห็นต่อการด าเนนิงานโครงการของ อบจ. อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………
……...……… …………………………………………………………………………………   …
……………..………             ………………………………………………………………………
………………  ……… ……………………………………………………………………………
……   ………………  ………             ………………………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะหรือความคดิเห็นที่ตอ้งการให้อบจ.ด าเนินการ 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………   … 
  ……… …………………………………………………………………………………   …………
……  ………             ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………    
……………………………………………………………………………………………   ……… 
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                                                                                                    เลขที่แบบสอบถาม............... 

แบบสอบถาม ย.3 

เร่ือง: การติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององคก์ารบริหารส่วนจังหวดัสตูล ประจ าปี 2559 
ค าชี้แจง : แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพื่อใช้สอบถามความคิดเห็นจากประชาชน

ในพื้นทีจ่ังหวัดสตูล ข้อมูลที่ไดจ้ะไม่มีการเปิดเผยแหล่งท่ีมา                                                                                         

แหล่งข้อมลูผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป   

 1. เพศ             1.ชาย                             2.หญิง                                                   

2. อายุ............... ปี                                                           

3. ศาสนา    1. พุทธ                     2. อิสลาม                                            

                    3. คริสต์                   4. อ่ืนๆ (ระบ)ุ............................... 

 4. อาชีพของท่าน                                                                                          

    1. รับราชการ  

  2. เกษตรกรรม,  ท าสวนยางพารา 

  3. รับจ้างทั่วไป 

  4. ธุรกิจส่วนตัว 

  5. อ่ืนๆ ระบ.ุ................................................... 
 
 
 
 
 
 

สถานที่เก็บข้อมูล อ าเภอ.............................................. จังหวัดสตูล 
วันที่......................เดือน.............................. พ.ศ. 2559 
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ตอนที่ 2 การรับรู้ 
ค าชี้แจง : ท่านได้รับข่าวสารและรับรู้ ถึงผลการด าเนนิโครงการของ อบจ. ต่อไปนี้ มาก น้อย 

เพียงใด 

ย.3 / โครงการและผล 
                                    รับรู้ 
มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด ไม่แน่ใจ 

1. ท่าเทียบเรือเจ๊ะบิลัง เทศบาลต าบลเจ๊ะบิลงั 
อ.เมือง 

     

2. โครงการข้อ1 ท าให้มีท่าเทียบเรือที่ได้
มาตรฐาน 

     

3.สะพานช่วยส่งเสริมอาชีพประมง      

4.ท าให้ประชาชนมคีวามสะดวกในการขนถ่าย
สินค้าและการจอดเรือ 

     

5.ติดตั้งระบบส่องสว่าง (High Mast)      

6.โครงการข้อ 5 ชุมชนมีความสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 

     

ตอนที่ 3 ความส าเร็จตามเป้าประสงค ์
ค าชี้แจง : ท่านคิดว่าโครงการท่าเทียบเรือและติดตั้งระบบส่องสว่าง ที่อบจ.จัดท ามีผลเกิดขึ้นด้าน 

                                                                     

                      ผลที่เกิด 
ความเห็น 

มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด          
1. คนในชุมชนมคีุณภาพชีวิตทีด่ ี      
2. มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวนั      
3. มีการคมนาคมท่ีสะดวกในการประกอบอาชีพ      

4.                                        
5. คนในชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น      

6. ชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเข้ามา
มากขึ้น 

     

7.คนในชุมชนมีสุขภาพท่ีด ี      
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                      ผลที่เกิด 
ความเห็น 

มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด          
8. คนและชุมชนมีความปลอดภัยในชีวติ      

9.คนมีความรกัและผูกพันต่อชุมชน      

10.คนมีความภูมใิจในเอกลักษณข์องชุมชน      

ตอนที 4 : ความพึงพอใจ 
ค าชี้แจง: ท่านมีความพึงพอใจกับโครงการที่อบจ.จัดท าต่อไปนี้อย่างไร 

                     โครงการ 
                              ความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด ไม่แน่ใจ 

1. ท่าเทียบเรือเจ๊ะบิลัง เทศบาลต าบลเจ๊ะบิลัง อ.
เมือง 

     

2. ติดตั้งระบบส่องสว่าง (High Mast)      

ตอนที่ 5 ความคิดเห็นของผู้ตอบ 
ท่านมีความคิดเห็นต่อการด าเนนิงานโครงการทั้งหมดของ อบจ. อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………
……...……….…………………………………………………………………………………...…
……………..……….............………………………………………………………………………
………………..……….……………………………………………………………………………
……...………………..……….............………………………………………………………………
…………………………………………………….………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะหรือความคดิเห็นทีท่่านต้องการให้ อบจ. ด าเนินการ 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...… 
..……….…………………………………………………………………………………...…………
……..……….............………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………...……… 
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                                                                                                    เลขที่แบบสอบถาม............... 

แบบสอบถาม ย.4 

เร่ือง: การติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององคก์ารบริหารส่วนจังหวดัสตูล ประจ าปี 2559 
ค าชี้แจง : แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพื่อใช้สอบถามความคิดเห็นจากประชาชน

ในพื้นทีจ่ังหวัดสตูล ข้อมูลที่ไดจ้ะไม่มีการเปิดเผยแหล่งท่ีมา                                                                                         

แหล่งข้อมลูผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป   

 1. เพศ             1.ชาย                             2.หญิง                                                   

2. อายุ............... ปี                                                           

3. ศาสนา    1. พุทธ                     2. อิสลาม                                            

                    3. คริสต์                   4. อ่ืนๆ (ระบ)ุ............................... 

 4. อาชีพของท่าน                                                                                          

    1. รับราชการ  

  2. เกษตรกรรม,  ท าสวนยางพารา 

  3. รับจ้างทั่วไป 

  4. ธุรกิจส่วนตัว 

  5. อ่ืนๆ ระบ.ุ................................................... 
 
 
 
 
 

 

สถานที่เก็บข้อมูล อ าเภอ.............................................. จังหวัดสตูล 
วันที่......................เดือน.............................. พ.ศ. 2559 
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ตอนที่ 2 การรับรู้ 
ค าชี้แจง : ท่านได้รับข่าวสารและรับรู้ ถึงผลการด าเนนิโครงการของ อบจ. ต่อไปนี้ มาก น้อย 

เพียงใด 

             ย.4 / โครงการและผล 
                                    รับรู้ 

มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด 
ไม่
แน่ใจ 

1. คลองสวยน้ าใส      

2. โครงการข้อ1ท าการ ติดตามคณุภาพน้ าใน
แม่น้ า ล าคลอง 

     

3.ท าความสะอาดล าคลองในจังหวัด       

4.ป้องกันน้ าท่วม       

ตอนที่ 3 ความส าเร็จตามเป้าประสงค ์
ค าชี้แจง : ท่านคิดว่าโครงการคลองสวยน้ าใส ท่ีอบจ.จดัท ามีผลเกิดขึ้นด้าน                    

                                                  

                      ผลที่เกิด 
ความเห็น 

มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด          
1. คนในชุมชนมคีุณภาพชีวิตทีด่ ี      
2.มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวนั      
3.มีการคมนาคมท่ีสะดวกในการประกอบอาชีพ      

4                                        
5.คนในชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น      

6.ชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเข้ามา
มากขึ้น 

     

7.คนในชุมชนมีสุขภาพท่ีด ี      

8. คนและชุมชนมีความปลอดภัยในชีวติ      

9.คนมีความรกัและผูกพันต่อชุมชน      

10.คนมีความภูมใิจในเอกลักษณข์องชุมชน      
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ตอนที 4 : ความพึงพอใจ 
ค าชี้แจง: ท่านมีความพึงพอใจกับโครงการนี้อย่างไร 

                     โครงการ 
                              ความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด ไม่แน่ใจ 

1. คลองสวยน้ าใส      

ตอนที่ 5 ความคิดเห็นของผู้ตอบ 
ท่านมีความคิดเห็นต่อการด าเนนิงานโครงการนี้ ของอบจ.อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………
……...……… …………………………………………………………………………………   …
……………..………             ………………………………………………………………………
………………  ……… ……………………………………………………………………………
……   ………………  ………             ………………………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะหรือความคดิเห็นที่ต้องการให้อบจ.ด าเนินการ 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………   … 
  ……… …………………………………………………………………………………   …………
……  ………             ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………    
……………………………………………………………………………………………   ……… 
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                                                                                                    เลขที่แบบสอบถาม............... 

แบบสอบถาม ย.5 

เร่ือง: การติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององคก์ารบริหารส่วนจังหวดัสตูล ประจ าปี 2559 
ค าชี้แจง : แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพื่อใช้สอบถามความคิดเห็นจากประชาชน

ในพื้นทีจ่ังหวัดสตูล ข้อมูลที่ไดจ้ะไม่มีการเปิดเผยแหล่งท่ีมา                                                                                         

แหล่งข้อมลูผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป   

 1. เพศ             1.ชาย                             2.หญิง                                                   

2. อายุ............... ปี                                                           

3. ศาสนา    1. พุทธ                     2. อิสลาม                                            

                    3. คริสต์                   4. อ่ืนๆ (ระบ)ุ............................... 

 4. อาชีพของท่าน                                                                                          

    1. รับราชการ  

  2. เกษตรกรรม,  ท าสวนยางพารา 

  3. รับจ้างทั่วไป 

  4. ธุรกิจส่วนตัว 

  5. อ่ืนๆ ระบ.ุ................................................... 
 
 
 
 
 

 

สถานที่เก็บข้อมูล อ าเภอ.............................................. จังหวัดสตูล 
วันที่......................เดือน.............................. พ.ศ. 2559 
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 ตอนที่ 2 การรับรู้ 
ค าชี้แจง :  ท่านได้รับข่าวสารและรับรู้ ถึงผลการด าเนนิโครงการของ อบจ. ต่อไปนี้ มาก น้อย 

เพียงใด 

             ย.5 / โครงการและผล 
                                    รับรู้ 
มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด ไม่แน่ใจ 

1. ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาสนามกีฬากลาง
อบจ.สตูล 

     

2. โครงการข้อ1สนามกีฬากลางเป็นสนามท่ีได้
มาตรฐานสากล 

     

3.สนามรองรับการแข่งขันในระดับภูมภิาคและ
ระดับประเทศได ้

     

4.ฟุตบอลสตูลลีก      

5.โครงการ ข้อ 4 พัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตบอล
ของเยาวชนและประชาชน 

     

6. เยาวชน ประชาชนมนี้ าใจนกักีฬา รูก้ฎกติกา 
มารยาท 

     

7. เยาวชน ประชาชน.รู้จกัใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์  

     

ตอนที่ 3 ความส าเร็จตามเป้าประสงค ์
ค าชี้แจง : ท่านคิดว่าโครงการปรับปรุงสนามกีฬากลางอบจ.สตูล และฟุตบอลสตูลลีก ที่อบจ.จัดท ามี

ผลเกิดขึ้นด้าน                                                              
        

                      ผลที่เกิด 
ความเห็น 

มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด          
1. คนในชุมชนมคีุณภาพชีวิตทีด่ ี      
2.มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวนั      
3.มีการคมนาคมท่ีสะดวกในการประกอบอาชีพ      

4                                        
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                      ผลที่เกิด 
ความเห็น 

มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด          
5.คนในชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น      

6. ชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเข้ามา
มากขึ้น 

     

7. คนในชุมชนมีสุขภาพท่ีด ี      

8. คนและชุมชนมีความปลอดภัยในชีวติ      

9. คนมีความรกัและผูกพันต่อชุมชน      

10. คนมีความภูมใิจในเอกลักษณข์องชุมชน      

ตอนที 4 : ความพึงพอใจ 
ค าชี้แจง: ท่านมีความพึงพอใจกับโครงการที่อบจ.จัดท าต่อไปนี้อย่างไร 

                     โครงการ 
                              ความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด ไม่แน่ใจ 

1. ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาสนามกีฬากลาง
อบจ.สตูล 

     

2. ฟุตบอลสตูลลีก      

ตอนที่ 5 ความคิดเห็นของผู้ตอบ 
ท่านมีความคิดเห็นต่อการด าเนนิงานโครงการทั้งหมดของอบจ.อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………
……...……… …………………………………………………………………………………   …
…………  ……… …………………………………………………………………………………   
…………………………………………………… ………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะหรือความคดิเห็นที่ต้องการให้อบจ.ด าเนินการ 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………   … 
……  ………             ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………    
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                                                                                                    เลขที่แบบสอบถาม............... 

แบบสอบถาม ย.6 

เร่ือง: การติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององคก์ารบริหารส่วนจังหวดัสตูล ประจ าปี 2559 
ค าชี้แจง : แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพื่อใช้สอบถามความคิดเห็นจากประชาชนใน

พื้นที่จังหวัดสตูล ข้อมูลที่ไดจ้ะไม่มีการเปิดเผยแหล่งท่ีมา                                                                                         

แหล่งข้อมลูผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป   

 1. เพศ             1.ชาย                             2.หญิง                                                   

2. อาย.ุ.............. ปี                                                           

3. ศาสนา    1. พุทธ                     2. อิสลาม                                            

                    3. คริสต์                   4. อ่ืนๆ (ระบ)ุ............................... 

 4. อาชีพของท่าน                                                                                          

    1. รับราชการ  

  2. เกษตรกรรม,  ท าสวนยางพารา 

  3. รับจ้างทั่วไป 

  4. ธุรกิจส่วนตัว 

  5. อ่ืนๆ ระบ.ุ................................................... 
 
 
 
 
 
 

สถานที่เก็บข้อมูล อ าเภอ.............................................. จังหวัดสตูล 
วันที่......................เดือน.............................. พ.ศ. 2559 
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ตอนที่ 2 การรับรู้ 
ค าชี้แจง :  ท่านได้รับข่าวสารและรับรู้ ถึงผลการด าเนนิโครงการของ อบจ. ต่อไปนี้ มาก น้อย เพียงใด 

              ย.6/โครงการและผล 
                                    รับรู้ 
มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด ไม่แน่ใจ 

1. จัดงานวันซาลามัตฮารีรายา      

2. อนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณขีองท้องถ่ิน      

3. แข่งขนัว่าวประเพณีจังหวดัสตูล        

4.ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสตูล        

5.ส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน      
6.ส่งเสริมความรัก สามัคคี สมานฉนัท์และสันติสุข
ของประชาชน 

     

7. อบรมคุณธรรมจริยธรรมและเตรียมความพร้อม
ให้แกผู่้เดินทางไปแสวงบญุส่งเสริมกิจกรรมใน
เดือนรอมฎอน 

     

8.ให้ประชาชนมคีวามรูด้้านคณุธรรม จรยิธรรม มี
จิตสาธารณะ รู้จกัเสยีสละ 

     

9.ค่ายอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเดก็และ
เยาวชน  "รากแก้วแหง่ปญัญา"      

     

10. เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์  

     

 11.ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน
มุสลิม (ศูนย์คลองช้าง 

     

12. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าหลักศาสนา
ไปประยุกตใ์ชใ้นชีวติประจ าวันได ้
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ตอนที่ 3 ความส าเร็จตามเป้าประสงค ์
ค าชี้แจง : ท่านคิดว่าโครงการตอนที่ 2 ข้อ 1, 3, 5, 7, 9, 11   ที่อบจ.จัดท ามีผลเกิดขึ้นด้าน             

                                                         

                      ผลที่เกิด 
ความเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก น้อย น้อยที่สุด          

1. คนในชุมชนมคีุณภาพชีวิตทีด่ ี      
2.มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวนั      
3.มีการคมนาคมท่ีสะดวกในการประกอบอาชีพ      

4                                        
5.คนในชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น      
6.ชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึน้      
7.คนในชุมชนมีสุขภาพท่ีด ี      
8. คนและชุมชนมีความปลอดภัยในชีวติ      
9. คนมีความรกัและผูกพันต่อชุมชน      
10.คนมีความภูมใิจในเอกลักษณข์องชุมชน      

ตอนที 4 : ความพึงพอใจ 
ค าชี้แจง: ท่านมีความพึงพอใจกับโครงการที่ อบจ.จัดท าตอ่ไปนี้อย่างไร 

                     โครงการ 
                              ความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก น้อย น้อยทีสุ่ด ไม่แน่ใจ 

1. จัดงานวนัซาลามัตฮารีรายา      
2. แข่งขันว่าวประเพณีจังหวดัสตูล        
3. ส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน      
4.อบรมคุณธรรมจรยิธรรมและเตรียมความพร้อม
ให้แก่ผู้เดินทางไปแสวงบุญ 

     

5. ค่ายอบรมส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรมเด็กและ
เยาวชน  "รากแก้วแห่งปัญญา"      

     

6. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเดก็และเยาวชน
มุสลิม (ศูนย์คลองช้าง 
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ตอนที่ 5 ความคิดเห็นของผู้ตอบ 
ท่านมีความคิดเห็นต่อการด าเนนิงานโครงการทั้งหมด ของ อบจ. อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………
...……… …………………………………………………………………………………   ……………
…..………             ………………………………………………………………………………………
…… ……… …………………………………………………………………………………   ………
………  ………             …………………………………………………………………………………
………………………………… ……………………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะหรือความคดิเห็นที่ต้องการให้ อบจ. ด าเนินการ 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………   …………… 
 ……… …………………………………………………………………………………   ……………
…  ………             ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………   ……… 
……………………………………………………………………………………………   …………… 
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                                                                                                    เลขที่แบบสอบถาม............... 

แบบสอบถาม ย.7 

เร่ือง: การติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององคก์ารบริหารส่วนจังหวดัสตูล ประจ าปี 2559 
ค าชี้แจง : แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพื่อใช้สอบถามความคิดเห็นจากประชาชนใน

พื้นที่จังหวัดสตูล ข้อมูลที่ไดจ้ะไม่มีการเปิดเผยแหล่งท่ีมา                                                                                         

แหล่งข้อมลูผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป   

 1. เพศ             1.ชาย                             2.หญิง                                                   

2. อายุ............... ปี                                                           

3. ศาสนา    1. พุทธ                     2. อิสลาม                                            

                    3. คริสต์                   4. อ่ืนๆ (ระบ)ุ............................... 

 4. อาชีพของท่าน                                                                                          

    1. รับราชการ  

  2. เกษตรกรรม,  ท าสวนยางพารา 

  3. รับจ้างทั่วไป 

  4. ธุรกิจส่วนตัว 

  5. อ่ืนๆ ระบ.ุ................................................... 
 
 
 
 
 
 

สถานที่เก็บข้อมูล อ าเภอ.............................................. จังหวัดสตูล 
วันที่......................เดือน.............................. พ.ศ. 2559 
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ตอนที่ 2 การรับรู้ 
ค าชี้แจง :  ท่านได้รับข่าวสารและรับรู้ ถึงผลการด าเนนิโครงการของ อบจ. ต่อไปนี้ มาก น้อย เพียงใด 

              ย.7/ โครงการและผล 
                                    รับรู้ 
มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด ไม่แน่ใจ 

1. ขับเคล่ือนอนาคตสตูลด้านการศกึษา      

2. ออกแบบแนวทางการศกึษาให้ตอบสนองตรง
ตามความต้องการของจังหวัดสตูล 

     

3. ยกระดับมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิและคุณภาพ
การศึกษาของจังหวัดสตูล 

     

4. สร้างความร่วมมือจากทกุภาคส่วนในการ
พัฒนาการศึกษาจังหวดัสตูล 

     

5. ขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านสวัสดิการสังคม      

6. พัฒนาความรู้และทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ    

     

7. พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให้แก่บุคลากรของอบจ.และประชาชน 

     

8. ก่อสร้างศนูย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สงูอายุ 
เทศบาลก าแพง    

     

9.ส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ      

10.เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ให้ประชาชนมีอาชีพและ
มีรายได้เพิ่มขึ้น 
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ตอนที่ 3 ความส าเร็จตามเป้าประสงค ์
ค าชี้แจง : ท่านคิดว่าโครงการในตอนที่ 2 ข้อ 1, 5 ,6, 8, 9  ที่อบจ.จัดท ามีผลเกิดขึ้นด้าน             

                                                         

                      ผลที่เกิด 
ความเห็น 

มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด          
1. คนในชุมชนมคีุณภาพชีวิตทีด่ ี      
2.มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวนั      
3.มีการคมนาคมท่ีสะดวกในการประกอบอาชีพ      

4                                        
5.คนในชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น      

6.ชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเข้ามา
มากขึ้น 

     

7.คนในชุมชนมีสุขภาพท่ีด ี      

8. คนและชุมชนมีความปลอดภัยในชีวติ      

9.คนมีความรกัและผูกพันต่อชุมชน      

10.คนมีความภูมใิจในเอกลักษณข์องชุมชน      

ตอนที 4 : ความพึงพอใจ 
ค าชี้แจง: ท่านมีความพึงพอใจกับโครงการที่ อบจ.จัดท าตอ่ไปนี้อย่างไร 

                     โครงการ 
                              ความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด ไม่แน่ใจ 

1. ขับเคล่ือนอนาคตสตูลด้านการศกึษา      
2. ขับเคล่ือนอนาคตสตูลด้านสวัสดิการสังคม      
3. พัฒนาความรู้และทักษะทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ    
     

4. ก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟคูุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาล
ก าแพง   

     

5. ส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ      
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ตอนที่ 5 ความคิดเห็นของผู้ตอบ 
ท่านมีความคิดเห็นต่อการด าเนนิงานโครงการทั้งหมด ของอบจ.อย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………
…...……… …………………………………………………………………………………   ………
……  ……… …………………………………………………………………………………   ……
………… ………             ……………………………………………………………………………
……………………………………… ……………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะหรือความคดิเห็นที่ต้องการให้ อบจ. ด าเนินการ 
…………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………   …… 
……………………………………………………………………………………………   ………… 
 ………             ………………………………………………………………………………………
…  ……………………………………………………………………………………………   …… 
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                                                                                                    เลขที่แบบสอบถาม............... 

แบบสอบถาม ย.8 

เร่ือง: การติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององคก์ารบริหารส่วนจังหวดัสตูล ประจ าปี 2559 
ค าชี้แจง : แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพื่อใช้สอบถามความคิดเห็นจากประชาชนใน

พื้นที่จังหวัดสตูล ข้อมูลที่ไดจ้ะไม่มีการเปิดเผยแหล่งท่ีมา                                                                                         

แหล่งข้อมลูผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป   

 1. เพศ             1.ชาย                             2.หญิง                                                   

2. อายุ............... ปี                                                           

3. ศาสนา    1. พุทธ                     2. อิสลาม                                            

                    3. คริสต์                   4. อ่ืนๆ (ระบ)ุ............................... 

 4. อาชีพของท่าน                                                                                          

    1. รับราชการ  

  2. เกษตรกรรม,  ท าสวนยางพารา 

  3. รับจ้างทั่วไป 

  4. ธุรกิจส่วนตัว 

  5. อ่ืนๆ ระบ.ุ................................................... 
 
 
 
 
 
 

สถานที่เก็บข้อมูล อ าเภอ.............................................. จังหวัดสตูล 
วันที่......................เดือน.............................. พ.ศ. 2559 
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ตอนที่ 2 การรับรู้ 
ค าชี้แจง :  ท่านได้รับข่าวสารและรับรู้ ถึงผลการด าเนนิโครงการของ อบจ. ต่อไปนี้ มาก น้อย เพียงใด 

             ย.8 / โครงการและผล 
                                    รับรู้ 
มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด ไม่แน่ใจ 

1. ส่งเสริมการลงทุน        

2. ให้ประชาชนเข้าถึงสถาบันการเงินในระบบ
มากขึ้นและรองรับการเปิดเขตการค้าเสรี
อาเซียน 

     

3. จัดงานมหกรรมการเงิน การค้า การลงทุน      

ตอนที่ 3 ความส าเร็จตามเป้าประสงค ์
ค าชี้แจง : ท่านคิดว่าโครงการส่งเสริมการลงทุน ที่อบจ.จัดท ามีผลเกิดขึ้นด้าน                    

                                                  

                      ผลที่เกิด 
ความเห็น 

มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด          
1. คนในชุมชนมคีุณภาพชีวิตทีด่ ี      
2.มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวนั      
3.มีการคมนาคมท่ีสะดวกในการประกอบอาชีพ      

4                                        
5.คนในชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น      

6.ชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเข้ามา
มากขึ้น 

     

7.คนในชุมชนมีสุขภาพท่ีด ี      

8. คนและชุมชนมีความปลอดภัยในชีวติ      

9.คนมีความรกัและผูกพันต่อชุมชน      

10.คนมีความภูมใิจในเอกลักษณข์องชุมชน      
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ตอนที 4 : ความพึงพอใจ 
ค าชี้แจง: ท่านมีความพึงพอใจกับโครงการที่อบจ.จัดท าต่อไปนี้อย่างไร 

                     โครงการ 
                              ความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด ไม่แน่ใจ 

1. ส่งเสริมการลงทุน            

ตอนที่ 5 ความคิดเห็นของผู้ตอบ 
ท่านมีความคิดเห็นต่อการด าเนนิงานโครงการนี้ ของอบจ.อย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………
…...……… …………………………………………………………………………………   ………
……..…..………             ……………………………………………………………………………
…………  ………             ……………………………………………………………………………
……………...………………………… ……………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะหรือความคดิเห็นที่ต้องการให้ อบจ. ด าเนินการ 
…………………………………………………………………………………………………………
…  ……… …………………………………………………………………………………   ………
………  ………             ……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………   ………… 
……………………………………………………………………………………………   ………… 
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                                                                                                    เลขที่แบบสอบถาม............... 

แบบสอบถาม ย.9 

เร่ือง: การติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององคก์ารบริหารส่วนจังหวดัสตูล ประจ าปี 2559 
ค าชี้แจง : แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพื่อใช้สอบถามความคิดเห็นจากประชาชนใน

พื้นที่จังหวัดสตูล ข้อมูลที่ไดจ้ะไม่มีการเปิดเผยแหล่งท่ีมา                                                                                         

แหล่งข้อมลูผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป   

 1. เพศ             1.ชาย                             2.หญิง                                                   

2. อายุ............... ปี                                                           

3. ศาสนา    1. พุทธ                     2. อิสลาม                                            

                    3. คริสต์                   4. อ่ืนๆ (ระบ)ุ............................... 

 4. อาชีพของท่าน                                                                                          

    1. รับราชการ  

  2. เกษตรกรรม,  ท าสวนยางพารา 

  3. รับจ้างทั่วไป 

  4. ธุรกิจส่วนตัว 

  5. อ่ืนๆ ระบ.ุ................................................... 
 
 
 
 

 

สถานที่เก็บข้อมูล อ าเภอ.............................................. จังหวัดสตูล 
วันที่......................เดือน.............................. พ.ศ. 2559 
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ตอนที่ 2 การรับรู้ 
ค าชี้แจง :  ท่านได้รับข่าวสารและรับรู้ ถึงผลการด าเนนิโครงการของ อบจ. ต่อไปนี้ มาก น้อย เพียงใด 

             ย.9// โครงการและผล 
                                    รับรู้ 
มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด ไม่แน่ใจ 

1. กิจกรรมเดก็และเยาวชน        

2. ให้เด็กและเยาวชนได้ท ากิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม 

     

3. ส่งเสริมความรู้ในระบอบประชาธิปไตย       

4. เสริมสร้างความเข้มแข็ง ความสมานฉันท์ 
ความเป็นผู้น า 

     

5. พัฒนาสมรรถภาพเครือข่ายการแพทย์ฉกุเฉิน 
เบื้องต้น 

     

6. พัฒนาบุคลากรปฏิบัติการแพทย์ฉกุเฉิน
เบื้องต้นให้ถูกต้องตามมาตรฐาน 

     

7. ส่งเสริมและปอ้งกันบรรเทาสาธารณภัย       

8. อบรมอปพร.หรือเครือข่ายทางทะเล       

ตอนที่ 3 ความส าเร็จตามเป้าประสงค ์
 ค าชี้แจง : ท่านคิดว่าโครงการในข้อ ท่ีอบจ.จัดท ามีผลเกดิขึ้นด้าน                    

                                                  

                      ผลที่เกิด 
ความเห็น 

มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด          
1. คนในชุมชนมคีุณภาพชีวิตทีด่ ี      
2.มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวนั      
3.มีการคมนาคมท่ีสะดวกในการประกอบอาชีพ      

4                                        
5.คนในชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น      

6.ชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเข้ามา
มากขึ้น 
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                      ผลที่เกิด 
ความเห็น 

มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด          
7.คนในชุมชนมีสุขภาพท่ีด ี      

8. คนและชุมชนมีความปลอดภัยในชีวติ      

9.คนมีความรกัและผูกพันต่อชุมชน      

10.คนมีความภูมใิจในเอกลักษณข์องชุมชน      

ตอนที 4 : ความพึงพอใจ 
ค าชี้แจง : ท่านมีความพึงพอใจกับโครงการที่อบจ.จัดท าตอ่ไปนี้อย่างไร 

                     โครงการ 
                              ความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด ไม่แน่ใจ 

1. กิจกรรมเดก็และเยาวชน      
2.พัฒนาสมรรถภาพเครือข่ายการแพทย์ฉกุเฉิน 
เบื้องต้น 

     

3.ส่งเสริมและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย      

ตอนที่ 5 ความคิดเห็นของผู้ตอบ 
ท่านมีความคิดเห็นต่อการด าเนนิงานโครงการทั้งหมดของอบจ.อย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………
…....……… …………………………………………………………………………………   ………
……..…..………             ……………………………………………………………………………
………………  ………             ………………………………………………………………………
…………………..………………………… ………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะหรือความคดิเห็นที่ต้องการให้อบจ.ด าเนินการ 
…………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………   ……… 
……………………………………………………………………………………………   ………… 
……………………………………………………………………………………………   ………… 
……………………………………………………………………………………………   ………… 
……………………………………………………………………………………………   ………… 
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                                                                                                    เลขที่แบบสอบถาม............... 

แบบสอบถาม ย.10 

เร่ือง: การติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององคก์ารบริหารส่วนจังหวดัสตูล ประจ าปี 2559 
ค าชี้แจง : แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพื่อใช้สอบถามความคิดเห็นจากประชาชนใน

พื้นที่จังหวัดสตูล ข้อมูลที่ไดจ้ะไม่มีการเปิดเผยแหล่งท่ีมา                                                                                         

แหล่งข้อมลูผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป   

 1. เพศ             1.ชาย                             2.หญิง                                                   

2. อายุ............... ปี                                                           

3. ศาสนา    1. พุทธ                     2. อิสลาม                                            

                    3. คริสต์                   4. อ่ืนๆ (ระบ)ุ............................... 

 4. อาชีพของท่าน                                                                                          

    1. รับราชการ  

  2. เกษตรกรรม,  ท าสวนยางพารา 

  3. รับจ้างทั่วไป 

  4. ธุรกิจส่วนตัว 

  5. อ่ืนๆ ระบ.ุ................................................... 
 
 
 
 
 
 

สถานที่เก็บข้อมูล อ าเภอ.............................................. จังหวัดสตูล 
วันที่......................เดือน.............................. พ.ศ. 2559 
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ตอนที่ 2 การรับรู้ 
ค าชี้แจง :  ท่านได้รับข่าวสารและรับรู้ ถึงผลการด าเนินโครงการของ อบจ. ต่อไปนี้ มาก น้อย เพียงใด 

           ย.10 / โครงการและผล 
                                    รับรู้ 
มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด ไม่แน่ใจ 

1. จัดท าแผนพัฒนา อบจ.สตูล      

2. อบจ. พบประชาชน      

3. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการน าร่องการสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายการประสานแผนและ
งบประมาณของอปท. 

     

4. ฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพและเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม 

     

5. ฝึกอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน
หลักสูตร การพัฒนาบุคลากร เพื่อ
ความก้าวหน้าขององค์กร 

     

6. อบรมส่งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง        

7. พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 
(ปรับปรุงเว็บไซต์) 

     

8. จัดท าเอกสารหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ภารกจิหน้าที่และผลงานของ อบจ. 

     

ตอนที่ 3 ความส าเร็จตามเป้าประสงค ์
ค าชี้แจง : ท่านคิดว่าโครงการตอนที่2 ข้อ1-8 ที่อบจ.จัดท ามีผลเกิดขึ้นด้าน                    

                                                  

                      ผลที่เกดิ 
ความเห็น 

มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด          
1. คนในชุมชนมคีุณภาพชีวิตทีด่ ี      
2. มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวนั      
3. มีการคมนาคมท่ีสะดวกในการประกอบอาชีพ      
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                      ผลที่เกดิ 
ความเห็น 

มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด          
4.                                        
5. คนในชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น      

6. ชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเข้ามา
มากขึ้น 

     

7. คนในชุมชนมีสุขภาพท่ีด ี      

8. คนและชุมชนมีความปลอดภัยในชีวติ      

9. คนมีความรกัและผูกพันต่อชุมชน      

10.คนมีความภูมใิจในเอกลักษณข์องชุมชน      

ตอนที 4 : ความพึงพอใจ 
ค าช้ีแจง: ท่านมีความพึงพอใจกับโครงการที่อบจ.จัดท าต่อไปนี้อย่างไร 

โครงการ 
                              ความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด ไม่แน่ใจ 

1. จัดท าแผนพัฒนา อบจ.สตูล      
2. อบจ. พบประชาชน      
3. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการน าร่องการสร้างและ

พัฒนาเครือข่ายการประสานแผนและ
งบประมาณของอปท. 

     

4. ฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพและเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม  

     

5. ฝึกอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงานหลักสูตร 
การพัฒนาบุคลากร เพื่อความก้าวหน้าของ
องค์กร 

     

6. อบรมส่งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง         
7. พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 

(ปรับปรุงเว็บไซต ์
     

8. จัดท าเอกสารหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจ
หน้าที่และผลงานของ อบจ.              
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ตอนที่ 5  ความคิดเห็นของผู้ตอบ 
ท่านมีความคิดเห็นต่อการด าเนนิงานโครงการทั้งหมดของอบจ.อย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………
…...……….…………………………………………………………………………………...………
………..……….............………………………………………………………………………………
…………………………………….…………………………………………………………………
……………..……….…………………………………………………………………………………. 
 
ข้อเสนอแนะหรือความคดิเห็นที่ต้องการให้ อบจ. ด าเนินการ 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...……… 
……………………………………………………………………………………………...………… 
..……….…………………………………………………………………………………...…………
……..……….............…………………………………………………………………………………. 
……..……….............………………………………………………………………………………… 
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                                                                                                    เลขที่แบบสอบถาม............... 

แบบสอบถาม ย.11 

เร่ือง: การติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององคก์ารบริหารส่วนจังหวดัสตูล ประจ าปี 2559 
ค าชี้แจง : แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพื่อใช้สอบถามความคิดเห็นจากประชาชน

ในพื้นทีจ่ังหวัดสตูล ข้อมูลที่ไดจ้ะไม่มีการเปิดเผยแหล่งท่ีมา                                                                                         

แหล่งข้อมลูผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป   

 1. เพศ             1.ชาย                             2.หญิง                                                   

2. อายุ............... ปี                                                           

3. ศาสนา    1. พุทธ                     2. อิสลาม                                            

                    3. คริสต์                   4. อ่ืนๆ (ระบ)ุ............................... 

 4. อาชีพของท่าน                                                                                          

    1. รับราชการ  

  2. เกษตรกรรม,  ท าสวนยางพารา 

  3. รับจ้างทั่วไป 

  4. ธุรกิจส่วนตัว 

  5. อ่ืนๆ ระบ.ุ................................................... 
 
 
 
 
 
 

สถานที่เก็บข้อมูล อ าเภอ.............................................. จังหวัดสตูล 
วนัที่......................เดือน.............................. พ.ศ. 2559 
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ตอนที่ 2 การรับรู้ 
ค าชี้แจง :  ท่านได้รับข่าวสารและรับรู้ ถึงผลการด าเนนิโครงการของ อบจ. ต่อไปนี้ มาก น้อย 

เพียงใด 

              ย.11/โครงการและผล 
                                    รับรู้ 
มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด ไม่แน่ใจ 

1. พัฒนาการจัดการศกึษาโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพฒันาทอ้งถิน่ (SBMLD) 

     

2. โครงการข้อ 1.คือจดัการศึกษาตลอดชีวติสู่
ความเป็นเลิศตามศักยภาพของผู้เรียน 

     

3. อาหารกลางวันนักเรียน      
4. จัดหาอาหารกลางวันส าหรับเดก็นกัเรียน

ระดับอนุบาล 1 – ป. 6          
     

5. ให้นักเรยีนมีน้ าหนกัส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

     

5. อาหารเสริม (นม)      

6. ส่งเสริมการดื่มนม นร.มีสุขภาพแข็งแรง      

ตอนที่ 3 ความส าเร็จตามเป้าประสงค ์
 ค าช้ีแจง : ท่านคดิว่าโครงการในค าถามตอนที่ 2 ข้อ 1,3,5 ที่อบจ.จัดท ามีผลเกิดขึ้นด้าน             
                                                         

                      ผลที่เกิด 
ความเห็น 

มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด          
1. คนในชุมชนมคีุณภาพชีวิตทีด่ ี      
2.มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวนั      
3.มีการคมนาคมท่ีสะดวกในการประกอบอาชีพ      

4                                        
5.คนในชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น      
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                      ผลที่เกิด 
ความเห็น 

มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด          
6. ชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเข้ามา

มากขึ้น 
     

7. คนในชุมชนมีสุขภาพท่ีด ี      

8. คนและชุมชนมีความปลอดภัยในชีวติ      

9. คนมีความรกัและผูกพันต่อชุมชน      

10.คนมีความภูมใิจในเอกลักษณข์องชุมชน      

ตอนที 4 : ความพึงพอใจ 
ค าชี้แจง : ท่านมีความพึงพอใจกับโครงการที่อบจ.จัดท าตอ่ไปนี้อย่างไร 

โครงการ 
                              ความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด ไม่แน่ใจ 

1. พัฒนาการจัดการศกึษาโดยใช้โรงเรียนเปน็ฐาน
ในการพัฒนาท้องถ่ิน (SBMLD)   

     

2.อาหารกลางวันนักเรียน      

3.อาหารเสริม(นม)      

ตอนที่ 5 ความคิดเห็นของผู้ตอบ 
ท่านมีความคิดเห็นต่อการด าเนนิงานโครงการทั้งหมด ของอบจ.อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………
……...……… …………………………………………………………………………………   …
……………..………             ………………………………………………………………………
………………………  ………             …………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะหรือความคดิเห็นที่ต้องการให้อบจ.ด าเนินการ 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………   … 
……………………………………………………………………………………………   ……… 
…  ………             …………………………………………………………………………………
………………………………… …………………………………………………………………… 
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  แบบสัมภาษณ์ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ ์
ชื่อ............................................................. สกุล............................................................ 
ต าแหน่ง........................................................................................................................ 

ส่วนที่ 2  บริบทของการด าเนนิงาน 
ค าชี้แจง : ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อความพร้อมในการด าเนินงานตามแผนพัฒนา

ประจ าปี พ.ศ. 2559 ของ อบจ.ในประเด็นต่อไปนี้ 
1. จ านวนบคุลากรของอบจ.ทีต่้องด าเนนิการตามแผน 

(   ) เพียงพอ  (   ) ไม่เพียงพอ 
เหตุผลที่เพียงพอหรือไม่เพียงพอ(ระบ)ุ ........................................................................... 
.................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................. 

2. งบประมาณของอบจ.ที่จดัสรรในการด าเนินงานของโครงการ 
(   ) เพียงพอ  (   ) ไม่เพียงพอ 
เหตุผลที่เพียงพอหรือไม่เพียงพอ(ระบ)ุ ........................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 

3. แผนการด าเนนิงา        โครงการ   กองงา   า   องร      อ  
(   ) เหมาะสม  (   ) ไม่เหมาะสม 
เหตุผลที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม(ระบ)ุ ........................................................................ 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 

4. การมีส่วนรว่มของกองงาน  การ     า        า    การ า     
(   )  มาก  (   )  ปานกลาง            (   )  น้อย 
เหตุผล(ระบ)ุ ............................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
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.................................................................................................................................... 
5. การบริหารโครงการ เช่น การมอบหมายงานโครงการของผู้บริหารให้กองงาน

รับผิดชอบ 
(   ) เหมาะสม  (   ) ไม่เหมาะสม 
เหตุผล(ระบ)ุ ................................................................................................................ 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 

6. ปัญหาของความพร้อมในการด าเนนิงาน 
(    ) มี                                         (   ) ไม่มี                                      
ถ้ามีโปรดระบุ  ………………………………………………………………………….. 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 

ส่วนที่ 3  กระบวนการด าเนินงาน 
ค าช้ีแจง : ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อกระบวนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาประจ าปี 

พ.ศ. 2559 ของ อบจ.ในประเด็นต่อไปนี้ 
1. การด าเนนิงานตามก าหนดเวลาของแผน/โครงการ   กองงา   า ร      อ  

(   ) เหมาะสม  (   ) ไม่เหมาะสม 
เหตุผลที่เหมาะสมหรือไมเ่หมาะสม(ระบ)ุ ........................................................................ 
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................... 

2. การประสานงานเพื่อด าเนินงานตามแผนฯกับองคก์รอ่ืน ๆ 
(   ) มีปัญหา  (   ) ไม่มีปัญหา 
เหตุผล(ระบ)ุ ................................................................................................................. 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
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3. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม    อ    ร  า  ร   รา  

(   ) วิธีการและเวลาท่ีใช้เหมาะสม  (   ) วิธีการและเวลาท่ีใช้ไม่เหมาะสม 
เหตุผล(ระบ)ุ ............................................................................................................ 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 

4. การเปิดโอกาสและวิธีการสร้างการมีส่วนรว่มของประชาชนต่อโครงการ/กจิกรรม 
(   )  เหมาะสม             (   )  ไม่เหมาะสม 
เหตุผล(ระบ)ุ ................................................................................................................ 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 

5. ระดับการมีส่วนรว่มของประชาชนในโครงการ/กิจกรรม 
(  ) มาก                       (  ) ปานกลาง         (  ) น้อย 

       ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชน(ถ้ามี ระบ)ุ ................................................................ 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 

6. การใช้งบประมาณตามระเบียบในการด าเนินงานตามโครงการของกองงาน 
(   ) เหมาะสม  (   ) ไม่เหมาะสม 
เหตุผล(ระบ)ุ .............................................................................................................. 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 

7. ปัญหาของกองงานในการด าเนนิงานตามแผน/โครงการ 
(   ) มี  (   ) ไม่มี 
ปัญหา/อุปสรรค ................................................................................................................ 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 




