
 

 
 

การตดิตามและประเมินแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตูล   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 

มหาวทิยาลยัทักษณิ 
 

 



ก 

 

คาํนํา 

 
รายงานการติดตามและประเมินแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตลู ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558  เป็นการติดตามผลของการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตูล
ตามยุทธศาสตร์ที,กําหนด 11 ยุทธศาสตร์ และโครงการที,สุ่มตวัอย่างจากแผนการดําเนินงานของ
องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสตลู มีจดุมุ่งหมายเพื,อประเมินบริบท กระบวนการ ผลผลิตของแผนพฒันา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เป็นการจัดเก็บข้อมูลตามกรอบของการประเมินและตัวชี 2วัดที,
กําหนดขึ 2น ใช้แบบสอบถามที,สร้างขึ 2นและสมัภาษณ์บคุคลที,เกี,ยวข้องโดยรองศาสตราจารย์ภาณุ ธรรม
สวุรรณ เป็นผู้ รับมอบอํานาจได้จดัทําตามหนงัสือขอความอนเุคราะห์ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั
สตลู ซึ,งผลของการติดตามและประเมินคงจะเป็นประโยชน์ต่อการนําไปปรับปรุงการดําเนินงานตาม
แผนพฒันาในปีตอ่ไป ผู้ประเมินขอขอบคณุกองงานตา่งๆที,มีส่วนช่วยเหลือในการให้ข้อมลูโดยเฉพาะ
กองแผนและงบประมาณ และนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัที,สนบัสนนุและให้ความสําคญักบัการ
ประเมินครั 2งนี 2 
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การติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558  มีวตัถปุระสงค์เพื*อ ประเมินบริบท กระบวนการดําเนินงาน และผลผลิต 
ศึกษาข้อเสนอแนะสําหรับการจัดทําแผนพัฒนา โดยสุ่มโครงการที*ปรากฏในแผน จํานวน 119 
โครงการ เลือกแบบเจาะจงจาก 11 ยทุธศาสตร์ จํานวน 36  โครงการ ประชากร 1,100 คน ผลการ
ประเมินปรากฏดงันี ; 

1. การประเมินบริบท (Context) ความพร้อมของปัจจยัพื ;นฐาน พบว่า 
1.1  จํานวนบคุลากรที*ต้องดําเนินการตามแผนมีความเหมาะสม ยกเว้นกองช่าง

ที*เห็นวา่จํานวนบคุลากรไมเ่พียงพอกบัจํานวนงานที*ได้รับมอบหมาย 
1.2  งบประมาณในการดําเนินงานมีความเหมาะสม   
1.3  แผนการดําเนินงานมีความเหมาะสม  
1.4  การมีสว่นร่วมของกองงาน อยูใ่นระดบัมาก  
1.5  การบริหารโครงการ มีความเหมาะสม 
1.6  ปัญหาของความพร้อมในการดําเนินงาน ได้แก่ โครงการไม่สามารถเบิกจ่าย

ได้ตามแผนการดําเนินการที*กําหนด  งบประมาณช่วงต้นปีจะมีน้อยและจํากดัทําให้งานล่าช้า การ
สั*งงานจากผู้บริหารที*กระชั ;นชิด  

2. การประเมินกระบวนการ (Process)   
                  การประเมินความเหมาะสมของกระบวนการ หรือขั ;นตอนต่างๆ ในการดําเนินงาน  
ปรากฏผล ดงันี ; 

2.1  การดําเนินงานตามกําหนดเวลาของแผน/โครงการ มีความเหมาะสม 
2.2  การประสานงานกบัหนว่ยงานหรือองค์กรอื*น มีความเหมาะสม  
2.3 การประชาสมัพนัธ์โครงการ/กิจกรรม มีความเหมาะสม  
2.4  การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรม ประชาชนมีส่วนร่วม

ระหวา่งมากกบัปานกลางเทา่กนั 
2.5  การใช้งบประมาณตามระเบียบ  มีความเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบ  
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2.6 ปัญหาของการดําเนินงานตามแผน/โครงการ  งบประมาณที*กองงานได้รับ
มาไมเ่ป็นไปตามแผนที*กําหนดไว้ทําให้การทํางานเกิดความล่าช้า จํานวนบคุลากรที*มีอย่างจํากดัทํา
ให้งานเสร็จไมท่นัตามที*กําหนด งบประมาณที*จดัสรรในต้นปีจํานวนน้อย  

3. การประเมินผลผลิต (Product)      
3.1 โครงการที*จดัทําแล้วเสร็จตามยทุธศาสตร์และแผน 

                        โครงการ ที*ได้ดําเนินการจริงในปี พ.ศ. 2558 จํานวน 119 โครงการ ร้อยละ 
74.8 และดําเนินการแล้วเสร็จจํานวน 87  โครงการ ร้อยละ 73.1 มีการใช้งบประมาณ ร้อยละ 62.3 

3.2  การประเมิน การรับรู้ ผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน การเปลี*ยนแปลง
การดําเนินชีวิตและความพงึพอใจปรากฏดงันี ; 
    การรับรู้  พบว่า มีการรับรู้ตอ่การดําเนินโครงการตามแผนยทุธศาสตร์ภาพ
รวมอยู่ในระดบัมากที*สุด ยุทธศาสตร์ที*มีการรับรู้มากที*สุดคือ ด้านการท่องเที*ยวเชิงนิเวศและการ
ทอ่งเที*ยวที*ประทบัใจ  
   ผลสําเร็จตามเป้าวตัถุประสงค์ของแผน พบว่าผลสําเร็จตามเป้าประสงค์
ของแผนอยู่ในระดับมากที*สุด  ยุทธศาสตร์ที*มีผลสําเร็จตามเป้าประสงค์มากที*สุดคือด้านการ
ทอ่งเที*ยวเชิงนิเวศและการทอ่งเที*ยวที*ประทบัใจ 

    การเปลี*ยนแปลงการดําเนินชีวิตที*ได้รับจากแผน พบว่า มีการเปลี*ยนแปลง
การดําเนินชีวิตอยู่ในระดบัมากที*สุด ยุทธศาสตร์ที*มีผลต่อการเปลี*ยนแปลงการดําเนินชีวิตของคน
มากที*สุดคือ ด้านการท่องเที*ยวเชิงนิเวศและการท่องเที*ยวที*ประทบัใจ  และยุทธศาสตร์ที* 11 ด้าน
การจดัการศกึษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาท้องถิ*น  

           ความพึงพอใจของประชาชน พบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากที*สุด 
ยทุธศาสตร์ที*มีค่าเฉลี*ยความพึงพอใจมากที*สุด คือ ด้านการท่องเที*ยวเชิงนิเวศและการท่องเที*ยวที*
ประทบัใจ 

ข้อเสนอแนะ  

             1.ด้านบริบท (Context)  
1.1 ผู้บริหารควรพิจารณาในประเดน็ การสั*งการให้ผู้ปฏิบตัิงานทําในเรื*องใดควร

คํานงึถึงกรอบเวลาและเงื*อนไขของงบประมาณประจําปีที*เข้ามา ขณะเดียวกนั 
1.2  ผู้ ป ฏิบัติงานในหน่วยงานควรทําความเข้าใจและปรับการทํางาน

ให้สอดคล้องกบัข้อจํากดัของงบประมาณประจําปี                                                    
              2. ด้านกระบวนการ (Process)       
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2.1 พิจารณาลดโครงการที* ทําให้อยู่ ในจํานวนที* เหมาะสมทั ;ง นี ;ควร ให้
ความสําคญัตอ่ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ ที*องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสตลูได้กําหนดไว้ 

2.2  การจัดลําดบัความสําคญัของโครงการ อาจให้นํ ;าหนักโดยความเห็นร่วม
ของผู้บริหารและผู้ปฏิบตัิ จะเลือกโครงการไหน อย่างไร ควรคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์การ
บริหารสว่นจงัหวดัและประชาชน 

             3. ด้านผลผลิต (Product) ของแผน  
                     ควรกําหนดโครงการในข้อบัญญัติ จํานวนที* เหมาะสม คํานึงถึงช่วงเวลาและ
งบประมาณที*องค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตูลจะพึงได้รับในแต่ละปีและทําได้ทนัตามกําหนดเวลา 
ยุทธศาสตร์ที*ควรส่งเสริม ได้แก่ การท่องเที*ยวเชิงนิเวศและการท่องเที*ยวที*ประทับใจ และการจัด
การศกึษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาท้องถิ*น                          

ข้อเสนอแนะจากกลุ่มตัวอย่างที*ควรพิจารณาจัดทํา ได้แก่ จัดสรรงบประมาณเพื*อ
ประชาสมัพนัธ์การท่องเที*ยวเพิ*มขึ ;น ส่งเสริมการท่องเที*ยวเชิงอนรัุกษ์ และให้ความรู้แก่ประชาชนใน
การสร้างอาชีพจากการท่อง เ ที* ยว  รณรงค์ส ร้างจิตสํานึกประชาชนให้ รู้จักการอนุ รัก ษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ*งแวดล้อม พัฒนาทีมฟุตบอลประจําจงัหวดัให้มีศกัยภาพ รณรงค์ให้เด็ก
และเยาวชนหนัมาเล่นกีฬาเพื*อห่างไกลยาเสพติด ให้ประชาชนได้รับทราบถึงการทํางานของอบจ.
และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนกัเรียนมีสว่นร่วมในการพฒันาการศกึษาของอบจ.มากขึ ;น 
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  ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ�งแวดล้อมให้ยั�งยืน 
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4.24 คา่เฉลี�ยและสว่นเบี�ยงเบนมาตรฐานของระดบัความพงึพอใจตอ่โครงการตาม  95 
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 การดําเนินโครงการตามยทุธศาสตร์ที� 5 ด้านพฒันาการกีฬาเพี�อความเป็นเลิศและ 
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 ด้านการอนรัุกษ์ศลิปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และพฒันาภมูิปัญญาท้องถิ�น  
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4.31 คา่เฉลี�ยและสว่นเบี�ยงเบนมาตรฐานของระดบัการเปลี�ยนแปลงการดําเนินชีวิตตอ่ 100 
 การดําเนินโครงการตามยทุธศาสตร์ที� 6 ด้านการอนรัุกษ์ศลิปะ วฒันธรรม  
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 ยทุธศาสตร์ที� 6 ด้านการอนรัุกษ์ศลิปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และพฒันา 
 ภมูิปัญญาท้องถิ�น 
4.33 คา่เฉลี�ยและสว่นเบี�ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ตอ่การดําเนินโครงการตาม 101 
 ยทุธศาสตร์ที�  7 ด้านพฒันาทรัพยากรมนษุย์และสงัคม 
4.34 คา่เฉลี�ยและสว่นเบี�ยงเบนมาตรฐานของผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนตอ่ 102 
 การดําเนินโครงการตามยทุธศาสตร์ที� 7 ด้านพฒันาทรัพยากรมนษุย์และสงัคม     
4.35 คา่เฉลี�ยและสว่นเบี�ยงเบนมาตรฐานของระดบัการเปลี�ยนแปลงการดําเนินชีวิตตอ่ 102 
 การดําเนินโครงการตามยทุธศาสตร์ที�  7 ด้านพฒันาทรัพยากรมนษุย์และสงัคม 
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4.36 คา่เฉลี�ยและสว่นเบี�ยงเบนมาตรฐานของระดบัความพงึพอใจตอ่โครงการตาม 103 
 ยทุธศาสตร์ที� 7 ด้านพฒันาทรัพยากรมนษุย์และสงัคม 
4.37 คา่เฉลี�ยและสว่นเบี�ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ตอ่โครงการตามยทุธศาสตร์ที� 8 ด้าน 104 
 การลงทนุ การพาณิชย์และเศรษฐกิจของจงัหวดัสตลู 
4.38 คา่เฉลี�ยและสว่นเบี�ยงเบนมาตรฐานของผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนตอ่ 105 
 การดําเนินโครงการตามยทุธศาสตร์ที� 8 ด้านการลงทนุ การพาณิชย์และเศรษฐกิจ 
 ของจงัหวดัสตลู 
4.39 คา่เฉลี�ยและสว่นเบี�ยงเบนมาตรฐานของระดบัการเปลี�ยนแปลงการดําเนินชีวิตตอ่ 105 
 การดําเนินโครงการตามยทุธศาสตร์ที� 8 ด้านการลงทนุ การพาณิชย์และเศรษฐกิจ 
 ของจงัหวดัสตลู   
4.40 คา่เฉลี�ยและสว่นเบี�ยงเบนมาตรฐานของระดบัความพงึพอใจตอ่โครงการตาม 106 
 ยทุธศาสตร์ที� 8 ด้านการลงทนุ การพาณิชย์และเศรษฐกิจของจงัหวดัสตลู    
4.41 คา่เฉลี�ยและสว่นเบี�ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ตอ่การดําเนินโครงการตาม 106 
 ยทุธศาสตร์ที� 9 ด้านเมืองสงบสขุ 
4.42 คา่เฉลี�ยและสว่นเบี�ยงเบนมาตรฐานของผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน  106 
 ตอ่การดําเนินโครงการตามยทุธศาสตร์ที� 9 ด้านเมืองสงบสขุ   
4.43 คา่เฉลี�ยและสว่นเบี�ยงเบนมาตรฐานของการเปลี�ยนแปลงการดําเนินชีวิตตอ่ 107 
 การดําเนินโครงการตามยทุธศาสตร์ที� 9 ด้านเมืองสงบสขุ   
4.44 คา่เฉลี�ยและสว่นเบี�ยงเบนมาตรฐานของระดบัความพงึพอใจตอ่โครงการตาม 108 
 ยทุธศาสตร์ที� 9 ด้านเมืองสงบ 
4.45 คา่เฉลี�ยและสว่นเบี�ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ตอ่การดําเนินโครงการตาม 108 
 ยทุธศาสตร์ที� 10 ด้านการบริหารจดัการที�ดี 
4.46 คา่เฉลี�ยและสว่นเบี�ยงเบนมาตรฐานของระดบัผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน  109 
 ตอ่การดําเนินโครงการตามยทุธศาสตร์ที�10 ด้านการบริหารจดัการที�ดี    
4.47 คา่เฉลี�ยและสว่นเบี�ยงเบนมาตรฐานของระดบัการเปลี�ยนแปลงการดําเนินชีวิต 109 
 ตอ่การดําเนินโครงการตามยทุธศาสตร์ที�10 ด้านการบริหารจดัการที�ดี   
4.48 คา่เฉลี�ยและสว่นเบี�ยงเบนมาตรฐานของระดบัความพงึพอใจตอ่โครงการตาม 110 
 ยทุธศาสตร์ที� 10 ด้านการบริหารจดัการที�ดี 
4.49 คา่เฉลี�ยและสว่นเบี�ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ตอ่การดําเนินโครงการตาม 111 
 ยทุธศาสตร์ที�  11 ด้านการจดัการศกึษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาท้องถิ�น 
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4.50  คา่เฉลี�ยและสว่นเบี�ยงเบนมาตรฐานของระดบัผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ของ 112 
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บทที� 1 
บทนํา 

 
 
 

ที�มาและความสาํคัญของปัญหา 

จงัหวดัสตลู มีศกัยภาพในการพฒันาด้านการท่องเที�ยว เพราะมีแหล่งท่องเที�ยวที�สําคญั 
ทั #งแหลง่ทอ่งเที�ยวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที�ยวทางประวตัิศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
สตูลได้กําหนดวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเพื�อ มุ่งพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที�ยวคือ “เมืองท่องเที�ยวเชิงนิเวศ เกษตรเพิ�มมูลค่า สังคมพัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล” มี
เป้าประสงค์เพื�อให้ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที�ดีขึ #น มีความสุขและมีรายได้เฉลี�ยเพิ�มขึ #นซึ�งเป็น
รายได้จากการท่องเที�ยวและการเกษตร ประชาชนมีจิตสํานึกที�ดี มีจิตสาธารณะ และมีความเป็น
พลเมืองเพิ�มขึ #นมีความสงบสุข และได้กําหนดพันธกิจ ให้มีการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที�ยวใน
จังหวัดมุ่งเน้นการท่องเที�ยวเชิงนิเวศ เพื�อสร้างรายได้ให้กับประชาชน พัฒนาบุคลากรด้านการ
ทอ่งเที�ยว สง่เสริมคณุภาพการบริหารจดัการทางการทอ่งเที�ยวให้มีมาตรฐาน ความปลอดภยั และมี
สิ�งอํานวยความสะดวกให้แก่นกัท่องเที�ยว พฒันาโครงสร้างพื #นฐานแหล่งท่องเที�ยวให้มีมาตรฐาน 
พฒันาและสง่เสริมให้ทําการเกษตรที�ปลอดภยั โดยยดึแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการสร้าง
มูลค่าเพิ�มสินค้าเกษตร และพัฒนาพื #นที� เกษตรกรรมให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ พฒันาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งโดยการเน้นองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ�นและเน้น
การใช้เทคโนโลยีที�เหมาะสมและการวิจยัพัฒนาที�ช่วยให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ใหม่ พฒันาและ
เชื�อมโยงระบบโครงขา่ยถนนให้เพียงพอรองรับปริมาณจราจร เชื�อมโยงเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที�ยว 
การเกษตร และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัด การใช้ผังเมืองรวม พัฒนาการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยัให้มีมาตรฐานสากล รักษาศิลปวฒันธรรม วิถีชีวิต
และภูมิปัญญาดั #งเดิมของท้องถิ�น สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน อนุรักษ์ และฟื#นฟู สืบสานไว้
ซึ�งวิถีชีวิตของคนสตูล ส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน และฟื#นฟูด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนเพื�อให้
ประชาชนมีสุขภาพที�ดี ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดล้อม และเพิ�มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษาสิ�งแวดล้อมที�ดี สร้างความสมดุล
ระหวา่งเมืองกบัชนบท สง่เสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางพฒันาท้องถิ�น ร่วมคิด 
ร่วมตัดสินใจ พัฒนาความพร้อมของบุคลากรท้องถิ�นให้สามารถรองรับภารกิจที�เพิ�มขึ #นและ
เปลี�ยนแปลงก้าวให้ทนัโลก 
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  องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสตลู  ได้กําหนดแผนยทุธศาสตร์การพฒันา  องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัสตลู  พ.ศ. 2557-2561(ฉบบัปรับปรุง) และเพื�อให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาจึงได้
จดัทําแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558 -2560) โดยกําหนดโครงการ/กิจกรรมตามแผนพฒันาสามปี ที�
ดําเนินการในปี พ.ศ. 2558 รวมทั #งสิ #น 159 โครงการ (รวมแผนเพิ�มเติม) และได้นําโครงการ/
กิจกรรมดงักล่าว   มาตั #งงบประมาณเพื�อดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จํานวน 119 
โครงการ งบประมาณ 132,411,280 บาท (ตามระบบ e_Plan) องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสตลู   

องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสตลู ได้กําหนดยทุธศาสตร์ 11 ยทุธศาสตร์  ได้แก่  
1.  การทอ่งเที�ยวเชิงนิเวศและการทอ่งเที�ยวที�ประทบัใจ 
2.  การเกษตรยั�งยืน 
3.  การพฒันาด้านโครงสร้างพื #นฐานที�ทนัสมยั 
4.  การสง่เสริม และการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดล้อมให้ยั�งยืน 
5.  พฒันาการกีฬาเพื�อความเป็นเลิศ และเพื�อนนัทนาการ 
6.  การอนรัุกษ์ศลิปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณี  และพฒันาภมูิปัญญาท้องถิ�น 
7.  การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และสงัคม 
8.  การลงทนุ การพาณิชย์ และเศรษฐกิจของจงัหวดัสตลู 
9.  เมืองสงบสขุ  
10. การบริหารจดัการที�ดี 
11. การจดัการศกึษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาท้องถิ�น 
ในยทุธศาสตร์แตล่ะด้านได้มีการกําหนดโครงการ/กิจกรรม เพื�อให้บรรลเุป้าหมายของ

ยทุธศาสตร์แตล่ะด้าน ดงันี # 

ยุทธศาสตร์ที�   1 การท่องเที�ยวเชิงนิเวศและการท่องเที�ยวที�ประทับใจ กําหนดโครงการ/
กิจกรรม ได้แก่  

1.1 พฒันาสวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวงั ต.พิมาน อ.เมือง 

1.2 ปรับปรุงภมูิทศัน์สระนํ #าหนองปันหยา ม.2 ต.ละง ูอ.ละง ู
1.3 ก่อสร้างห้องนํ #า ห้องละหมาดในสถานที�ท่องเที�ยว ต.นิคมพฒันา อ.มะนงั 

1.4 ขบัเคลื�อนอนาคตสตลูด้านการทอ่งเที�ยว 

1.5 รักษ์ เล ป่า ฟ้า สตลู 
1.6 ตดิตั #งทุน่จอดเรือจดุชมปะการัง 

1.7 จดัทําสื�อประชาสมัพนัธ์การทอ่งเที�ยวจงัหวดัสตลู 
1.8 เปิดฟ้าอนัดามนัสวรรค์สตลู 
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1.9 สง่เสริมการทอ่งเที�ยวจงัหวดัสตลูทั #งในและตา่งประเทศ 

1.10 จดังานแขง่ขนัตกปลา บาราฟิชชิ�งคพั 
1.11 แขง่ขนัตกปลานานาชาตสิตลูหวัโทงฟิชชิ�งคพั 

1.12 สตลูฟอสซิลเฟสตวิลั ครั #งที� 2 
1.13 จกัรยานเพื�อการท่องเที�ยว 

1.14 จดัหาโต๊ะหินขดัเอนกประสงค์เพื�อไว้บริการในแหลง่ทอ่งเที�ยวบอ่นํ #าพรุ้อน 
1.15 ปรับปรุงอาคารสํานกังานแหลง่ทอ่งเที�ยวบอ่นํ #าพรุ้อนทุง่นุ้ย 

1.16 ก่อสร้างสะพานข้ามลําห้วยในแหลง่ทอ่งเที�ยวบอ่นํ #าพรุ้อนทุง่นุ้ย 
1.17 ก่อสร้างศนูย์บริการนกัท่องเที�ยว 

ยุทธศาสตร์ที�  2   การเกษตรยั�งยืน  กําหนดโครงการ/กิจกรรม ได้แก่   
  

2.1  พฒันาการเลี #ยงแพะสูก่ารบริโภค 
2.2  ประกวดศนูย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล จงัหวดัสตลู(อดุหนนุ

สํานกังานเกษตรจงัหวดัสตลู) 
2.3  สง่เสริมอาชีพเกษตร    
2.4  ขบัเคลื�อนอนาคตสตลูด้านการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที�  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื /นฐานที�ทันสมัย  กําหนดโครงการ/กิจกรรม 
ได้แก่  

3.1   ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต สายบ้านนํ #าหรา หมูที่� 6 ต.ทุง่นุ้ย-บ้าน
ห้วยนํ #าดําหมูที่� 1 ต.ควนกาหลง 

3.2   ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีตสายซอยทุง่ไทรเจริญ หมูที่� 3 ต.ป่าแก่บอ่
หิน - ม.10 ต.ทุง่หว้า อ.ทุง่หว้า                          

3.3   ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต สายบ้านกาลบีู ม.6 ต.บ้านควน - บ.
ควนสงู ม.1 ต.จะบลิงั อ.เมือง 

3.4  ซอ่ม/สร้างถนนสายบ้านทุง่วิมาน-บ้านควนขนั ต.ควนขนั อ.เมือง 
3.5  ซอ่ม/สร้างถนนสายบ้านควนเก - บ้านอไุดเจริญ  
3.6   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเปลวใหญ่ ม.9 ต.ควนสตอ-ม.5 ต.ยา่นซื�อ 
3.7  ก่อสร้างท่อเหลี�ยมบนเส้นทางสายบ้านทุง่เกาะปาบ บ.ผงั 47 
3.8  ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่� 2  ต.ฉลงุ อ.เมือง 
3.9  ก่อสร้างบนัไดลงทา่นํ #าและปรับปรุงภมูิทศัน์คลองดสุน - มําบงั (ศนูย์คลองช้าง) 
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3.10  ก่อสร้างกําแพงริมชายฝั�ง บ้านบอ่เจ็ดลกู หมูที่� 1 ตําบลปากนํ #า 
3.11  ปรับปรุงจดุเสี�ยงและบริเวณอนัตรายบนถนน 
3.12  ปรับปรุงจดุเสี�ยงและบริเวณอนัตรายบนทางหลวง Black Spot (อดุหนนุแขวงทาง

หลวงสตลู)  

ยุทธศาสตร์ที� 4  การส่งเสริม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดล้อมให้ยั�งยืน 
กําหนดโครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 

4.1  ท้องถิ�นไทยรวมใจภกัดิ[รักษ์พื #นที�สีเขียว 
4.2   สนบัสนนุการจดัการขยะ 
4.3 สมทบคา่ก่อสร้างศนูย์กําจดัขยะมลูฝอยและสิ�งปฏิกลู (อดุหนนุเทศบาลตําบล

กําแพง) 
4.4 ปลกูจิตสํานกึในการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดล้อม 
4.5  คลองสวยนํ #าใส 

ยุทธศาสตร์ที�  5    พัฒนาการกีฬาเพื�อความเป็นเลิศ และเพื�อนันทนาการ กําหนดโครงการ/
กิจกรรม ได้แก่ 

5.1 พฒันาสวนสาธารณะเทศบาลตําบลกําแพง 
5.2 ปรับปรุง ซอ่มแซม บํารุงรักษาสนามกีฬากลางจงัหวดัสตลู 
5.3 จดัหาวสัดปุระจําสนามกีฬาอบจ.สตลู(วสัดกีุฬา) 
5.4 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์อําเภอท่าแพ 
5.5 พฒันาบคุลากรด้านการกีฬา 
5.6  จดัสง่เสริมทีมกีฬาจงัหวดัสตลูเข้าร่วมการแขง่ขนั 
5.7 การสง่เสริมและสนบัสนนุการกีฬาจงัหวดัสตลู 
5.8  จดัการแขง่ขนักีฬานกัเรียนและเยาวชน 
5.9 จดัสง่ทีมกีฬา อบจ. สตลูเข้าร่วมการแขง่ขนั 
5.10 จดัสง่ทีมกีฬา อบจ. สตลูเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาท้องถิ�นสมัพนัธ์ 
5.11  จดัการแขง่ขนักีฬาสตลูลีก 
5.12  จดัซื #อครุภณัฑ์กีฬาประจําลานสง่เสริมสขุภาพชมุชน 
5.13  ปรับพื #นที�รองรับการก่อสร้างสนามกีฬา อบจ.สตลู มาตรฐาน แหง่ที� 2 บ้านควนฟ้า

แลบ ตําบลกําแพง อําเภอละง ู
5.14 ติดตั #งกล้องวงจรปิดประจําสนามกีฬา อบจ.สตลู 
5.15 ก่อสร้างอฒัจนัทร์เหล็กภายในสนามกีฬา อบจ.สตลู 
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5.16 ปรับปรุงสนามฟุตซอล 

ยุทธศาสตร์ที�  6  การอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ�น กําหนดโครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 

6.1 จดังานวนัเดก็แหง่ชาติ 
6.2 อปุสมบทพระภิกษุ  บรรพชาสามเณร และบวชศีลจาริณี เฉลิมพระเกียรต ิ

(อดุหนนุพทุธสมาคมจงัหวดัสตลู) 
6.3 สง่เสริมกิจกรรมวนัสําคญัทางพทุธศาสนา (อดุหนนุพทุธสมาคมจงัหวดัสตลู) 
6.4 จดังานวนัซาลามตัฮารีรายา 
6.5    สง่เสริมประเพณีและวฒันธรรมจงัหวดัสตลู 
6.6   แขง่ขนัวา่วประเพณีจงัหวดัสตลู  และแสดงวา่วนานาชาติ 
6.7   สง่เสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน 
6.8   จดังานวนัรําลกึเกียรติประวตัิทา่นศาสดามฮูมัมดั(อดุหนนุสํานกังานคณะกรรมการ

อิสลามประจําจงัหวดัสตลู) 
6.9   ประชมุเชิงปฏิบตัิการ ผู้สอนภาษามาลาย ูและภาษารูมี ตาดีกาจงัหวดัสตลู 
6.10  สง่เสริมคณุธรรมจริยธรรมโดยใช้หลกัศาสนา 
6.11  สง่เสริมคณุธรรมจริยธรรมเดก็และเยาวชนมสุลิม (ศนูย์คลองช้าง) 
6.12  อบรมให้ความรู้ครูสอนด้านศาสนากีรออาตี 
6.13  ฝึกอบรม "ลกูเสือชาวบ้าน" 
6.14  เพิ�มศกัยภาพในการบริหารจดัการสงฆ์ 

ยุทธศาสตร์ที� 7  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม  กําหนดโครงการ/กิจกรรม ได้แก่  

7.1 สง่เสริมการเรียนการสอนโรงเรียนนําร่องเน้นหลกัสตูรเฉพาะด้าน (หลกัสตูรกีฬา) 
อดุหนนุโรงเรียนทา่แพผดงุวิทย์ 

7.2 สง่เสริมทกัษะทางวิชาการให้แก่นกัเรียนศนูย์การศกึษาอิสลามประจํามสัยิด (ครุุ
สมัพนัธ์) 

7.3 บริหารจดัการศนูย์การเรียนรู้ชมุชนอบจ.สตลู 
7.4 การจดัการศนูย์เสาะหาและพฒันาเดก็ที�มีความสามารถพิเศษในท้องถิ�น (ศนูย์ 

GTX) จงัหวดัสตลู  
7.5 เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
7.6 จดังานมหกรรมวิชาการเปิดโลกทศัน์ทางการศกึษาเยาวชนมสุลิม 
7.7 ขบัเคลื�อนอนาคตสตลูด้านการศกึษา 
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7.8  สมทบกองทนุฟื#นฟสูมรรถภาพที�จําเป็นตอ่สขุภาพระดบัจงัหวดั  
7.9   สนบัสนนุการดําเนินงานของศนูย์การศกึษาเดก็พิเศษประจําจงัหวดัสตลู 
7.10  ขบัเคลื�อนอนาคตสตลูด้านสวสัดกิาร   
7.11 สง่เสริมและพฒันากลุ่มอาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที�  8 การลงทุน การพาณิชย์ และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล  กําหนดโครงการ/
กิจกรรม ได้แก่       

8.1   สง่เสริมการลงทนุ (อดุหนนุหอการค้าจงัหวดัสตลู)     
8.2   ติดตั #งไฟฟ้าสอ่งสวา่งอาคารตลาดนดัควนโดน                                       

ยุทธศาสตร์ที�  9  เมืองสงบสุข  กําหนดโครงการ/กิจกรรม ได้แก่          

9.1 สง่เสริมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั    
9.2 จดังานวนั อสม.      
9.3  จดังานวนัตอ่ต้านยาเสพติดโลก 
9.4 เพิ�มประสิทธิภาพการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดจงัหวดัสตลู (อดุหนนุ

สํานกังานจงัหวดัสตลู) 
9.5   จดังานวนัสตรีสากล 
9.6   สานสมัพนัธ์ผู้ นําท้องที�กบัผู้ นําท้องถิ�น 

ยุทธศาสตร์ที� 10  การบริหารจัดการที�ดี กําหนดโครงการ/กิจกรรม ได้แก่         
10.1  ประเมินผลการปฏิบตัิราชการ 4 ด้าน(BSC) 
10.2  จดัทําแผนพฒันา อบจ.สตลู 
10.3  จ้างองค์กรหรือสถาบนัเพื�อตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาอบจ.สตลู 
10.4  ศกึษาวิจยัเพื�อการพฒันา 
10.5  พฒันาศกัยภาพบคุลากร อบจ. 
10.6  เพิ�มประสิทธิภาพเครื�องมือ เครื�องใช้ประจําสํานกังาน 
10.7  บํารุงรักษา หรือซอ่มแซมที�ดนิ และ สิ�งก่อสร้าง 
10.8 พฒันาศนูย์เครื�องจกัรกล อบจ. สตลู 
10.9  อบจ. พบประชาชน 
10.10  เผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ภารกิจหน้าที� และผลงานขององค์กร 
10.11 จ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์ อบจ.สตลู   

               10.12  ปรับปรุงห้องทํางาน 
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 10.13 ปกป้องสถาบนัสําคญัของชาติ 
10.14 เพิ�มประสิทธิภาพเครื�องมือ เครื�องใช้ประจําสํานกังาน ของสํานกัปลดัฯ  
10.15 เพิ�มประสิทธิภาพเครื�องมือ เครื�องใช้ประจําสํานกังาน ของกองแผนฯ  
10.16 ปรับปรุงอาคารสํานกังาน อบจ.สตลู(กนัสาด) 
10.17 เพิ�มประสิทธิภาพเครื�องมือเครื�องใช้ประจําสํานกังาน ของกองสง่เสริม 
10.18 เพิ�มประสิทธิภาพเครื�องมือ เครื�องใช้ประจําสํานกังาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน  

ยุทธศาสตร์ที�  11  การจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ�น กําหนด
โครงการ/กิจกรรม ได้แก่         

11.1   พฒันาการจดัการศกึษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาท้องถิ�น (SBMLD) 
11.2  การพฒันาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน    
11.3  พฒันาแหลง่เรียนรู้ภายในโรงเรียน 
11.4  ซอ่มแซมอาคารเรียน  
11.5  การพฒันาห้องสมดุโรงเรียน 
11.6  คา่อินเตอร์เน็ตโรงเรียน 
11.7 จดัซื #อครุภณัฑ์ห้องเรียนดจิิตอล        
11.8  จดัหารถบรรทกุ (ดีเซล) 6 ล้อ พร้อมอปุกรณ์ตกแตง่หลงัคา 
11.9  การรณรงค์ป้องกนัยาเสพตดิในสถานศกึษา 
11.10 อาหารกลางวนัเดก็นกัเรียน 
11.11 อาหารเสริม (นม) 
11.12 สง่เสริมจดัการเรียนการสอนโรงเรียนนิคมพฒันาผงั 6 
11.13 สวนสมนุไพรภายใต้โครงการสง่เสริม อปท.ที�จดัทําแผนพฒันาการศกึษาดีเดน่ 
11.14 สมทบคา่ก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 4 ชั #น 12 ห้องเรียน 

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัได้ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 มาจนขณะนี # เพื�อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น พ.ศ. 2548 หมวด 6 การติดตามประเมินผลแผนพฒันา 
นําไปสู่การวดัความสําเร็จ ประเมินว่ามีการนําแผนยทุธศาสตร์ไปปฏิบตัิเพียงใด ได้ผลเป็นอย่างไร 
บรรลุวัตถุประสงค์ตอบสนองวิสยัทัศน์ สามารถวัดผลสมัฤทธิ[ผลของแผนยุทธศาสตร์ได้ และใน
ขณะเดียวกนัก็สามารถรวบรวมข้อมลูเพื�อใช้เป็นสมมตฐิานในการจดัทําแผนยทุธศาสตร์ฉบบัตอ่ไป   
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วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
1. เพื�อประเมินบริบท(Context) ในการดําเนินงานตามแผนพฒันาประจําปี งบประมาณ 

พ.ศ. 2558 ขององค์การบริหารสว่นจงัหวดัสตลู 
2. เพื�อประเมินกระบวนการดําเนินงาน (Process) ตามแผนพฒันาประจําปี งบประมาณ 

พ.ศ. 2558 ขององค์การบริหารสว่นจงัหวดัสตลู  
3. เพื�อประเมินผลผลิต (Product) ของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 ขององค์การบริหารสว่นจงัหวดัสตลู 

ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 
1.ทําให้ทราบถึงบริบท(Context) ในการดําเนินงานตามแผนพฒันาประจําปี งบประมาณ 

พ.ศ. 2558 ขององค์การบริหารสว่นจงัหวดัสตลู         
2. ทําให้ทราบถึงกระบวนการดําเนินงาน (Process) ตามแผนพัฒนาประจําปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2558 ขององค์การบริหารสว่นจงัหวดัสตลู 
3. ทําให้ทราบถึงผลผลิต(Product) ของการดําเนินงานตามแผนพฒันาประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 ขององค์การบริหารสว่นจงัหวดัสตลู 

ขอบเขตของการประเมิน 
ขอบเขตของการประเมิน คือ ประเมินบริบท (Context) กระบวนการดําเนินงาน 

(Process) และผลผลิต (Product) ของการดําเนินงานตามแผนพฒันาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 

1. กําหนดขอบเขตเนื #อหาการประเมินดงันี # 
ส่วนที� 1 การประเมินบริบท (Context) ได้แก่ การประเมินความพร้อมปัจจยัพื #นฐาน

ในการดําเนินงานด้านบุคลากร งบประมาณ แผนการดําเนินงาน การมีส่วนร่วมและการบริหาร
โครงการ                               

ส่วนที� 2 การประเมินกระบวนการ  (Process) ประเมินกระบวนการดําเนินงาน 
(Process) ตามแผนพฒันาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้แก่ การดําเนินงานตามกําหนดเวลา 
การประสานงานกบัหนว่ยงานหรือองค์กรอื�น การประชาสมัพนัธ์ การมีสว่นร่วมของประชาชนใน
การ ด◌ําเนินงาน  การใช้งบประมาณ  ปัญหาอปุสรรดในการดําเนินงาน 

ส่วนที� 3 การประเมินผลผลิต  (Product)  ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพฒันา  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้แก่ 

3.1 โครงการที�จดัทําแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์และ
แผน  
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3.2 ผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนพฒันาฯ 
3.3 การเปลี�ยนแปลงการดําเนินชีวิตที�ได้รับจากแผนพฒันาฯ 
3.4 ความพงึพอใจของประชาชน 

2.  ขอบเขตด้านพื #นที�และวิธีการประเมิน 
การประเมินนี #ใช้วิธีการศกึษาทั #งเชิงปริมาณและคณุภาพ  
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ เอกสารขององค์การบริหารส่วน 

จงัหวดัสตลู การสมัภาษณ์บคุคลที�เกี�ยวข้อง  
ข้อมลูเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถาม เก็บข้อมลูจากประชาชนในพื #นที� 7 อําเภอ ของ 

จงัหวดัสตลู สุม่ตวัอยา่ง ตามยทุธศาสตร์ 11 ยทุธศาสตร์ ๆ ละ 100 ตวัอยา่ง 
การสุ่มตัวอย่างโครงการที� เลือกประเมินผลผลิต (Product) จะสุ่มแบบเจาะจง 

เลือกโครงการที�มีผลตอ่เป้าประสงค์ของแผนพฒันา ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยจํานวน
ของการสุม่เลือกแปรผนัตามสดัสว่นของโครงการในแตล่ะยทุธศาสตร์   

กรอบการประเมิน 

Context  Process  Product 
ความพร้อมของปัจจยัใน
การดําเนินงาน 

 - การดําเนินงานจดัการ
ตามกําหนดเวลา 

 - จํานวนโครงการที�จดัทํา
แล้วเสร็จ 

- บคุลากร  - การประสานงาน  - ผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ 
- งบประมาณ 
- แผนการดําเนินงานของ

หนว่ยงาน 

 - การประชาสมัพนัธ์ 
- การมีสว่นร่วมของ

ประชาชน 
- การใช้งบประมาณและ

ปัญหา 

 - การเปลี�ยนแปลงการ
ดําเนิน
ชีวิตที�ได้รับจากแผน 

- ความพงึพอใจ 
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 ประเดน็การประเมิน ตวัชี #วดั แหลง่ข้อมลู 
เครื�องมือ /

วิธีการ 

แนวทางการ
วิเคราะห์       
สถิตทีิ�ใช้ 

1. ประเมินบริบท 
(context) ความ
พร้อมของ
ปัจจยัพื #นฐานใน
การดําเนินงานตาม
แผนพฒันา 

- จํานวนบคุลากรมีความ
เหมาะสม 

- มีงบประมาณเหมาะสม 

- มีแผนการดําเนิน
เหมาะสม 

- กองงานมีสว่นร่วม 

- มีการบริหารโครงการที�
เหมาะสม 

1. เอกสาร หลกัฐาน 
คําสั�งมอบหมาย
งานของ
หนว่ยงาน 

2. ผู้ รับผิดชอบ (ผอ.
กอง หรือตวัแทน) 
ทั #งหมด 8 กอง
งาน 

1. เอกสาร
ของ อบจ. 

2. สมัภาษณ์ 

วิเคราะห์
เอกสารและ
คําสมัภาษณ์ 
สรุปรูปแบบ
การ
ดําเนินงาน
และปัญหา 

2. ประเมิน
กระบวนการ
ดําเนินงาน 

- การดําเนินงานเป็นไปตาม
กําหนดเวลาที�เหมาะสม 

- มีการประสานงานกบั
องค์กรอื�น / ปัญหา 

- มีการประชาสมัพนัธ์ที�
เหมาะสม 

- การใช้งบประมาณเป็นไป
ตามระเบียบฯ 

- ปัญหา อปุสรรคที�เกิดขึ #น
ในการดําเนินงาน 

1. เอกสารของ 
อบจ. 

2. ผู้ รับผิดชอบ (ผอ.
กอง หรือตวัแทน) 
ทั #งหมด 8 กอง
งาน 

1. เอกสาร 
2. สมัภาษณ์ 

วิเคราะห์
เอกสารและ
สรุปคํา
สมัภาษณ์เชิง
เนื #อหา 
(content) 

3. ประเมินผลผลิต 
(product) 

- จํานวนโครงการที�จดัทํา
แล้วเสร็จมากกว่าร้อยละ 
80 
- ผลสําเร็จตามเป้าประสงค์

ของแผน  
- การเปลี�ยนแปลงการ

ดําเนินชีวิตที�ได้รับจาก
แผน 

- ความพงึพอใจ 

1. เอกสารสรุปผล
การดําเนินงาน 
E-plan 

2. ประชาชนในพื #นที� 
7 อําเภอของ จ.
สตลู 

1. เอกสาร E-
plan 

2. แบบสอบ 
ถาม 

ร้อยละ   
คา่เฉลี�ย 
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การติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ผู้ประเมิน ได้อาศยัแนวคดิ ทฤษฎี และผลงานวิจยัที.เกี.ยวข้อง ดงัตอ่ไปนี / 

2.1  บริบทขององค์การบริหารสว่นจงัหวดัสตลู 
2.2  แนวคดิเกี.ยวกบัแผนพฒันาท้องถิ.น 
2.3   แผนพฒันาขององค์การบริหารสว่นจงัหวดัสตลู 
2.4  แนวความคดิเกี.ยวกบัการประเมิน 
2.5  แนวคดิคณุภาพชีวิต 
2.6  แนวคิดเรื.องความเป็นพลเมือง 
2.7  แนวคิดความพงึพอใจ 
2.8  งานวิจยัที.เกี.ยวข้อง 
2.9   กรอบการประเมิน 

2.1 บริบทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
จงัหวดัสตลูนั /นเป็นจงัหวดัสดุเขตแดนใต้ของประเทศไทยอีกจงัหวดัหนึ.งทางด้านฝั.งทะเล

อนัดามนั หา่งจากกรุงเทพฯ 973 กิโลเมตร มีอาณาเขตตดิตอ่กบัจงัหวดัใกล้เคียง โดยทิศเหนือติดตอ่
กบัอําเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา อําเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลงุและอําเภอปะเหลียน จงัหวดัตรัง ทาง
ทิศใต้ติดตอ่กบัรัฐเปอร์ลิสและรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย  ทิศตะวนัออกนั /นติดตอ่กบัอําเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลาและรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซียและทางทิศตะวันตกติดต่อกับทะเลอันดามัน 
มหาสมทุรอินเดีย โดยพื /นที.มีเทือกเขาบรรทดัและสนักาลาคีรีเป็นเส้นกั /นอาณาเขต ระหว่างจงัหวดั
สตลู กบัจงัหวดัอื.นๆ และประเทศมาเลเซีย  โดยมีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน 
3 รูปแบบ คือ การบริหารราชการส่วนกลาง ประกอบด้วยส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง ซึ.งตั /ง
หน่วยงานในพื /นที.จังหวัด จํานวน 50 หน่วยงาน การบริหารราชการส่วนภูมิภาค จัดรูปแบบการ
ปกครองและการบริหารราชการ ออกเป็น 2 ระดบั คือ ระดบัจงัหวดัประกอบด้วย ส่วนราชการประจํา
จงัหวดั จํานวน 32 หน่วยงาน ระดบัอําเภอประกอบด้วย 7 อําเภอ 36 ตําบล 279 หมู่บ้าน และการ
บริหาราชการส่วนท้องถิ.น ประกอบด้วย 1 องค์การบริหารส่วนจงัหวดั 1 เทศบาลเมือง 6 เทศบาล
ตําบล และ 34 องค์การบริหารสว่นตําบล ทั /งนี /องค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตลู นั /นก็ถือเป็นหน่วยงาน



12  แนวคิดและวรรณกรรมที.เกี.ยวข้อง 

 

ราชการส่วนท้องถิ.นแห่งหนึ.งในจงัหวดัสตลู ซึ.งเป็นการปกครองท้องถิ.นรูปแบบหนึ.งที.มีการปรับปรุง
แก้ไข และวิวัฒนาการมาตามลําดบั สภาจังหวัดถูกจดัให้มีขึ /นเป็นครั /งแรกในปี พ.ศ.2476 ตาม
พระราชบญัญัติจดัระเบียบเทศบาล พ.ศ.2476 ฐานะของสภาจงัหวดัขณะนั /น มีลกัษณะเป็นองค์กร
ตวัแทนของประชาชน   ทําหน้าที.ให้คําปรึกษาหารือแนะนําแก่คณะกรรมการจงัหวดัเท่านั /น ตอ่มามี
การตราพระราชบญัญัติสภาจงัหวัด พ.ศ.2481 ขึ /นเพื.อแยกกฎหมายที.เกี.ยวกับสภาจังหวัดไว้
โดยเฉพาะ จนกระทั.งได้มีการประกาศใช้พระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2495  
ซึ.งกําหนดให้ผู้ ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าปกครองบังคบับญัชาข้าราชการในส่วนจังหวัดของ
กระทรวง ทบวง กรมตา่งๆ โดยตรงแทนคณะกรมการจงัหวดัเดิม สภาจงัหวดัจึงมีฐานะเป็นสภาที.
ปรึกษาของผู้ว่าราชการจงัหวดั ตอ่มามีการตราพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจงัหวดั 
พ.ศ.2498 ซึ.งกําหนดให้องค์การบริหารส่วนจงัหวดัเป็นหน่วยราชการบริหารส่วนท้องถิ.นรูปแบบหนึ.ง 
มีฐานะเป็นนิตบิคุคล และตอ่มาได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนจงัหวดั
ใหม่ โดยตราพระราชบญัญัติองค์การบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ.2540 ทําให้เกิดมีการเปลี.ยนแปลง
โครงสร้างขององค์การบริหารสว่นจงัหวดัทั /งหมด อย่างที.เป็นอยู่ในปัจจบุนั แสดงให้เห็นอย่างเดน่ชดั
วา่องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสตลู นั /นมีพฒันาการมาอยา่งยาวนาน 

ภายใต้การบริหารของ นายสมัฤทธิH   เลียงประสิทธิH นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตลู
ได้นําองค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตลูไปสู่การพฒันาในหลากหลายด้าน ซึ.งมีวิสยัทศัน์ที.ว่าพฒันา
สตลูสู่เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม ด้วยความสมานฉันท์บนความหลากหลายทางเชื /อชาติ ศาสนา และ
วฒันธรรมประเพณี มุ่งพัฒนาให้  “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน คนมีคุณธรรม ทันโลก ครอบครัว
อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจดี สิ.งแวดล้อมยั.งยืน องค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตลูจะเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้และพฒันาที.เป็นเลิศด้านบริการและบริหารด้วยหลกัธรรมาภิบาล” และได้กําหนด
นโยบาย ยทุธศาสตร์และแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตลู เพื.อนําพาสตลูสู่ความก้าว
ไกลและมั.นคง 

2.2 แนวคิดเกี�ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ�น 
การที.ท้องถิ.นจะพฒันาไปในทิศทางใด จําเป็นต้องมีการกําหนด วิสยัทศัน์ หรือภาพใน

อนาคตและแปลงมาสู่การปฏิบตัิ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําและประสาน
แผนพฒันา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ.น พ.ศ. 2548 ได้กําหนดประเภทของแผนพฒันาของ
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ.นไว้ 2 ประเภท คือ (คู่มือการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ.น ใน 
www.dla.go.th) 

1. แผนยทุธศาสตร์การพฒันา เป็นแผนพฒันาระยะยาว 
2. แผนพฒันาสามปี เป็นแผนพฒันาแบบหมนุเวียน (Rolling Plan) ที.ต้องมีการทบทวน

และจดัทําทกุปี ซึ.งจะนําไปสูก่ระบวนการการจดัทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ.นด้วยพระราชบญัญัติกําหนดแผนและขั /นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ.น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 บญัญัติให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบลและ
การปกครองส่วนท้องถิ.นรูปพิเศษมีอํานาจหน้าที.ในการจดัทําแผนพฒันาท้องถิ.นของตนเอง และ
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัซึ.งนอกจากจะมีอํานาจหน้าที.ในการจดัทําแผนพฒันาท้องถิ.นของตนเอง
แล้วยังมีอํานาจหน้าที.ในการประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที.คณะรัฐมนตรี
กําหนดอีกด้วย 

เนื.องจากการวางแผนทั /งในระยะสั /นและระยะยาวเกี.ยวข้องกับการกําหนดนโยบายการ
ปกครองการบริหาร การบริหารงานบคุคล การเงินและการคลงัและการปฏิบตัิตามอํานาจหน้าที. ที.
กฎหมาย กําหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ.นย่อมมีความเป็นอิสระในการวางแผนพฒันาท้องถิ.น
และการดําเนิน ตามแผน ความเป็นอิสระนั /นไม่ได้หมายถึงความเป็นอิสระในฐานะเป็น “รัฐอิสระ” 
แตเ่ป็นการมอบอํานาจหน้าที.ในการจดับริการสาธารณะบางสว่นให้ และยงัต้องอยู่ในการ กํากบัดแูล 
หรือตรวจสอบ โดยรัฐบาลและประชาคมอีกด้วย ผู้ ที.เกี.ยวข้องกับการวางแผนพฒันาขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ.นจะต้องตระหนกัว่าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ.นจะต้องสอดคล้อง
กบัแผนพฒันาระดบัตา่งๆ ได้แก่แผนพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล 
แผนกระทรวง แผนกรม และรัฐวิสาหกิจตา่งๆซึ.งเป็นแผนระดบัชาติ ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั
และแผนพัฒนาจังหวัดในระดบัจังหวัด ตลอดจนยุทธศาสตร์การพัฒนาอําเภอและแผนพัฒนา
อําเภอในระดบัอําเภอ  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการจดัทําและประสานแผนพฒันา ขององค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ.น พ.ศ. 2548 กําหนดประเภทของแผนพฒันาท้องถิ.นไว้ 2 ประเภท 

“แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา”  หมายความว่า   แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ.นที.กําหนดยทุธศาสตร์ และแนวทางพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ.น 
ซึ.งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื.อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพฒันา
จงัหวดั อําเภอ และแผนชมุชน 

“แผนพัฒนาสามปี” หมายความว่า แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ.นที.สอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์การพฒันา อนัมีลกัษณะเป็นการกําหนดรายละเอียด
แผนงาน โครงการพฒันาที.จดัทําขึ /นสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ.งมีความตอ่เนื.องและเป็นแผน
ก้าวหน้าครอบคลมุระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื.อปรับปรุงเป็นประจําทกุปี  

 ซึ.งการจดัทําแผนพัฒนาสามปี จะมีความเชื.อมโยงกับการจัดทํางบประมาณประจําปี
อยา่งใกล้ชิด โดยเฉพาะอยา่งยิ.งหากการจดัทํางบประมาณในระบบมุง่เน้นผลงาน 
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”แผนดาํเนินงาน”   หมายความว่า แผนการดาํเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ�น ที.แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพฒันาและกิจกรรมที.ดําเนินการจริงทั /งหมดใน
พื /นที.ขององค์กรปกครองสว่นท้องประจําปีงบประมาณนั /น  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ กําหนดองค์กรในการจดัทําแผนพฒันาท้องถิ.นดงันี / 
1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ.น เป็นองค์กรที.มีหน้าที.กําหนดแนวทางการพัฒนาของ

ท้องถิ.นให้สอดคล้องกบัแผนพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพฒันา
จงัหวดั แผนพฒันาอําเภอ การผงัเมือง ตลอดจนให้คําปรึกษาหารือเกี.ยวกบัการพฒันาท้องถิ.น 

2) คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทําแผนพฒันาท้องถิ.น เป็นองค์กรที.มีหน้าที.จดัทําร่าง
แผนพฒันาให้สอดคล้องกบัแนวทางการพฒันาที.คณะกรรมการพฒันาท้องถิ.นกําหนด 

3) คณะกรรมการประสานแผนพฒันาท้องถิ.น เป็นองค์กรที.ทําหน้าที.กําหนดกรอบ ทิศทาง 
แนวทาง รวมทั /งประสานการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ.นในจังหวัดให้สอดคล้องกับ 
ยทุธศาสตร์ และ แนวทางการ พฒันาจงัหวดั อําเภอ ตรวจสอบวิเคราะห์และประสานแผนพฒันา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ.นในจงัหวดั และให้ความเห็นชอบร่างแผนยทุธศาสตร์การพฒันา หรือ
แผนพฒันา สามปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ.นในจงัหวดั รวบรวมข้อมลูขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ.น เพื.อประโยชน์ในการประสานแผนคณะกรรมการประสานแผนพฒันาท้องถิ.น อาจมอบ
อํานาจในการให้ความเห็นชอบ ร่างแผนพฒันาฯ ให้คณะอนกุรรมการประสานแผนระดบัอําเภอ เพื.อ
ปฏิบตัิหน้าที.แทนได้ภายใต้ การกําหนดกรอบนโยบาย แนวทางการพฒันาที.คณะกรรมการประสาน
แผนกําหนด 

สําหรับองค์ประกอบขององค์กรในการจัดทําและประสานแผนพัฒนา (ยกเว้นคณะ 
กรรมการสนบัสนนุการจดัทําแผนพฒันา) จะมีลกัษณะ”ไตรภาคี” โดยมีองค์ประกอบจาก ตวัแทน
ของ องค์กรปกครองสว่นท้องถิ.น ตวัแทนของราชการบริหารส่วนภูมิภาคและรัฐวิสาหกิจ และตวัแทน
จาก ภาคประชาชน ในสดัส่วนที.ใกล้เคียงกนั โดยมีจดุมุ่งหมายเพื.อการประสานงานและบรูณาการ 
รวมทั /งสร้างกระบวนการการมีสว่นร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ.น 

การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ.นจึงเป็นกระบวนการ
กําหนดทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ.น โดยกําหนดสภาพการณ์ที.ต้องการบรรลุ
และแนวทางในการบรรลบุนพื /นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลูอยา่งรอบด้านและเป็นระบบ
ทั /งนี /จะต้องสอดคล้องกับศกัยภาพของท้องถิ.น และปัญหา/ความต้องการของประชาชนในท้องถิ.น
ด้วย การวางแผนยุทธศาสตร์การพฒันามีความสําคญัต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ.นเป็นอย่างยิ.ง
ทั /งนี /เนื.องจากแผนยทุธศาสตร์การพฒันาเป็นแผนพฒันาที.มุง่ไปสูส่ภาพการณ์ที.ต้องการให้เกิดขึ /น 

ในอนาคต เป็นกรอบในการกําหนดทิศทางการพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ.นให้
มุง่ไปสูส่ภาพการณ์อนัพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทนักบัการเปลี.ยนแปลง โดยสามารถจดัสรรทรัพยากร
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ที.มีอยูอ่ยา่งจํากดัได้อยา่งมีประสิทธิภาพ การจดัทําแผนยทุธศาสตร์การพฒันาจึงเป็นการกําหนดทิศ
ทางการพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ.น ที.ต้องกําหนดถึงสภาพการณ์ที.ต้องการจะบรรลแุละ
แนวทางในการที.จะทําให้บรรลถึุงสภาพการณ์นั /น 

การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ.น ประกอบด้วย 8 
ขั /นตอน  

(1) การรวบรวมข้อมลูและปัญหาสําคญั 
(2) การวิเคราะห์ศกัยภาพเพื.อประเมินสถานภาพการพฒันาของท้องถิ.นในปัจจบุนั และ

กําหนดประเดน็ในการพฒันา 
(3) การกําหนดวิสยัทศัน์และภารกิจหลกัการพฒันาท้องถิ.น 
(4) การกําหนดจดุมุง่หมายเพื.อการพฒันาที.ยั.งยืน 
(5) การกําหนดวตัถปุระสงค์การพฒันาท้องถิ.น 
(6) การกําหนดยทุธศาสตร์และบรูณาการแนวทางการพฒันาท้องถิ.น 
(7) การกําหนดเป้าหมายการพฒันาท้องถิ.น 
(8) การอนมุตัแิละประกาศใช้แผนยทุธศาสตร์การพฒันา 
เพื.อนําพาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สู่การเป็นเมืองน่าอยู่  คู่คุณธรรม องค์การ

บริหารสว่นจงัหวดัสตลู ได้มีการกําหนดกรอบและแนวทางในการบริหารในส่วนตา่งๆโดยประกอบไป
ด้วย ตามมาตรา 45 แห่งพระราชบญัญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ที.ให้อํานาจกับ
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัว่า มีอํานาจหน้าที.ดําเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจงัหวัด 
ดงัตอ่ไปนี /  

1. ตราข้อบญัญตัโิดยไมข่ดัตอ่หรือแย้งตอ่กฎหมาย 
2. จดัทําแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั และประสานการจดัทําแผนพฒันาจงัหวดั

ตามระเบียบคณะรัฐมนตรีกําหนด 
3. สนบัสนนุสภาตําบลและสว่นราชการท้องถิ.นอื.นในการพฒันาท้องถิ.น 
4. ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบตัิหน้าที.ของสภาตําบลและส่วนราชการท้องถิ.น

อื.น 
5. แบง่สรรเงิน ซึ.งตามกฎหมายจะต้องแบง่ให้แก่สภาตําบลและราชการสว่นท้องถิ.นอื.น 
6. อํานาจหน้าที.ของจงัหวดั ตามพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจงัหวดั พ.ศ.

2498 เฉพาะในเขตสภาตําบล 
7. คุ้มครองดแูล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ.งแวดล้อม ทํานบํุารุงรักษาศิลปะ

จารีตประเพณี ภมูิปัญญาท้องถิ.น และวฒันาธรรมอนัดีของท้องถิ.น 



16  แนวคิดและวรรณกรรมที.เกี.ยวข้อง 

 

8. จดัทํากิจการใด ๆ อนัเป็นอํานาจหน้าที.ของราชการส่วนท้องถิ.นอื.นที.อยู่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั และกิจการนั /น เป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ.นอื.นร่วมกันดําเนินการ หรือ
ให้องค์การบริหารสว่นจงัหวดัจดัทํา ทั /งนี / ตามที.กําหนดในกฎกระทรวง 

9. จดัทํากิจการอื.นใดตามที.กําหนดไว้ในพระราชบญัญัตินี / หรือกฎหมายอื.นกําหนดให้เป็น
อํานาจหน้าที.ขององค์การบริหารสว่นจงัหวดั 

2.3 แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
1. วิสยัทศัน์ เมืองทอ่งเที.ยวเชิงนิเวศ  เกษตรเพิ.มมลูคา่  สงัคมพฒันา  ก้าวหน้าสูส่ากล 
2. เป้าประสงค์รวม  
 2.1. ประชาชนในจงัหวดัสตลู มีคณุภาพชีวิตที.ดีขึ /น มีความสขุและมีรายได้เฉลี.ยเพิ.มขึ /น

ซึ.งเป็นรายได้จากการทอ่งเที.ยวและการเกษตร 
 2.2 ประชาชนในจงัหวดัสตลู มีจิตสํานึกที.ดี มีจิตสาธารณะ และมีความเป็นพลเมือง

เพิ.มขึ /น มีความสงบสขุ 
3. พนัธกิจ  
 3.1  พฒันาสง่เสริมการท่องเที.ยวในจงัหวดัสตลู โดยมุ่งเน้นการท่องเที.ยวเชิงนิเวศ เพื.อ

สร้างรายได้ให้กบัประชาชนในจงัหวดั 
 3.2  พฒันาบคุลากรด้านการทอ่งเที.ยวทกุระดบั และสง่เสริมคณุภาพการบริหารจดัการ

ทางการทอ่งเที.ยวให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภยั และมีสิ.งอํานวยความสะดวกให้แก่นกัทอ่งเที.ยว 
 3.3  พัฒนาโครงสร้างพื /นฐานแหล่งท่องเที.ยวให้มีมาตรฐานการท่องเที.ยวไทยเป็นที.

ประทบัใจของนกัทอ่งเที.ยว 
 3.4  พฒันาและส่งเสริมให้ทําการเกษตรที.ปลอดภยั โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

รวมตลอดสง่เสริมการสร้างมลูคา่เพิ.มสินค้าเกษตร และพฒันาพื /นที.เกษตรกรรมให้สามารถประกอบ
อาชีพได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 3.5  พฒันาเกษตรให้มีความเข้มแข็งโดยการเน้นองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ.นและเน้น
การใช้เทคโนโลยีที.เหมาะสมและการวิจยัพฒันาที.ชว่ยให้เกษตรมีองค์ความรู้ใหม ่

 3.6  พฒันาและเชื.อมโยงระบบโครงข่ายถนนให้ครบถ้วนเพียงพอรองรับปริมาณจราจร
และการให้ความสะดวกในการเดินทางตลอดทั /งเชื.อมโยงเส้นทางเพื.อเข้าสู่แหล่งท่องเที.ยว 
การเกษตร ให้สอดคล้องกบัทิศทางการพฒันาจงัหวดัและการใช้ผงัเมืองรวมเพื.อคณุภาพชีวิตที.ดีของ
ประชาชน  

 3.7 พัฒนาการศึกษาทั /งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้
มาตรฐานสากล 
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 3.8  รักษาศลิปวฒันธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาดั /งเดิมของท้องถิ.น โดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เพื.อให้เป็นสมบตัขิองลกูหลานสืบไป ตลอดรวมถึงการอนรัุกษ์ และฟื/นฟู สืบสานไว้ซึ.ง
วิถีของคนสตลู 

 3.9  สง่เสริม สนบัสนนุ ป้องกนั และฟื/นฟูด้านสขุภาพให้แก่ประชาชนเพื.อให้ประชาชน
มีสขุภาพ  ที.ดีให้มีความสขุ 

 3.10  ส่งเสริมสนบัสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ.งแวดล้อม และเพิ.มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษาสิ.งแวดล้อมที.ดี เพื.อสร้างความสมดุล
ระหวา่งการเป็นเมืองกบัชนบท 

 3.11  สง่เสริมให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการกําหนดทิศทางพฒันาท้องถิ.น มีส่วนร่วมคิด 
ร่วมตดัสินใจ โดยใช้กระบวนการวางแผนพฒันาท้องถิ.น และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของ
ท้องถิ.น 

 3.12  พฒันาความพร้อมของบุคลากรท้องถิ.นให้สามารถรองรับภารกิจที.เพิ.มขึ /นและ
เปลี.ยนแปลงพร้อมทั /งก้าวให้ทนัโลก 

4.  ยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันา 
องค์การบริหารส่วนจงัหวัดสตลู กําหนดแผนยุทธศาสตร์การพฒันา พ.ศ. 2554 - 2558 และ

เพื.อให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาจึงได้จดัทําแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2557 -2559) และ

กําหนด แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558โดยมีโครงการ/กิจกรรมที.ดําเนินการ 

จํานวน 121 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 131,900,450 บาท (แผนการดําเนินงานประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสตลู) กําหนดยทุธศาสตร์ 11 ยทุธศาสตร์ได้แก่ 

1.  การทอ่งเที.ยวเชิงนิเวศและการทอ่งเที.ยวที.ประทบัใจ 
2.  การเกษตรยั.งยืน 
3.  การพฒันาด้านโครงสร้างพื /นฐานที.ทนัสมยั 
4.  การสง่เสริม และการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ.งแวดล้อมให้ยั.งยืน 
5.  พฒันาการกีฬาเพื.อความเป็นเลิศ และเพื.อนนัทนาการ 
6.  การอนรัุกษ์ศลิปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณี  และพฒันาภมูิปัญญาท้องถิ.น 
7.  การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และสงัคม 
8.  การลงทนุ การพาณิชย์ และเศรษฐกิจของจงัหวดัสตลู 
9.  เมืองสงบสขุ  
10. การบริหารจดัการที.ดี 
11. การจดัการศกึษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาท้องถิ.น     



18  แนวคิดและวรรณกรรมที.เกี.ยวข้อง 

 

2.4 แนวความคิดเกี�ยวกับการประเมิน 
2.4.1 ความหมายของการประเมิน 
ความหมายของการประเมินได้มีผู้ ให้ความหมายไว้หลายท่าน ซึ.งแต่ละท่านก็ได้ให้

ความหมายของการประเมิน หลายแนวทาง ดงันี / 
Cronbach (1963 อ้างถึงใน ศิริชยั กาญจนวาสี, 2536,16) ได้กล่าวไว้ว่าการประเมินเป็น

กระบวนการที.เป็นระบบในการเก็บรวบรวม และใช้สารสนเทศสําหรับการตดัสินใจ จดุมุ่งหมายหลกั
ของการประเมินโครงการอยูที่.ความต้องการทราบผลของโครงการ การเปลี.ยนแปลงที.เกิดขึ /นจากการ
ดําเนินงาน และสว่นใดของโครงการที.ควรปรับปรุงแก้ไข 

Suchman (1967 อ้างถึงใน สวิุมล ติรกานนัท์, 2550, 1) ให้ความหมายของการประเมิน
โครงการว่า หมายถึง การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือการใช้เทคนิคการวิจัยทาง
สงัคมศาสตร์เพื.อหาข้อมลูที.เป็นจริง และเชื.อถือได้เกี.ยวกบัโครงการ เพื.อการตดัสินใจว่าโครงการ
ดงักล่าวดีหรือไม่ดีอย่างไร หรือเป็นการค้นหาว่าผลของกิจกรรมที.วางไว้ในโครงการ ประสบ
ความสําเร็จตรงตามวตัถปุระสงค์ หรือความมุง่หมายของโครงการหรือไม ่

Alkin (1969 อ้างถึงใน วรรณภา ทองแดง,2551, 8) ได้กล่าวไว้ว่าการประเมินเป็น
กระบวนการของการทําให้เกิดความมั.นใจในการตดัสินใจด้วยการคดัเลือกข้อมลูที.เหมาะสมรวบรวม
และวิเคราะห์เพื.อจัดทํารายงานสรุปสารสนเทศที.เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการตดัสินใจเลือก
ทางเลือกที.เหมาะสม 

Worthen and Sander (1987 อ้างถึงใน วรรณภา ทองแดง. 2551, 9) ได้ให้ความหมาย
ของการประเมินไว้ว่าเป็นการพิจารณาคณุคา่ของสิ.ง ๆ หนึ.ง ประกอบด้วย การจดัหาสารสนเทศเพื.อ
ตดัสินคณุค่าของแผนงาน ผลผลิตกระบวนการ หรือการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือการพิจารณา
ศกัยภาพของทางเลือกตา่ง ๆ ที.ใช้ในการดําเนินงานเพื.อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ 

Stufflebeam (1990 อ้างถึงใน สวิุมล ติรกานนัท์, 2550, 1) กล่าวถึงการประเมินโครงการ
ว่าเป็นกระบวนการบรรยาย เก็บรวบรวมข้อมลูเกี.ยวกบัเป้าหมาย การวางแผน การดําเนินการ และ
ผลกระทบ เพื.อนําไปเป็นแนวทางในการตดัสินใจ เพื.อสร้างความน่าเชื.อถือ และเพื.อส่งเสริมให้เกิด
ความเข้าใจในสถานการณ์ของโครงการ 

เยาวดี รางชยักลุ วิบลูย์ศรี (2546,305) กล่าวว่า การประเมินโครงการเป็นกระบวนการ
รวบรวมข้อมลูและสารสนเทศที.จําเป็นอนัจะนําไปสู่การตดัสินความสําเร็จ รวมทั /งการแก้ไขปรับปรุง 
พฒันา ตลอดจนการสร้างและการกําหนดทางเลือกใหมใ่นการดําเนินโครงการ 

พิสณุ ฟองศรี (2549,68) ได้สรุปความหมายของการประเมินโครงการไว้ว่า หมายถึง
กระบวนการตดัสินคณุคา่ของโครงการในระยะหนึ.งระยะใดหรือทกุระยะ โดยนําสารสนเทศจากการ
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วดัมาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ที.กําหนดไว้ เพื.อตดัสินใจจดัทําโครงการ ทดลองหรือนําร่องปรับเปลี.ยน 
ระงบั ปรับปรุง ขยายผล หรือยกเลิกโครงการ 

นอกจากนี /ยงัมีนกัวิชาการที.ได้ให้ความหมายเกี.ยวกบัการประเมินผลโครงการไว้ด้วย ดงันี / 
ประชุม รอดประเสริฐ (2529 ,72-73) ให้ความหมายของการประเมินผล หมายถึง

กระบวนการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื.อการดําเนินการตดัสินใจดําเนินการสิ.งใดสิ.งหนึ.ง
นอกจากนี /ยงัมีความหมายเกี.ยวข้องกบัคําอื.น ๆ เช่น การวิจยั การวดัผล การตรวจสอบรายงานผล
การควบคมุดแูล การประมาณการ และการพิจารณาตดัสินใจ ซึ.งอาจสรุปเป็นความหมายหรือคํา
จํากัดความรวมกนัได้ว่า เป็นการประเมินคา่หรือประมวลผล ที.จะเกิดขึ /นจากการดําเนินงานโดย
อาศยัข้อมลูที.รวบรวมด้วยวิธีการสอบถาม ทดสอบ สงัเกต และวิธีการอื.น ๆ แล้วทําการวิเคราะห์เพื.อ
ตดัสินวา่การดําเนินงานนั /นมีคณุภาพหรือบรรลวุตัถปุระสงค์ของการดําเนินงานมากน้อยเพียงใด 

นิศา ชโูต (2538, 9) ได้ให้ความหมายของการประเมินผลไว้วา่ หมายถึงกิจกรรม 
การเก็บรวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์ความหมายข้อเท็จจริงเกี.ยวกบัความต้องการ การหา

แนวทางวิธีการปรับปรุง วิธีการจดัการเกี.ยวกบัโครงการ และหาผลที.แน่ใจว่าเกิดจากโครงการ เพื.อ
เป็นการเพิ.มคณุภาพ และประสิทธิภาพของโครงการให้ดียิ.งขึ /น 

สมหวงั พิธิยานวุฒัน์ (2544,153) กล่าวถึงความหมายของการประเมินผลไว้ว่า หมายถึง
กระบวนการให้ได้มาซึ.งสารสนเทศเกี.ยวกบัความก้าวหน้าของโครงการ และความสําเร็จของโครงการ
อนัเป็นเครื.องบง่ชี /ถึงคณุคา่ของโครงการ กล่าวคือ เป็นเครื.องแสดงว่าโครงการได้ดําเนินไปแล้วได้ผล
ตามวตัถปุระสงค์ของโครงการมากน้อยเพียงใด ตลอดจนในอนาคตควรจะดําเนินการอยา่งไร 

จากความหมายของนกัวิชาการสรุปได้ว่า การประเมินผลโครงการหมายถึง กระบวนการ
ในการเก็บรวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ข้อมลูของโครงการ เพื.อหาแนวทางสําหรับโครงการนั /น ๆ ว่าควร
จะดําเนินการตอ่ ยตุ ิหรือปรับปรุง เพื.อให้โครงการนั /นบรรลตุามวตัถปุระสงค์ และมีประสิทธิภาพ 
 2.4.2 ประเภทของการประเมิน 

การประเมินเป็นสิ.งที.ควรทําควบคูไ่ปกับการดําเนินโครงการ นบัตั /งแต่การเลือกโครงการ 
การวางแผนโครงการ การดําเนินงานตามโครงการจนถึงการประเมินผลสดุท้ายของโครงการ ชนิด
ของการประเมินโครงการจะแตกต่างกันไปตามช่วงเวลาของการประเมิน ดงัตอ่ไปนี / (สวิุมล ติร
กานนัท์, 2550, 9-10) 

Need Assessment หมายถึง การประเมินความต้องการขององค์กรหรือกลุ่มสงัคมเพื.อ
นํามาทํานโยบาย แผนงาน หรือโครงการใด ๆ เป็นการประเมินก่อนเริ.มทําแผนหรือทําโครงการ 

Feasibility Study หมายถึง การประเมินเพื.อตรวจสอบความเป็นไปได้ของทางเลือกเพื.อ
นํามาจดัทําเป็นนโยบาย แผนงาน หรือโครงการใด ๆ 
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1) ด้านเศรษฐกิจ เป็นการพิจารณาคา่ใช้จ่ายที.เกิดขึ /น เมื.อเปรียบเทียบกบัผลตอบแทนที.
ได้รับ 

2) ด้านสงัคม เป็นการพิจารณาว่าโครงการหรือแผนงานไม่ขดัตอ่วฒันธรรมประเพณี และ
วิถีการดํารงชีวิต ตลอดจนเป็นที.ยอมรับของสงัคม 

3) ด้านการเมือง เป็นการพิจารณาว่าการดําเนินงานจะไม่มีข้อขดัแย้งทางการเมืองหรือ
ได้รับการสนบัสนนุ 

4) ด้านบริหาร เป็นการพิจารณาถึงขีดความสามารถขององค์กรที.เกี.ยวข้องว่ามี
ความสามารถที.จะดําเนินการได้หรือไม ่

5)  ด้านเทคนิค เป็นการพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เกี.ยวกับเทคนิค 
วิธีการที.นํามาใช้ในการดําเนินงาน 

6) ด้านสิ.งแวดล้อม เป็นการพิจารณาว่าโครงการหรือแผนงานที.จดัทําขึ /นมีผลต่อการ
ทําลายสิ.งแวดล้อมหรือไม ่

Context Evaluation หมายถึง การประเมินบริบทของโครงการว่ามีความเหมาะสม
ประกอบด้วยความจําเป็นของโครงการ ความต้องการโครงการของกลุ่มเป้าหมาย ความเหมาะสม
ของโครงการตอ่กลุม่เป้าหมายและความเหมาะสมตอ่พื /นที.ดําเนินโครงการ 

Input Evaluation หมายถึง การประเมินความพร้อมของสิ.งตา่ง ๆ ที.ถกูนําเข้ามาร่วมใน
โครงการ ประกอบด้วย บคุลากร งบประมาณ แนวทางการจดัการ วสัดอุปุกรณ์ 

Process Evaluation หมายถึง การประเมินการปฏิบตัิงานตามนโยบาย แผนงาน หรือ
โครงการวา่มีความถกูต้องเหมาะสมเพียงใด 

Monitoring หมายถึง การติดตามกํากับงาน เป็นการประเมินเพื.อตรวจสอบว่าการ
ดําเนินงานเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน หรือโครงการที.วางไว้หรือไม ่

Formative Evaluation หมายถึง การประเมินความก้าวหน้าของโครงการ เมื.อดําเนิน
โครงการไปได้ระยะหนึ.ง เพื.อนําผลไปใช้แก้ไขปรับปรุงโครงการ 

Product Evaluation หมายถึง การประเมินผลที.ได้จากโครงการว่าเป็นไปตามที.คาดหวงั
หรือไมเ่พียงใด 

Summative Evaluation หมายถึง การประเมินผลสรุปโครงการ หลงัจากสิ /นสดุการดําเนิน
โครงการนั /น เพื.อนําผลไปประกอบการตดัสินใจว่า ควรปรับปรุง แก้ไข สานต่อ หรือยตุิโครงการ
Follow-up Study หมายถึง การติดตามผลที.เกิดขึ /นจากโครงการเมื.อโครงการสิ /นสดุไปแล้ว จะมีการ
ติดตามผลเป็นระยะ ๆ เพื.อตรวจสอบความคงอยู่ ความก้าวหน้า และการพฒันาอนัเป็นผลมาจาก
การได้รับโครงการที.กําหนด 
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Meta-evaluation หมายถึง การประเมินโครงการเพื.อตรวจสอบความถูกต้องของการ
ประเมิน 

แผนภูมิ 2.1  แสดงประเภทของการประเมินตามชว่งเวลาของโครงการ 

 

แหล่งที�มา:  สวิุมล ตริกานนัท์,2550,10 

สมคดิ พรมจุ้ย (2546, 30-33) ยงัได้เสนอประเภทของการประเมินใน 3 ลกัษณะ ดงันี / 
1) แบง่ตามจดุมุง่หมายของการประเมิน แบง่ได้เป็น 2 ประเภท คือ 
 (1) การประเมินเพื.อปรับปรุง บางครั /งเรียกว่า การประเมินความก้าวหน้า 

(Formative Evaluation) 
  (2) การประเมินเพื.อสรุปผล เรียกวา่ การประเมินรวมสรุป (Summative Evaluation) 
2) แบง่ตามหลกัยดึในการประเมิน แบง่เป็น 2 ประเภท คือ 
 (1) การประเมินโดยยึดหลกัวตัถปุระสงค์เป็นหลกั (Goal-Based-Evaluation) เป็น

การประเมินวา่ทําได้บรรลวุตัถปุระสงค์อะไรบ้าง 
 (2) การประเมินที.อิสระไม่ยึดวตัถปุระสงค์ของโครงการ (Goal-Free-Evaluation) 

เป็นการประเมินผลที.เกิดขึ /นทั /งหมด โดยไมท่ราบวา่วตัถปุระสงค์ของโครงการนี /มีอะไรบ้าง 
3) แบ่งตามลําดบัเวลาที.ประเมิน แบ่งเป็นการประเมินก่อนเริ.มโครงการ ขณะดําเนิน

โครงการและหลงัจากสิ /นสดุโครงการ  
 (1) ประเมินก่อนเริ.มโครงการ (Pre-Evaluation) เป็นการประเมินที.มีจดุมุ่งหมายเพื.อ

ตดัสินใจเลือกโครงการตรวจสอบความเหมาะสม ความสมเหตุสมผลของการวางแผนดําเนิน
โครงการความเป็นไปได้ของโครงการในการนําโครงการไปปฏิบตัิ คณุภาพของโครงการ รวมทั /ง
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ตรวจสอบโอกาสที.โครงการนั /นจะประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย การประเมินในขั /นนี /จะเน้นการ
พิจารณาใน 3 เรื.อง ได้แก่ 

  ก) ความเหมาะสมของโครงการ ประเมินเพื.อวิเคราะห์ปัญหา และความจําเป็น
ของการทําโครงการ (Need Assessment) ซึ.งเป็นการตรวจสอบขั /นต้นในการกําหนดเพื.อกําหนด
ปัญหา กําหนดความจําเป็น และเหตผุลที.สําคญัในการริเริ.มโครงการนั /น ๆ ขึ /น และการศกึษาถึง
ความเป็นไปได้ในการดําเนินโครงการ (Feasibility Studies) โดยพิจารณาความครอบคลมุดงันี / 

1. ความเป็นไปได้ทางเทคนิควิชาการ 
2. ความพร้อมทางการบริหารโครงการนั /นให้ลลุว่งไปได้ด้วยดีตามเป้าหมาย 
3. ความพร้อมในการสนบัสนนุทางด้านทรัพยากร โดยเฉพาะความเป็นไปได้ทางการเงิน 

กําลงัคน วสัดแุละการจดัการ (ดคูวามพร้อมของปัจจยั) 
  ข) การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการดําเนินโครงการ (Return of Investment) 

โดย  ทั.วๆ ไป พิจารณาจากอตัราผลได้ผลเสีย 
  ค) การศกึษาและคาดคะเนถึงผลประโยชน์หรือสิ.งที.อาจจะเกิดตามมาจากการ

ดําเนินโครงการนั /น (Consequence Analysis) การศึกษาเชิงคาดคะเนถึงผลที.จะตามมาจากการ
ดําเนินงานที.ยงัไมค่อ่ยแพร่หลาย แตจ่ะเป็นสิ.งที.มีบทบาทเพิ.มมากขึ /นในอนาคต 

 (2) การประเมินในระหว่างการดําเนินงาน (Implementation Evaluation or 
Process Evaluation) เป็นการประเมินการดําเนินงานเมื.อนําโครงการที.วางแผนไว้ไปปฏิบตัิ ทั /งนี / 
เพื.อศกึษาถึงการปฏิบตัิงานเป็นไปตามแผนที.กําหนดไว้หรือไม่ กิจกรรมใดทําได้ หรือทําไม่ได้ เพราะ
เหตใุด จดุเด่น จดุด้อย มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง การประเมินในขณะดําเนินโครงการ จึงมี
บทบาทในการปรับปรุงการดําเนินโครงการโดยตรง 

 (3) การประเมินหลงัการดําเนินงาน เป็นการประเมินเพื.อตอบคําถามว่าโครงการจะ
ประสบผลสําเร็จตามแผนที.วางไว้หรือไม่ ผลจากโครงการจะบรรลุตามวตัถุประสงค์ของโครงการ
หรือไม่ ผลการดําเนินงานคุ้มคา่หรือไม่ การประเมินในลกัษณะนี /จะเป็นการประเมินงานออกเป็น 2 
ขั /นตอน คือ 

  ก. ประเมินทนัทีที.สิ /นสดุโครงการ 
  ข. การติดตามผลตอ่มา โดยเฉพาะการประเมินผลกระทบของโครงการที.ต้อง

อาศยัการทิ /งช่วงระยะเวลาหนึ.ง ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที.ได้ประเมินไว้ตั /งแต่เริ.มการ
ดําเนินงานโครงการจนถึงสิ /นสดุโครงการ บางทา่นเรียกการประเมินลกัษณะนี /ว่า การประเมินผลสรุป 
(Summative Evaluation) 

รูปแบบการประเมินหลงัสิ /นสดุโครงการ ได้แก่ 
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1 รูปแบบการประเมินที.เน้นจดุมุ่งหมาย (Objective Based Model) เป็นรูปแบบที.เน้นการ
ตรวจสอบผลที.คาดหวงัได้เกิดขึ /นหรือไม่ หรือประเมินโดยตรวจสอบผลที.ระบุไว้ในจดุมุ่งหมายเป็น
หลกัโดยดผูลที.เกิดจากการปฏิบตังิานบรรลจุดุมุง่หมายที.กําหนดไว้หรือไม ่

2 รูปแบบการประเมินที.เน้นการตดัสินคณุค่า (Judgmental Evaluation Model) เป็น
รูปการแบบการประเมินที.มีจดุมุ่งหมายเพื.อให้ได้มาซึ.งข้อมลูสารสนเทศ สําหรับกําหนดและวินิจฉัย
คณุคา่และโครงการนั /น 

3 รูปแบบการประเมินที.เน้นการตดัสินใจ (Decision-Oriented Evaluation Model) เป็น
รูปแบบการประเมินที.มีจดุมุ่งหมายเพื.อให้ได้มาซึ.งข้อมลู และข่าวสารตา่ง ๆ เพื.อช่วยผู้บริหารในการ
ตดัสินใจเลือกทางเลือกตา่ง ๆ ได้อยา่งถกูต้อง 
             2.4.3  ขั 3นตอนการประเมิน 

ในการประเมิน ขั /นตอนของการประเมิน ขึ /นอยู่กบัสิ.งที.จะประเมิน แต่โดยทั.วไปสามารถ
แบง่ คร่าว ๆ ได้ดงันี / (สวิุมล ตริกานนัท์, 2550, 13) 

แผนภูมิ 2.2  แสดงขั /นตอนของการประเมิน 

 
แหล่งที�มา:  สวิุมล ตริกานนัท์, 2550, 13. 
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                2.4.4 แบบจาํลอง (Model) ที�ใช้ในการประเมิน 
            2.4.4.1 แบบจาํลอง (Model) การประเมินของ Tyler  
แนวคดิทางการประเมินของ Tyler (1936 อ้างถึงใน เยาวดี รางชยักลุ วิบลูย์ศรี, 2546, 30) 

จดัเป็นแนวคิดระดบัชั /นเรียน โดย Tyler มีความเห็นว่าการประเมินผลสมัฤทธิHทางการเรียนของ
นกัเรียน จะมีสว่นชว่ยอยา่งมากในการพฒันากระบวนการเรียนการสอน 

ทั /งนี / Tyler ได้เริ.มต้นการนําเสนอแนวคิดทางการประเมินโดยยึดกระบวนการของการ
จดัการเรียนการสอนเป็นหลกั กล่าวคือ Tyler ได้นิยามว่า กระบวนการจดัการเรียนการสอนเป็น
กระบวนการที.มุ่งจดัขึ /นเพื.อก่อให้เกิดการเปลี.ยนแปลงพฤติกรรมที.พึงปรารถนาในตวัของผู้ เรียนด้วย
เหตนีุ /จุดเน้นของการเรียนการสอน จึงขึ /นอยู่กับการที.ผู้ เรียนจะต้องมีการเปลี.ยนแปลงพฤติกรรมใน
ตวัผู้ เรียนตามที.มุง่หวงั กระบวนการดงักลา่วควรมีขั /นตอนในการดําเนินการ ดงันี / 

ขั /นที. 1 ต้องมีการระบุ หรือกําหนดวตัถุประสงค์ให้ชดัเจนลงไปว่าเมื.อสิ /นสดุการจดัการ
เรียนการสอนแล้ว ผู้ เรียนควรเกิดพฤติกรรมใด หรือสามารถกระทําสิ.งใดได้บ้าง ลกัษณะของ
วตัถปุระสงค์ที.ชดัเจนดงักล่าวนี / ควรมีจดุเน้นอยู่ที.การกําหนดพฤติกรรมซึ.งสงัเกตเห็นได้โดยชดัเจน
หรือที.เรียกวา่วตัถปุระสงค์เชิงพฤตกิรรม 

ขั /นที. 2 ต้องระบตุอ่ไปว่า จากวตัถปุระสงค์ที.กําหนดไว้ดงักล่าวนั /นมีเนื /อหาใดบ้างที.ผู้ เรียน
จะต้องเรียนรู้ หรือมีสาระใดบ้างเมื.อผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้แล้ว จะก่อให้เกิดการเปลี.ยนแปลง
พฤตกิรรมไปตามวตัถปุระสงค์ที.ระบไุว้ในขั /นที. 1 

ขั /นที. 3 หารูปแบบและวิธีการจดัการเรียนการสอนที.เหมาะสมกบัเนื /อหาซึ.งผู้ เรียนจะต้อง
เรียนรู้ตามที.ระบไุว้ในขั /นที. 2 

ขั /นที. 4 หามาตรการในการตรวจสอบหลงัจากสิ /นสดุการจดัการเรียนการสอนว่าผู้ เรียนได้
เกิดการเรียนรู้และบรรลุวตัถุประสงค์ตามที.กําหนดไว้ในข้อใดบ้าง และวัตถุประสงค์ข้อใดบ้างที.
ผู้ เรียนยงัไมเ่กิดการเรียนรู้ 

แนวคิดดงักล่าวนี /เป็นแนวคิดในช่วงต้น ๆ ของ Tyler ตอ่มา Tyler ได้สร้างวงจรของ
วตัถปุระสงค์ในการจดัการเรียนการสอน และการประเมินผลขึ /น ซึ.งเขียนเป็นโมเดลพื /นฐานเพื.อเป็น
การตรวจสอบว่าผลการดําเนินงานบรรลวุตัถปุระสงค์ที.ตั /งไว้หรือไม่ มุ่งเน้นที.การวดัผลสมัฤทธิHทาง
การศกึษาที.เป็นผลมาจากการเรียนการสอนในโรงเรียน  

กลา่วโดยสรุปคือ การประเมินในความเห็นของ Tyler หมายถึงการเปรียบเทียบสิ.งที.ผู้ เรียน
สามารถกระทําได้จริงหลังจากที.ได้จัดการเรียนการสอนแล้วกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมซึ.งได้
กําหนดขึ /นไว้ก่อนที.จะจดัการเรียนการสอน 

จากแนวคิดพื /นฐานด้านหลักการ และทฤษฎีที.เกี.ยวกับการประเมินการเรียนการสอน
ดงักล่าว Tyler จึงได้เสนอโมเดลการประเมินขึ /นเรียกว่า Tyler’s Goal Attainment Model ซึ.งเป็น
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โมเดลที.ยึดจุดมุ่งหมายเป็นหลกัในการประเมินความสําเร็จของโครงการโดยการตรวจสอบผลผลิต
ของโครงการวา่ ได้เป็นไปตรงตามจดุมุง่หมายที.ตั /งไว้หรือไม ่

แผนภูมิ 2.3  Tyler’s Goal Attainment Model 

 

แหล่งที�มา: Tyler (1936 อ้างถึงใน สวิุมล ตริกานนัท์, 2550, 42) 

         2.4.4.2 แบบจาํลอง (Model) การประเมินของ Cronbach 
Cronbach (1963 อ้างถึงใน เยาวดี รางชยักลุ วิบลูย์ศรี, 2546, 32-34) มีความเห็นว่าการ

ประเมินนั /นไม่ควรกระทําโดยใช้แต่แบบทดสอบเพียงประการเดียว แต่ควรมีมาตรการอื.น
ประกอบด้วย โดย Cronbach ได้เสนอแนวทางการประเมินไว้ 4 แนวทางคือ 

1) การศกึษากระบวนการ (Process Studies) ได้แก่การศกึษาภาวการณ์ตา่ง ๆ ที.เกิดขึ /น
ในชั /นเรียน เช่น การที.นกัเรียนทําแบบฝึกหดัไม่ถกูต้อง การสงัเกตผลการใช้สื.อ การซกัถามนกัเรียน
ขณะดําเนินการสอนหรือขณะทํากิจกรรมตา่ง ๆ ภาวการณ์ที.เกิดขึ /นเหล่านี /สามารถจะนํามาเป็น
ข้อมลูเพื.อการพฒันาหรือปรับปรุงรายวิชาได้เป็นอยา่งดี 

2) การวดัศกัยภาพผู้ เรียน (Proficiency Measurement) Cronbach ได้ให้ความสําคญัตอ่
คะแนนรายข้อมากกว่าคะแนนจากแบบทดสอบทั /งฉบบั โดยให้ทัศนะว่า คะแนนจากแต่ละข้อ
สามารถชี /ให้เห็นถึงสิ.งที.ผู้ เรียนได้เรียนรู้แล้วและสิ.งที.จะพฒันาตอ่ไป ด้วยเหตนีุ / Cronbach จึงให้
ความสําคญัต่อการสอบเพื.อวดัสมรรถภาพของผู้ เรียนระหว่างการเรียนการสอนว่ามีความสําคญั
มากกวา่การสอบประจําปลายภาคเรียนหรือการสอบปลายปี 
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3) การวดัทศันคติ (Attitude Measurement) Cronbach ให้ทศันะว่า การวดัทศันคติเป็น
ผลที.เกิดจากการเรียนการสอนส่วนหนึ.งมีความสําคญัเช่นกนั การวดัทศันคติอาจทําได้หลายวิธีเช่น 
การสมัภาษณ์ การตอบแบบสอบถาม และอื.น ๆ 

4) การติดตามผล (Follow - up Studies) เป็นการติดตามผลการทํางาน หรือภาวการณ์
เลือกการศึกษาต่อในสาขาต่าง ๆ รวมทั /งการให้บุคคลที.เรียนในระดบัขั /นพื /นฐานที.ผ่านมาแล้วได้
ประเมินถึงข้อดีและข้อจํากดัของวิชาตา่ง ๆ ว่าควรมีการปรับปรุงเพิ.มเติมอย่างไร เพื.อช่วยในการ
พฒันาหรือปรับปรุงรายวิชาเหลา่นั /นตอ่ไป 

สรุปแนวคิด Cronbach มีความเชื.อว่าการประเมินที.เหมาะสมนั /นต้องพิจารณาหลาย ๆ 
ด้านดงัที.กล่าวมาแล้ว 4 ประการ Cronbach จึงได้เสนอโมเดล การประเมินที.เรียกว่า Cronbach’s 
Goal & Side Effect Attainment Model เพื.อนํามาใช้สําหรับ การประเมินโครงการด้านการเรียนการ
สอน โดยเน้นว่า การประเมินโครงการด้านการเรียนการสอนนั /น ไม่ควรประเมินเฉพาะจดุมุ่งหมาย
ที.ตั /งไว้เท่านั /น แต่ควรประเมินหรือตรวจสอบผลข้างเคียงของโครงการด้วยเขายังมีความคิดเห็น
เพิ.มเตมิวา่ หน้าที.สําคญัประการหนึ.งของการประเมินโครงการด้านการเรียนการสอนก็คือ การค้นหา
ข้อบกพร่องของโครงการ เพื.อจะได้หาทางปรับปรุงแก้ไขกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ตอ่ไป 

      2.4.4.3   แบบจาํลอง (Model) การประเมินของ Scriven 
Scriven (1967 อ้างถึงใน เยาวดี รางชยักลุ วิบลูย์ศรี, 2546, 35-37) ได้ให้นิยามการ

ประเมินไว้ว่า “การประเมิน” เป็นกิจกรรมที.เกี.ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูล การตดัสินใจเลือกใช้
เครื.องมือเพื.อเก็บข้อมูล และการกําหนดเกณฑ์ประกอบในการประเมิน เป้าหมายสําคญัของการ
ประเมินก็คือ การตดัสินคณุคา่ให้กบักิจกรรมใด ๆ ที.ต้องการจะประเมิน 

Scriven ได้จําแนกประเภทและบทบาทของการประเมินเป็น 2 ลกัษณะ คือ 
1) การประเมินระหวา่งดําเนินการ (Formative Evaluation)  
เป็นบทบาทของการประเมินงาน กิจกรรม หรือโครงการใด ๆ ที.บง่ชี /ถึงข้อดีและข้อจํากดั ที.

เกิดขึ /นในระหวา่งการดําเนินงานนั /น ๆ ผลจากการประเมินดงักล่าวนี / สามารถจะนําไปใช้พฒันางาน
ดงักลา่วได้ดีขึ /น จงึอาจเรียกการประเมินประเภทนี /วา่ เป็นการประเมินเพื.อการปรับปรุง 

2) การประเมินผลรวม (Summative Evaluation) 
เป็นบทบาทของการประเมินเมื.อกิจกรรมหรือโครงการใด ๆ สิ /นสุดลง เพื.อเป็นตวัชี /ถึง

คณุคา่ความสําเร็จของโครงการนั /น ๆ รวมทั /งนําเอาความสําเร็จหรือแนวทางที.ดีไปใช้กบังานหรือ
กิจกรรมอื.น ๆ ที.มีลกัษณะคล้ายคลึงกนัในโอกาสตอ่ ๆ ไป จึงอาจเรียกการประเมินประเภทนี /ว่าเป็น
การประเมินสรุปรวม 
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นอกจากนี / Scriven ได้เสนอสิ.งที.ต้องประเมินออกเป็นสว่นสําคญัอีก 2 สว่น คือ 
 1) การประเมินเกณฑ์ภายใน (Intrinsic Evaluation) 
 เป็นการประเมินในส่วนที.เกี.ยวข้องกับคณุภาพของเครื.องมือใด ๆ ที.ใช้ในการเก็บ

ข้อมลู รวมทั /งคณุภาพของคณุลกัษณะตา่ง ๆ ที.เกี.ยวข้องกบัการดําเนินโครงการ เช่น เป้าหมาย
โครงสร้าง วิธีการ ตลอดจนทศันคตขิองบคุลากรที.รับผิดชอบในการดําเนินโครงการ ความเชื.อถือจาก
สาธารณชน และข้อมลูอื.น ๆ ในอดีตที.เกี.ยวข้องกับโครงการนั /น ๆ การประเมินในส่วนนี /ถือว่ามี
ความสําคญัมาก ข้อที.น่าสงัเกตก็คือ การประเมินเกณฑ์ภายในจะไม่สนใจถึงผลผลิตหรือผลกระทบ
ที.มีตอ่ผู้ รับบริการของโครงการ ตวัอยา่งเกณฑ์ภายในของโครงการ เช่น โครงการพฒันาหลกัสตูรก็จะ
เกี.ยวข้องกับเป้าหมายของหลกัสูตร ความเหมาะสมของเนื /อหา ระบบการจดัการเรียนการสอน 
วิธีการให้คะแนน ทศันคตขิองผู้บริหารและครูที.มีตอ่โครงการ 

 2) การประเมินความคุ้มคา่ (Payoff Evaluation) 
 เป็นการประเมินในส่วนที.ไม่เกี.ยวข้องกบัคณุภาพ ทฤษฏี หรือสิ.งอื.น ๆ ของโครงการ 

แต่เป็นการประเมินในส่วนซึ.งเป็นผลที.มีต่อผู้ รับบริการจากการดําเนินโครงการ หรือผลกระทบต่อ
ด้านสขุภาพอนามยัของผู้ รับบริการจากการดําเนินโครงการ ฯลฯ การประเมินความคุ้มคา่ได้ให้ความ
สนใจเกี.ยวกับผลของโครงการที.ให้แก่ผู้ รับบริการ จึงจดัว่าเป็นการตดัสินคณุคา่ของโครงการโดยอิง
เกณฑ์ภายนอก (Extrinsic Criteria) 

Scriven ยงักล่าวถึงการประเมินทั /งสองส่วนข้างต้นว่า ควรให้ความสําคญัตอ่การประเมิน
เกณฑ์ภายใน แต่ขณะเดียวกัน นกัประเมินก็จะต้องตรวจสอบผลผลิตในเชิงสมัพนัธ์ของตวัแปร
ระหว่างกระบวนการกบัผลลิตอื.น ๆ ที.เกิดขึ /นด้วย แนวคิดทางการประเมินของ Scriven ในระยะ
ตอ่มา คือในช่วงปี ค.ศ. 1970 – 1971 ได้พฒันาไปจากแนวคิดเดิมของการประเมินที.ยึดตาม
วตัถปุระสงค์แตเ่พียงอย่างเดียว มาเป็นการประเมินที.มุ่งเน้นถึงผลผลิตตา่ง ๆ ที.เกิดขึ /นจากการทํา
กิจกรรมหรือโครงการใด ๆ ในทกุ ๆ ด้าน โดยให้ความสนใจตอ่ผลผลิตตา่ง ๆ ที.เกิดขึ /น ทั /งที.เป็นผล
โดยตรงจากโครงการและผลกระทบหรือผลพลอยได้ ทําให้มีการแบ่งประเภทของการประเมินตาม
แนวคิดของ Scriven ออกได้เป็น 2 ลกัษณะใหญ่ ๆ คือ (1) การประเมินที.ยึดวตัถปุระสงค์เป็นหลกั 
(Goal -Based Evaluation) (2) การประเมินที.ไม่ยึดวตัถุประสงค์เป็นหลกั (Goal – Free 
Evaluation) 

2.4.4.5 แบบจาํลอง (Model) การประเมินของ Stake 
การประเมินในทศันะของ Stake (1967 อ้างถึงใน เยาวดี รางชยักลุ วิบลูย์ศรี, 2546, 39 - 

45) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมลูจากหลาย ๆ แหล่ง เพื.อนํามาจดัให้เป็นระเบียบและมีความหมายใน
การประเมิน โดย Stake ได้สร้างแบบจําลองทางความคิดเกี.ยวกบัการประเมินขึ /น เรียกว่าโมเดล  
เคาร์ทิเนนซ์ (Stake’s Countenance Model) ดงัมีโครงสร้างดงัตอ่ไปนี / 
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แผนภูมิ 2.4  Stake’s Countenance Model 

 
แหล่งที�มา: Worthen and Sanders (1973 อ้างถึงใน เยาวดี รางชยักลุ วิบลูย์ศรี, 2546, 39) 

โมเดลตามความคดิของ Stake นั /นมีมิตทิางการประเมินอยู ่2 มิต ิคือ 
1. มิตใินแนวตั 3ง 
 1) สิ.งนํา (Antecedents) 
  สิ.งนํา หมายถึง ภาวะของสิ.งตา่ง ๆ ที.เป็นอยู่ก่อน ก่อนที.จะมีกิจกรรมหรือการ

กระทําอย่างใดอย่างหนึ.งตามมา เช่น ในเรื.องของการเรียนการสอนก็จะหมายถึง ภูมิหลัง
ความสามารถ ความถนดั ความสนใจ และผลสมัฤทธิHทางการเรียนเดมิของนกัเรียน เป็นต้น 

 2) การปฏิบตั ิ(Transaction) 
  การปฏิบตัิ หมายถึง ภาวะของการกระทํา ความเคลื.อนไหว หรือกิจกรรมใด ๆ 

ตามวตัถุประสงค์ หรือเป้าหมายของงานในโครงการนั /น เช่น การจดักิจกรรมการเรียนการสอน
สําหรับครูและนกัเรียน 

 3) ผลผลิต (Outcomes) 
  ผลผลิต หมายถึง ผลที.เกิดขึ /นจากการที.มีภาวะของการกระทําในโครงการเช่น 

การจดัการเรียนการสอน ผลผลิตที.คาดหวงั หมายถึงการที.นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ มกัมีทศันคติที.ดี มี
ความสามารถ มีทกัษะ หลงัจากที.ครูจดักิจกรรมการเรียนการสอนไปแล้ว 

2. มิตใินแนวนอน 
 1) สว่นของการบรรยาย หมายถึง ภาวะที.ได้เกิดขึ /นจริงหรือต้องการจะให้เกิดขึ /นโดย

สามารถสงัเกตได้ ภาวะในสว่นของการบรรยายนี /แบง่ออกได้เป็น 2 สว่นยอ่ย คือ 
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  (1) ความมุ่งหมายหรือความประสงค์ที.คาดหวงัหรือที.วางแผนไว้เพื.อต้องการ
ให้เกิดขึ /น 

  (2) ผลผลิตหรือสิ.งที.สงัเกตได้ 
 2) ส่วนของการตดัสิน หมายถึง ภาวะของการตดัสินใจพึงประเมิน ซึ.งแบง่ออกได้

เป็น 2 สว่นยอ่ยคือ 
  (1)  เกณฑ์ ได้แก่ ภาวะที.กําหนดขึ /นเพื.อใช้เทียบกบัปรากฏการณ์ใด ๆ ที.สงัเกต

ได้ และเพื.อระบวุา่สิ.งที.เกิดขึ /นนั /นมีคณุภาพระดบัใด 
  (2)  การเลือกตัดสินใจ ได้แก่ ผลที.เกิดจากการนําเอาเหตุการณ์หรือ

ปรากฏการณ์ ใดๆ ที.เกิดขึ /นมาเทียบกบัเกณฑ์ที.กําหนด 
    2.4.4.6 แบบจาํลอง (Model) การประเมินของ Alkin 
Alkin (1969 อ้างถึงใน เยาวดี รางชยักลุ วิบลูย์ศรี, 2546, 45-47) ได้ให้นิยามของ“การ

ประเมิน” ไว้ว่า คือกระบวนการของการคดัเลือก ประมวลข้อมลู และการจดัระบบสารสนเทศที.มี
ประโยชน์ เพื.อนําเสนอตอ่ผู้ ที.มีอํานาจในการตดัสินใจ หรือเพื.อกําหนดทางเลือกในการทํากิจกรรม
หรือโครงการใด ๆ 

Alkin ได้แบง่การประเมินออกเป็น 5 สว่น คือ 
 1) การประเมินเพื.อกําหนดวตัถปุระสงค์ของโครงการ 
 การประเมินส่วนนี / เป็นการประเมินที.เกิดขึ /นที.จะทํากิจกรรมหรือโครงการใดๆ เป็น

การประเมินเพื.อกําหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือเพื.อกําหนดเป้าหมายของโครงการให้
สอดคล้องกบัภาวะความต้องการที.เป็นอยู ่

 2) การประเมินเพื.อวางแผนโครงการ 
 การประเมินส่วนนี /เป็นการประเมินเพื.อหาวิธีการที.เหมาะสมในการที.จะวางแผนให้

การดําเนินการโครงการนั /น ๆ ได้บรรลวุตัถปุระสงค์ที.กําหนดไว้ 
 3) การประเมินระหวา่งกําลงัดําเนินโครงการ 
 การประเมินส่วนนี / จะเน้นถึงการพิจารณาขั /นตอนการทํางานเป็นไปตามแผนที.วาง

ไว้หรือไม ่หรือได้ดําเนินการไปตามขั /นตอนที.ควรจะเป็นเพียงใด 
 4) การประเมินเพื.อพฒันาโครงการ 
 การประเมินสว่นนี / เป็นการประเมินเพื.อค้นหารูปแบบ แนวทาง หรือข้อเสนอแนะ ใด 

ๆ ในการที.จะทําให้งานที.กําลงัดําเนินการอยูน่ั /นมีประสิทธิภาพมากที.สดุ 
 5) การประเมินเพื.อรับรองผลงาน และเพื.อการยบุ ขยาย หรือปรับเปลี.ยนโครงการ 
 การประเมินส่วนนี / เป็นการประเมินภายหลังการดําเนินงานตามโครงการมี

จดุมุง่หมายเพื.อตรวจสอบผลที.ได้กบัวตัถปุระสงค์ที.กําหนดไว้ รวมทั /งการประมวลผล ข้อแนะนําเพื.อ
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นําไปใช้กับโครงการต่อไป และเพื.อให้ข้อเสนอแนะในการที.จะยุบ เลิก ขยาย หรือปรับเปลี.ยน
โครงการในชว่งระยะเวลาตอ่ไปด้วย 

6. แบบจําลอง (Model) การประเมินของ Stufflebeam 
แนวคิดของ Stufflebeam (1971 อ้างถึงใน เยาวดี รางชยักลุ วิบลูย์ศรี, 2546, 39) มี

ลกัษณะที.จะแบ่งแยกบทบาทของการทํางานระหว่างฝ่ายประเมินกับฝ่ายบริหารออกจากกันอย่าง
เดน่ชดักล่าวคือ ฝ่ายประเมินมีหน้าที.ระบ ุจดัหา และนําเสนอสารสนเทศให้กบัฝ่ายบริหาร ส่วนฝ่าย
บริหารมีหน้าที.เรียกหา และนําผลการประเมินที.ได้นั /น ไปใช้ประกอบการตดัสินใจเพื.อดําเนินการใด ๆ 
ที.เกี.ยวข้องตามควรแก่กรณี 

ทั /งนี / ในส่วนที.เป็นรายละเอียดของการประเมินตามนิยามของ Stufflebeam นั /นสามารถ
ถ่ายทอดเป็นโมเดลพื /นฐานได้ดงันี / 

แผนภูมิ 2.5  Stufflebeam Model 

 

แหล่งที�มา: Stufflebeam (1971 อ้างถึงใน เยาวดี รางชยักลุ วิบลูย์ศรี, 2546, 39) 

การประเมินตามโมเดลของ Stufflebeam นั /น สามารถสรุปการประเมินเป็น 3 ขั /นตอนคือ 
1) กําหนด หรือระบแุละบง่ชี /ข้อมลูที.ต้องการ 
2) จดัเก็บรวบรวมข้อมลู 
3) วิเคราะห์และจดัสารสนเทศ เพื.อนําเสนอฝ่ายบริหาร 

Stufflebeam และคณะ ได้แบง่การประเมินออกเป็น 4 ประเภท คือ 
1) การประเมินบริบทหรือสภาพแวดล้อม (Context Evaluation: C)  เป็นการประเมิน

ก่อนที.จะลงมือดําเนินโครงการใด ๆ มีจุดมุ่งหมายเพื.อกําหนดหลกัการและเหตผุล รวมทั /งเพื.อ
พิจารณาความจําเป็นจะต้องจัดทําโครงการ การชี /ประเด็นปัญหาตลอดจนการพิจารณาความ
เหมาะสมของเป้าหมายของโครงการ 
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2) การประเมินปัจจยัเบื /องต้น (Input Evaluation: I) เป็นการประเมินเพื.อพิจารณาถึง
ความเหมาะสม ความเพียงพอของทรัพยากรที.จะใช้ในการดําเนินโครงการ ตลอดจนเทคโนโลยีและ
แผนของการดําเนินโครงการ 

3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) เป็นการประเมินเพื.อ 
 (1)  หาข้อบกพร่องของการดําเนินโครงการ เพื.อทําการแก้ไขให้สอดคล้องกับ

ข้อบกพร่องนั /น ๆ 
 (2)  หาข้อมลูประกอบการตดัสินใจที.จะสั.งการเพื.อการพฒันางานตา่ง ๆ 
 (3)  บนัทกึภาวะของเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ที.เกิดขึ /นไว้เป็นหลกัฐาน 
4) การประเมินผลผลิตที.เกิดขึ /น (Product Evaluation: P) เป็นการประเมินเพื.อ

เปรียบเทียบผลที.เกิดขึ /นจากการทําโครงการกบัเป้าหมาย หรือวตัถปุระสงค์ของโครงการที.กําหนดไว้
แตต้่น รวบทั /งการพิจารณาในประเดน็ของการยบุ เลิก ขยายหรือปรับเปลี.ยนโครงการ 

การจัดประเภทของการประเมินดงักล่าว แสดงถึงการประเมินที.พยายามให้ครอบคลุม
กระบวนการทํางานในทกุ ๆ ขั /นตอน ตามแนวคิดที.รู้จกักนัดีในนามว่า “CIPP”  สิ.งที.ควบคูก่บัการ
ประเมินทั /ง 4 ประเภทข้างต้น ได้แก่ การตดัสินใจเพื.อดําเนินการใด ๆ ซึ.งสามารถจะแบง่ออกได้อีก 4 
ประเภทเชน่กนั คือ 

1) การตดัสินใจเพื.อการวางแผน เป็นการตดัสินใจที.อาศยัการประเมินสภาวะแวดล้อม มี
บทบาทสําคญัคือ การกําหนดวตัถปุระสงค์ของโครงการให้สอดคล้องกบัแผนในการดําเนินงาน 

2) การตดัสินใจเพื.อกําหนดโครงสร้างของโครงการ เป็นการตดัสินใจที.อาศยัการประเมินตวั
ป้อน มีบทบาทสําคญัคือ การกําหนดโครงสร้างของแผนงานและขั /นตอนการทํางานต่าง ๆของ
โครงการ 

3) การตัดสินใจเพื.อนําโครงการไปปฏิบัติ เป็นการตัดสินใจที.อาศัยการประเมิน
กระบวนการ มีบทบาทสําคญัคือ ควบคมุการทํางานให้เป็นไปตามแผนที.กําหนด และเพื.อปรับปรุง
แก้ไขแนวทางการทํางานให้ได้ผลดีที.สดุ 

4) การตดัสินใจเพื.อการทบทวนโครงการ เป็นการตดัสินใจที.อาศยัผลจากการประเมินที.
เกิดขึ /น มีบทบาทหลกัคือ การตดัสินใจเกี.ยวกบัการยตุ ิล้มเลิก หรือขยายโครงการในชว่งเวลาตอ่ไป 

แนวคิดและเป้าหมายของการประเมินตามที.สตัฟเฟิลบีมได้เสนอมาแล้วนั /น ก็เพื.อ
ประโยชน์ต่อการตดัสินใจในการดําเนินโครงการแต่ละประเภท จะเห็นได้ว่า การประเมินแต่ละ
ประเภทดงักลา่วจะต้องเอื /ออํานวยตอ่การนําไปตดัสินใจ ดงัรูปแบบความสมัพนัธ์ตอ่ไปนี / 
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แผนภูมิ 2.6  แสดงรูปแบบความสมัพนัธ์ของสตฟัเฟิลบีม 

 

แหล่งที�มา: Stufflebeam (1971 อ้างถึงใน เยาวดี รางชยักลุ วิบลูย์ศรี,2546, 39) 

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

ปัจจบุนัแบบจําลองที.ผู้บริหารโครงการ หรือผู้ ที.เกี.ยวข้องกับการประเมินผลโครงการด้าน
พฒันาสงัคม นิยมใช้ในการติดตามและประเมินผลโครงการ คือ แนวคิดและตวัแบบการประเมินผล
เชิงระบบ (Input Output Model หรือ System Approach Model) ที.มีหลกัการสําคญัมุ่งเน้น
ประเมินด้วยวิธีการประเมินผลด้วยระบบวิเคราะห์ (Analytical Evaluation) เป็นการประเมินที.
วิเคราะห์ปัจจยันําเข้า (Inputs) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Outputs) ตลอดจน
ประเมินผล ตอ่เป้าหมาย (Outcomes) และผลกระทบ (Impacts) ที.คาดวา่จะเกิดขึ /นจากโครงการทั /ง
ทางตรงและทางอ้อม ในมิติด้านบวกและด้านลบ (Katz and Kahn, 1978 อ้างถึงใน วรรณภา 
ทองแดง, 2551, 24-25) 

ดงันั /น การประเมินผลโครงการในแนวคิดและแบบจําลอง Input-Output Model จึงถือว่า
เป็นการตรวจสอบโครงการใน 2 ช่วงเวลา คือ การประเมินระหว่างการดําเนินโครงการ (On-Going 
Evaluation) ซึ.งเป็นการมุ่งประเมินประสิทธิภาพของการดําเนินโครงการเพื.อตรวจสอบกระบวนการ
ดําเนินโครงการวา่ได้ดําเนินเป็นไปตามแนวคดิและหลกัการบริหารจดัการที.ดี  
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การประเมินหลงัเสร็จสิ /นการดําเนินโครงการ (Ex-post Evaluation) จะมุ่งเน้นการประเมิน
ประสิทธิผล (Outputs) ของโครงการ หรือตรวจสอบประเมินความสําเร็จผลสมัฤทธิHของโครงการว่า
บรรลุวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายหรือไม่ รวมถึงการประเมินผลต่อเป้าหมายหรือคณุประโยชน์ที.
เกิดขึ /น (Outcomes) จากโครงการ ตลอดจนผลกระทบ (Impacts) ที.เกิดขึ /นทั /งที.คาดหวงัและไม่
คาดหวงัจากโครงการในทิศทางที.ปรารถนาและไมป่รารถนา 

โดยสรุป การประเมินผลในรูปแบบ Input-Output Model มีหลกัการสําคญัของการ
ประเมิน คือ มุ่งเน้นประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ (On-going 
Evaluation) และประเมินหลงัเสร็จสิ /นการดําเนินโครงการ (Ex-post Evaluation) เพื.อรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมลู เพื.อใช้ในการตดัสินในการตดัสินใจแก่ผู้บริหารว่าจะดําเนินการตอ่ไป จะต้องมีการ
ปรับปรุงอะไรบ้าง หรือจะยตุโิครงการ  

แผนภูมิ 2.7 แสดงรูปแบบ Input-Output Model 

 

แหล่งที�มา: Katz and Kahn (1978 อ้างถึงใน วรรณภา ทองแดง, 2551, 25) 

8. แบบจําลอง (Model) การประเมินของ เยาวดี รางชยักลุ วิบลูย์ศรี 
เยาวดี รางชยักลุ วิบลูย์ศรี (2546 , 303-317) ได้พฒันารูปแบบของการประเมินโครงการ 

เพื.อให้เหมาะที.จะนํามาประยกุต์ใช้กบัการประเมินโครงการในประเทศไทยโดยเฉพาะ  
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แผนภูมิ 2.8  แบบจําลองการประเมิน "CPO" 

 

                   แหล่งที�มา: เยาวดี รางชยักลุ วิบลูย์ศรี, 2546, 306. 

สญัลกัษณ์ที.ใช้มีดงันี / 
1.   หมายถึง เส้นแบง่ระหวา่งองค์ประกอบ ซึ.งแยกกนัไมเ่ดด็ขาด 
2.   หมายถึง ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างแต่ละองค์ประกอบในลกัษณะของการสื.อสาร

แบบสองทางอยา่งครบวงจร 
3. C  หมายถึง Context 
4. P  หมายถึง Process 
5. O  หมายถึง Outcome 
 การประเมินโครงการตามแนวคิดของเยาวดี รางชยักลุ วิบลูย์ศรี ประกอบด้วยส่วนสําคญั 

3 ส่วนใหญ่ ๆ ที.เกี.ยวข้องซึ.งกนัและกนัอย่างตอ่เนื.องตามลําดบั คือ (1) ปัจจยัพื /นฐานด้านสภาวะ
แวดล้อมของโครงการ (2) กระบวนการปฏิบตัิระหว่างดําเนินโครงการ และ (3) ผลผลิตของโครงการ 
องค์ประกอบแตล่ะสว่น ดงันี / 
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1) ปัจจยัพื /นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ (Context) 
ปัจจยัทางด้านนี /หมายถึง บริบท ตา่ง ๆ ที.มีส่วนเกี.ยวข้องกบัโครงการทั /งหมด เช่น ปัจจยั

ทางการเมือง ทางสงัคม ทางวฒันธรรม รวมทั /ง ปัจจยัทางกายภาพ และทางด้านจิตใจ เป็นต้น การ
ประเมินในส่วนนี /เป็นการประเมินสภาพแวดล้อมหรือ “บริบท” ตา่ง ๆ ของโครงการนั /น ๆ ว่ามีความ
เหมาะสมหรือไม ่อยา่งไร โดยพิจารณา 

 (1) ความต้องการของโครงการ (Need Assessment) เพื.อให้ทราบถึงความจําเป็น 
หรือความต้องการของผู้ ที.มีสว่นได้สว่นเสียตอ่โครงการ 

 (2) ความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility) เพื.อให้ทราบถึงโอกาสในการจดัทํา
โครงการ 

 (3) การกําหนดวตัถปุระสงค์ของโครงการ เพื.อระบถึุงสิ.งที.ต้องการจะให้เกิดขึ /นจาก
โครงการ 

 (4) ความพร้อมและทรัพยากรในด้านตา่ง เช่น เงินทนุหรืองบประมาณวสัดอุปุกรณ์ 
บคุลากร เป็นต้น 

2) กระบวนการปฏิบตัริะหวา่งดําเนินโครงการ (Process) 
คําวา่ กระบวนการ หมายถึงขั /นตอนหรือกรรมวิธีที.จะต้องปฏิบตัิตามลําดบั ก่อนหลงัอย่าง

เป็นระบบและครบวงจรในระหว่างดําเนินโครงการ กระบวนการดงักล่าวอาจจะแตกตา่งกนัไปในเชิง
ปรัชญาของแตล่ะโครงการ ถึงแม้ว่ากระบวนการปฏิบตัิระหว่างดําเนินโครงการอาจจะแตกตา่งกัน 
ขึ /นอยู่กบัเป้าหมายในเชิงปรัชญาของแตล่ะโครงการนั /นๆ ดงัที.กล่าวมาแล้ว แตสํ่าหรับการประเมิน
โครงการโดยทั.วไปมีองค์ประกอบสําคญัที.ต้องพิจารณาเป็นพิเศษก็คือ ความสอดคล้องของกิจกรรม 
และชว่งเวลา โดยพิจารณาถึง 

 (1) กิจกรรม (Activity) เพื.อให้ทราบว่า กิจกรรมนั /น ๆ มีความสอดคล้องหรือตรงกบั
วตัถปุระสงค์ของโครงการหรือไม ่และมีการจดัลําดบัที.เหมาะสมตอ่เนื.องกนัมามากน้อยเพียงใด 

 (2) ช่วงเวลา (Timing) เพื.อให้ทราบว่า ช่วงเวลาที.จะดําเนินโครงการทางด้าน
กิจกรรมนั /น ๆ มีความเหมาะสมเพียงไร มีข้อจํากดัประการใด และช่วงเวลาที.กําหนดไว้นั /นสามารถ
จะปรับเปลี.ยนไปจากเดมิตามความจําเป็นหรือไม ่และเพราะเหตใุด 

3) ผลผลิตของโครงการ (Outcome) 
คําวา่ ผลผลิตของโครงการ หมายถึง ผลงานหรือผลที.ได้รับจากการประทําใด ๆ ของแตล่ะ

โครงการ โดยสามารถแบง่ผลงานดงักล่าวเป็น 3 ประเภทคือ ผลรวม (Overall) ผลกระทบ (Impact) 
และคณุคา่หรือประโยชน์ (Utility) ตามลําดบัในการประเมินผลผลิตของโครงการใด ๆ ก็ตาม จึงเป็น
การประเมินเกี.ยวกบัสิ.งตา่ง ๆ ที.เกิดขึ /นจากโครงการนั /น ๆ โดยพิจารณาถึง 
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 (1) ผลรวม (Overall) เพื.อให้ทราบถึงผลที.เกิดขึ /นทั /งหมดจากกิจกรรมของโครงการ 
ทั /งโดยทางตรงและทางอ้อม 

 (2) ผลกระทบ (Impact) เพื.อให้ทราบถึงผลที.ตามมาจากการดําเนินโครงการนั /น ๆ 
ทั /งทางตรง และทางอ้อม รวมทั /งจากที.คาดหวงัไว้และมิได้คาดหวงัไว้ด้วย 

 (3) คณุคา่หรือประโยชน์ (Utility) เพื.อให้ทราบถึงคณุคา่หรือความสําคญัของผลที.ได้
จากการประเมิน ทั /งนี /เพื.อนําไปใช้ประโยชน์ในการตดัสินใจหรือเพื.อนําไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
ตอ่ไป 

2.5  แนวคิดคุณภาพชีวิต 
ยเูนสโก(1978, 89 อ้างถึงในวิภาพร มาพบสขุ, 2550, 3) ได้สรุปแนวคิดเกี.ยวกบัคณุภาพ

ชีวิตไว้ว่า คณุภาพชีวิตเป็นความรู้สึกของการอยู่อย่างพอใจ มีความสุขความพอใจตอ่องค์ประกอบ
ตา่งๆของชีวิตที.มีสว่นสําคญัตอ่บคุคลนั /นๆ โดยได้ชี /ให้เห็นว่ามีปัจจยัหลายประการที.มีความสมัพนัธ์
กบัคณุภาพชีวิต อนัได้แก่ อาหาร สขุภาพอนามยั โภชนา การศกึษา สิ.งแวดล้อมและทรัพยากรที.อยู่
อาศยั รายได้ 

พิชิต พิทกัษ์เทพสมบตั ิ(2548, 103-104) ได้รวบรวมความหมายของนกัวิชาการไว้ ได้แก่ 
พระเทพเวที (ประยทุธ ปยุตโต) คือ คณุสมบตัิของชีวิตที.เป็นอยู่ดี มีส่วนรวมเกื /อกลูซึ.งกัน

และกนักับสงัคมและธรรมชาติแวดล้อม และสามารถพฒันาตวัเองให้เจริญงอกงามมีความสนัติสุข
และอิสรภาพที.สมบรูณ์                                

สพุรรณี ไชยอําพร และสนิท สมคัรการ ให้ความหมายวา่ คณุภาพชีวิตคือ ชีวิตที.มีความสขุ
พอสมควรทั /งกายและจิตใจ ความสุขกายคือได้รับการตอบสนองความต้องการขั /นพื /นฐานอย่าง
เพียงพอ เช่น ได้รับการลี /ยงดแูละอบรมสั.งสอนจากครอบครัวอย่างดีพอ สขุอนามยัแข็งแรง ศกึษาดี 
อาชีพการงานดี โอกาสเลื.อนฐานะตามความเหมาะสม ปลอดภยัในชีวิตทรัพย์สินและโอกาสแสวงหา
ความบันเทิงรื.นเริงใจตามสมควร ส่วนความสุขใจคือ การหล่อหลอมปัจจัยทางด้านความเชื.อ 
คา่นิยม ศีลธรรมและจริยธรรมให้เกิดความสมดลุ  

สิปนนท์ เกตทุตั ได้ให้ความหมายไว้ว่า คือชีวิตมีความสขุ ชีวิตที.สามารถปรับตวัเองให้เข้า
กบัธรรมชาติและสิ.งแวดล้อม ทั /งสิ.งแวดล้อมทางกายภาพ และสิ.งแวดล้อมทางสงัคม และสามารถ
ปรับธรรมชาตหิรือสิ.งแวดล้อมให้เข้ากบัตนเอง โดยไมเ่บียดเบียนธรรมชาติ สิ.งแวดล้อมและสงัคม ไม่
เบียดเบียนผู้ อื.น กลา่วคือ เรียนรู้ธรรมชาตจินปรับตวัเองและธรรมชาตใิห้เข้ากนั โดยไมเ่บียดเบียนกนั  

กรมพฒันาชมุชน(กนกวรรณ ชชีูพ, 2551,13 ) ให้ความหมายว่า เป็นสภาพความเป็นอยู่
ของบุคคลในด้านร่างกาย จิตใจ สังคม ความคิด จิตวิญญาณ และช่วยในการให้บุคคลมีชีวิตที.
เหมาะสมในสงัคม เชน่  

1. ด้านร่างกาย สภาพความเหมาะสมในการมีชีวิต อาหาร นํ /า เสื /อผ้า  
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2. ความรู้สึกของคณุภาพชีวิต การผอ่นคลาย กิจกรรมที.เป็นประโยชน์ ศลิปะ ความ
ซาบซึ /งในวฒันธรรม ความสมัพนัธ์ในครอบครัว สงัคม  

3. คณุภาพชีวิตในสภาพแวดล้อมรอบตวั คือ สภาพแวดล้อมที.สะอาด มีการจดัการ
ที.ดี ไมมี่มลภาวะ  

4. ในด้านวัฒนธรรม คือ โอกาสทางการศึกษา การมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน 
ความเสมอภาคในการประกอบอาชีพ ความปลอดภยั ความร่วมมือในชมุชน ระเบียบวินยั ความเห็น
อกเห็นใจผู้ อื.น  

5.ในด้านความคดิ คือความเข้าใจในการใช้ชีวิตบนโลก ชีวิต สงัคม การศกึษา  
6. ในด้านความหมายทางจิตวิญญาณ ความดี ความซื.อสตัย์ ความมีนํ /าใจ 

ชว่ยเหลือผู้ อื.นใน ครอบครัว สงัคม ความภกัดีตอ่ชาติ  
ชยัวฒัน์ ปัญจพงศ์ (2521, 138) กล่าวว่า คณุภาพชีวิต หมายถึง ชีวิตที.มีคณุภาพอนัเป็น

ชีวิตที.ไม่เป็นภาระไม่ก่อให้เกิดปัญหาแก่สงัคม มีความสมบูรณ์ทั /งทางร่างกายและจิตใจ มีความ
เพียบพร้อมและความสามารถที.จะดํารงสถานภาพด้านเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง ให้สอดคล้องกบั
สภาพแวดล้อมและคา่นิยมของสงัคม กบัสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือปัญหาที.ซบัซ้อนได้ 

กหุลาบ  รัตนสจัจธรรม และ คณะ (2535, 10 –11) ได้ให้ความหมายของคณุภาพชีวิตไว้
อยา่งกว้าง ละเอียด และครอบคลมุ ดงันี /  

คณุภาพชีวิต หมายถึง สภาพความเป็นอยู่ของบุคคลทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
สงัคม ความคิด และจิตใจ ซึ.งรวมเอาทกุด้านของชีวิตไว้ทั /งหมด ซึ.งบคุคลสามารถดํารงอยู่ร่วมกบั
สงัคม ได้อยา่งเหมาะสม โดยสามารถแสดงมิตติา่งๆของคณุภาพชีวิตไว้ได้ ดงันี /  

คณุภาพชีวิตด้านร่างกาย หมายถึง อาหาร นํ /า เครื.องนุ่งห่ม ที.อยู่อาศยั สุขภาพ 
อนามยั พลงังาน การออมทรัพย์ สิ.งอํานวยความสะดวกในครอบครัวและในการประกอบอาชีพ  

คณุภาพชีวิตด้านอารมณ์ หมายถึง การพักผ่อนหย่อนใจที.มีคุณประโยชน์ ความ
นิยมชมชอบในศิลปวฒันธรรมของท้องถิ.น ความสมัพนัธ์ที.อบอุ่นในครอบครัวและชุมชน ความรัก
และความเป็นเจ้าของที.มีตอ่หมูค่ณะ 

คณุภาพชีวิตด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ หมายถึง สภาวะแวดล้อมที.บริสุทธิH

สะอาดและเป็นระเบียบ ปราศจากมลภาวะในดิน นํ /าอากาศ และเสียง มีทรัพยากรที.จําเป็นแก่การ
ดํารงชีพ และการคมนาคมที.สะดวก 

คณุภาพชีวิตด้านสภาพแวดล้อมทางวฒันธรรม หมายถึง โอกาสในการศกึษา การ
ประกอบอาชีพที.เท่าเทียมกัน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะ ความปลอดภัยในร่างกาย ชีวิต
และทรัพย์สิน การปกครองที.ให้สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค ความเป็นธรรมด้านรายได้และทาง
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สงัคม ความร่วมมือร่วมใจในชมุชน ความเป็นระเบียบวินยั มีความเห็นอกเห็นใจกนั และมีคา่นิยมที.
สอดคล้องกบัหลกัธรรมของศาสนา 

คณุภาพชีวิตด้านความคดิ หมายถึง ความรู้ความเข้าใจเกี.ยวกบัโลก ชีวิตและชมุชน 
การศกึษา วิชาอาชีพ ความสามารถในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาตา่งๆของตวัเอง ครอบครัว และ
ชมุชน การเป็นที.ยอมรับของชุมชน การสร้างความสําเร็จด้วยตนเอง การยอมรับตนเอง และการมี
เป้าหมายในชีวิตที.เหมาะสม 

คุณภาพชีวิตด้านจิตใจ หมายถึง การมีคุณธรรมในส่วนตวัและสังคม เช่น ความ
ซื.อสตัย์สจุริต เมตตากรุณา ชว่ยเหลือเกื /อกลู กตญั�กูตเวที ความจงรักภกัดีตอ่ชาติ ความศรัทธาใน
ศาสนา ความเสียสละ และการละเว้นจากอบายมขุ 

Shackman (2005 อ้างถึงใน Thanawit Butr-Udom, 2007) ให้ความหมายว่า เป็นเรื.องที.
นอกเหนือจากสิ.งที.เป็นความเป็นอยูที่.ดีด้านวตัถ ุแตเ่กี.ยวข้องกบัสภาพจิตที.ดี มีความสามารถในการ
คิดสร้างสรรค์ มีเกียรติ มีการยอมรับจากสงัคม มีความรู้สึกของการได้ถูกรักโดยคนอื.น ไม่มีความ
กลวั ความวิตกกังวล และอธิบายว่า “คุณภาพชีวิต” เป็นเรื.องซบัซ้อน เพราะมีความเกี.ยวข้องกับ
ความพอใจของแต่ละบุคคล ทั /งด้านร่างกาย จิตใจ ความต้องการทางสังคม ทั /งในระดบัจุลภาค
และมหภาค  

Hancock (2000 อ้างถึงใน Thanawit Butr-Udom,2007) เสนอแนวคิดเรื.องคณุภาพชีวิต
ว่าเป็นความพอใจของชีวิต ความรู้สึกว่าตนมีคุณค่ามีสุขภาพดี มีความสุข สามารถปรับตวัได้ มี
ความหมายและมีชีวิตที.มีความหมาย สามารถแยกแยะระหว่างคุณภาพที.ดีและไม่ดีของชีวิต มี
หรือไม่มีความสขุ พอใจหรือไม่พอใจ การตดัสินใจว่าคณุภาพชีวิตดีหรือไม่เกี.ยวข้องกบัระดบัความ
ต้องการของบคุคล  

Sirgy (2001 อ้างถึงใน Thanawit Butr-Udom, 2007) คณุภาพชีวิตเกี.ยวข้องกับความ
สบายทางร่างกายและส่วนประกอบของชีวิต ความสัมพันธ์กับบุคคลอื.น กิจกรรมทางสังคม การ
พฒันาตนเอง และ การเติมเต็มด้านจิตวิญญาณ กิจกรรมนนัทนาการเพื.อการผ่อนคลาย และส่วน
สําคญัคือการได้รับความต้องการขั /นพื /นฐานของมนษุย์ที.ครบถ้วน  

 Lewis (2001. อ้างถึงในกนกวรรณ ชชีูพ, 2551, 11) รวบรวมและแบง่คําจํากดัความของ
คําวา่คณุภาพชีวิตเป็น 5 กลุม่  

1) คณุภาพของชีวิตที.จะใช้ชีวิตได้อยา่งปกต ิ
2) คณุภาพชีวิต คือ ความสขุความพอใจ  
3) คณุภาพชีวิตคือ ความสําเร็จและเป้าหมายสว่นบคุคล 
4) คณุภาพชีวิตคือสขุภาพและจิตที.ได้มาโดยธรรมชาต ิ
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Hughes, Low และ Schellenburg. (2003.อ้างถึงใน กนกวรรณ ชูชีพ,2551,11) เสนอ
แนวคดิด้านคณุภาพชีวิตที.ดี บคุคลต้องมีสว่นประกอบ 4 ส่วนคือ  1) สขุภาพที.ดี  2) รายได้ที.ดี 3) ไม่
มีความเจ็บป่วยทางจิต  4) ความสมัพนัธ์ที.ดีตอ่ผู้ อื.น และเสริมว่า ความสขุในชีวิตของบคุคลต้อง
ประกอบด้วยสขุภาพ สขุอนามยั สารอาหาร การศกึษา งาน เสื /อผ้า สิ.งอํานวยความสะดวก กิจกรรม
ผอ่นคลาย ประกนัและอิสระในการดํารงชีวิต  

Singer (1971 อ้างถึงใน พิชิต พิทกัษ์เทพสมบตัิ, 2548,100) ได้อธิบายเกี.ยวกบัคณุภาพ
ชีวิตไว้วา่ ในแง่เศรษฐกิจคณุภาพชีวิตเป็นเรื.องที.ผู้คนส่วนใหญ่มีความสขุและสะดวกสบายทางด้าน
วตัถุ คณุภาพชีวิตจึงหมายถึง การที.ผู้คนมีความสามารถที.จะทํามาหากิน มีรายได้เพียงพอสําหรับ
การใช้จา่ยในสิ.งจําเป็นพื /นฐานตอ่การดํารงชีวิตและมีเวลาว่างสําหรับการพกัผ่อน ตลอดจนมีโอกาส
ที.จะนํารายได้ไปใช้สอยได้ตามความพอใจ ซึ.งกล่าวโดยสรุปได้ว่าเป็นการที.บุคคลมีทางเลือก
หลากหลายในการกําหนดรูปแบบหรือวิถีชีวิต  

Dalkey (1968 อ้างถึงใน พิชิต พิทกัษ์เทพสมบตัิ, 2548 ,100) อธิบายเกี.ยวกบัคณุภาพ
ชีวิตว่ามีความหมายเช่นเดียวกับ “ความสุข” “ความผาสุก” และคําอื.นๆ ในทํานองนั /น เนื.องจาก
ความหมายของคําวา่ คณุภาพชีวิตยงัคลมุเครือ และได้เสนอแนวทางในการสรุปความหมายกว้าง ๆ 
ของคณุภาพชีวิต โดยแบง่เป็น 3 กลุม่ดงันี / 

1. คุณภาพชีวิตในแง่ของวัตถุ เช่น รายได้ วัย ความสัมพันธ์กับบุคคลอื.น ๆ ใน
สงัคม  

2.  คณุภาพชีวิตในแง่ของจิตใจ เชน่ ความพงึพอใจในการทํางาน ความพึงพอใจใน
สถานภาพของสงัคม ระดบัความกระตือรือร้นในการทํางานหรือกิจกรรมอื.นๆในแตล่ะวนั ฯลฯ  

3. คณุภาพชีวิตในแง่ของความรู้สกึนกึคดิโดยรวมทั /งหมด เช่น ความรู้สึกมีความสขุ 
ความทกุข์ หรือความวิตกกงัวลตา่ง ๆ ความคดิในการฆา่ตวัตาย ความคดิที.เกี.ยวกบัอนาคตในแง่ดีๆ                       

จากคํานิยามสรุปได้ว่าคุณภาพชีวิตที.ดี หมายถึง สภาพความเป็นอยู่ที. ดีที.ได้รับการ
ตอบสนองความต้องการทั /งทางด้านร่างกายและจิตใจเป็นความพอใจในการดํารงชีวิตและมี
ความรู้สกึมั.นคงปลอดภยั  

องค์ประกอบของคุณภาพชีวิต การที.บุคคลมีคุณภาพชีวิตที.ดีขึ /น นอกจากจะต้อง
ประกอบด้วย ปัจจยั 4 ซึ.งเป็นปัจจยัพื /นฐานในการดํารงชีวิตโดยทั.วไป ได้แก่ อาหาร เครื.องนุ่งห่ม ที.
อยู่อาศยั และยารักษาโรคแล้ว สําเริง แหยงกระโทก ได้กล่าวว่า ยงัต้องประกอบด้วยปัจจัย 7 
ประการ คือ (สทุิน สายสงวน, 2533, 22) 

1. ประชาชนในครอบครัวได้กินอาหารถกูสขุลกัษณะและเพียงพอตอ่ความต้องการ
ของ ร่างกาย 
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2. ประชาชนในครอบครัวมีที.อยูอ่าศยัและสภาพแวดล้อมที.เหมาะสม 
3. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงบริการสงัคมขั /นพื /นฐานที.จําเป็นแก่การดํารงชีวิตและ

การประกอบอาชีพ 
4. ประชาชนมีการผลิตหรือจดัหาอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ครอบครัวสามารถควบคมุชว่งเวลาและจํานวนการมีบตุรได้ตามต้องการ 
6. ประชาชนมีการพฒันาจิตใจให้ดีขึ /น 

2.6 แนวคิดเรื�องความเป็นพลเมือง 
               ความหมายของพลเมือง   

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

สมาชิกพื /นเมืองของรัฐหรือชาติ ซึ.งมีความจงรักภักดีต่อรัฐบาล และมีสิทธิได้รับความคุ้มกัน ส่วน
ความเป็นพลเมือง(Citizenship)คือ สถานะของการมีสิทธิ สิทธิประโยชน์ และภาระหน้าที.ของ
พลเมือง 

 ความเป็นพลเมือง (Citizenship) หมายถึง การเป็นสมาชิกของชุมชนทางการเมือง 
(Political Community) เช่น เมือง (City) หรือ รัฐชาติ (Nation-State) โดยมีสิทธิและหน้าที.ซึ.งมากบั
ความเป็นพลเมือง (พฤทธิสาร ชมุพล, ม.ร.ว.และ เอก ตั /งทรัพย์วฒันา, บรรณาธิการ, 2551, 24)  

 คําว่า “จิตสํานึกพลเมือง (Civic Mindedness)”เป็นคําที.มีความหมายใกล้เคียงกบั การมี
ส่วนร่วมของพลเมือง (Civic Participation) ความรับผิดชอบของพลเมือง (Civic Responsibility) 
และ ความผกูพนัของพลเมือง (Civic Engagement)โดยภาพรวมแล้ว หมายถึง ความรู้สึกภายใน
ด้านการมีจิตอาสาเพื.อชมุชน หรือความรู้สึกรับผิดชอบตอ่ชมุชน จดัเป็นทนุทางสงัคมที.จะทําให้คนมี
ความไว้วางใจและร่วมมือกนั จิตสํานึกพลเมืองจึงมีคณุค่า เพราะจะทําให้สงัคมและประชาธิปไตย
เกิดความเข้มแข็งได้  

 Smart, D.,et al.2000.( อ้างถึงใน ธัญธัช  วิภตัิภูมิประเทศ,2556 ,10 )อธิบายว่าจิตสํานึก
พลเมือง (Civic Mindedness) หมายถึง ทศันคติและพฤติกรรมที.เป็นประโยชน์ตอ่สงัคม โดยมุ่งเน้น
ไปที.ประเดน็เกี.ยวกบัชมุชนและการเมือง เป็นความรับผิดชอบของตนว่าจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมและ
อุทิศชีวิตให้แก่การเมืองและชุมชนของตน นอกจากนี /ยังมองว่าเป็นทุนทางสังคมที.จะทําให้เกิด
ประโยชน์ด้านความไว้ใจและการพึ.งพาอาศยักนัระหวา่งคนในชมุชน 
                ปริญญา เทวานฤมิตรกลุ(2555,30) ให้นิยาม ความเป็นพลเมือง(Citizenship) ในระบอบ
ประชาธิปไตยหมายถึง การเป็นสมาชิกของสงัคมที.มีอิสรภาพควบคู่กบัความรับผิดชอบ และมีสิทธิ
เสรีภาพควบคูก่บัหน้าที. โดยมีความสามารถในการยอมรับความแตกตา่งและเคารพกติกาในการอยู่
ร่วมกนั พร้อมทั /งมีสว่นร่วมตอ่ความเป็นไปและการแก้ปัญหาในสงัคมของตนเอง 
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วรากรณ์ สามโกเศศ (ออนไลน์) ให้ความหมายว่า “ความเป็นพลเมือง”(Citizenship) 
หมายถึง การเป็นคนที.รับผิดชอบได้ด้วยตนเอง มีความสํานึกในสนัติวิธี มีการยอมรับความคิดเห็น
ของผู้ อื.น                               

ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยประกอบด้วย (ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ. 
2556,19) 

1) ความเคารพกติกา หมายถึง การยอมรับว่าทกุคนมีความเสมอภาคภายใต้กติกา 
ความเคารพกติกา/กฎหมาย และยอมรับผลของการละเมิดกติกา/กฎหมาย การแก้ไขปัญหาโดยใช้
วิถีทางประชาธิปไตยและกตกิา การไมใ่ช้กําลงัหรือความรุนแรงแก้ไขปัญหา  

2) ความเคารพสิทธิผู้ อื.น หมายถึง การไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพผู้ อื.น การคํานึงถึง
ความเดือดร้อนของผู้ อื.นที.จะเกิดจากการใช้สิทธิเสรีภาพของตน การยอมรับความแตกต่าง
หลากหลายของผู้คนในสงัคม การเคารพผู้ อื.นที.แตกตา่งจากตนเองทั /งในด้านวิถีชีวิต ความเชื.อและ
ความคดิ การไม่ใช้ความรุนแรงตอ่ผู้ ที.มีความคิดเห็นแตกตา่งไปจากตน การมองคนในสงัคมมีความ
เทา่เทียมกนั และทกุคนในสงัคมล้วนเป็นเจ้าของประเทศ  

3) ความรับผิดชอบตอ่สงัคม หมายถึง รับผิดชอบตนเองและพึ.งพาตนเองได้ ไม่อยู่
ภายใต้อิทธิพลอํานาจหรือระบบอุปถัมภ์ของผู้ ใด ความตระหนกัว่าการกระทําใดๆ ของตนมีผลต่อ
สงัคม การมีสว่นร่วมในการแก้ปัญหาโดยไมก่่อปัญหา การลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง  

 สรุป ความหมายของ “พลเมือง” หมายถึง สมาชิกของชมุชนหรือสงัคมที.มีอํานาจในการ
ปกครองตนเอง มีสิทธิ เสรีภาพ หน้าที. ความรับผิดชอบและร่วมแก้ไขปัญหาของสงัคม ทั /งนี /จะต้องมี
ความเคารพผู้ อื.น และเคารพกฎกตกิาที.ใช้ร่วมกนัในสงัคม 

2.7 แนวคิดความพึงพอใจ 
2.7.1   ความหมายของความพงึพอใจ 
Strauss and Sayles (1960 อ้างถึงใน วรรณภา ทองแดง,2551, 60) ความพึงพอใจในงาน

หมายถึง ความรู้สึกพอใจในงานที.ทํา และเต็มใจที.จะปฏิบตัิงานนั /นให้สําเร็จตามวตัถปุระสงค์ของ
องค์การ บคุคลจะรู้สกึพอใจในงานที.ทํา เมื.องานนั /นให้ประโยชน์ตอบแทนทั /งด้านวตัถ ุและจิตใจและ
สามารถสนองตอบความต้องการขั /นพื /นฐานของบคุคลนั /น ๆ ได้ 

Vroom (1964 อ้างถึงใน ณฏัฐิมา มากช,ู 2545, 28) กล่าวถึง ทศันคติ และความพึงพอใจ
ในสิ.งหนึ.งสามารถใช้แทนกนัได้ เพราะทั /งสองคํานี /จะหมายถึงผลที.ได้จากการที.บุคคลเข้าไปมีส่วน
ร่วมในสิ.งนั /น ทศันคตใินด้านบวกจะแสดงให้เห็นสภาพความพงึพอใจในสิ.งนั /นและทศันคติในด้านลบ
จะแสดงให้เห็นถึงสภาพความไมพ่งึพอใจ 
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Tiffin, McCormic (1965 อ้างถึงใน เสกสรรค์ ธรรมวงศ์, 2541, 34) กล่าวว่าความพึง
พอใจเป็นแรงจงูใจของมนษุย์ที.ตั /งอยู่บนความต้องการขั /นพื /นฐาน (Basic Needs) มีความเกี.ยวข้อง
กนัอยา่งใกล้ชิดกบัผลสมัฤทธิHและสิ.งจงูใจ และพยายามหลีกเลี.ยงสิ.งที.ไมต้่องการ 

Wallestein (1971 อ้างถึงใน ฉกรรณ์ พั.วกลาง, 2541,12) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็น
ความรู้สึกที.เกิดขึ /นเมื.อได้รับผลสําเร็จตามความมุ่งหมาย หรือเป็นความรู้สึกขั /นสุดท้ายที.ได้รับ
ผลสําเร็จตามวตัถปุระสงค์ 

หลยุ จําปาเทศ (2533, 20) กล่าวถึงความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึงความ
ต้องการได้บรรลเุป้าหมายพฤติกรรมที.แสดงออกมาก็จะมีความสขุสงัเกตได้จากสายตา คําพดูและ
การแสดงออก 

สพุรรณี ไชยอําพร และสนิท สมคัรการ (2534, 12) ความพึงพอใจ เป็นสภาพทางจิตใจที.
แสดงออกถึงความสขุที.ได้รับรู้ว่าสิ.งที.ตนใฝ่ฝัน หรือปรารถนา (Aspiration) ได้รับการตอบสนองตาม
ที.ตั /งความคาดหวงัไว้ การที.บคุคลแสดงความพึงพอใจตอ่สภาพการดํารงชีวิตของตนในช่วงเวลาใด
เวลาหนึ.งยอ่มแสดงวา่ชีวิตในชว่งเวลานั /นมีคณุภาพที.เจ้าของชีวิตต้องการ 

ชริณี  เดชจินดา (2538, 17) ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึก หรือทศันคติของบคุคลที.มี
ตอ่สิ.งใดสิ.งหนึ.ง หรือปัจจยัตา่ง ๆ ที.เกี.ยวข้อง ความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดขึ /น เมื.อความต้องการของ
บคุคลได้รับการตอบสนอง หรือบรรลุจดุมุ่งหมายในระดบัหนึ.ง ความรู้สึกดงักล่าวจะลดลงหรือไม่
เกิดขึ /น หากความต้องการหรือจดุมุ่งหมายนั /นไม่ได้รับการตอบสนอง ความรู้สึกทางลบความรู้สึก
ทางบวกและความสขุ มีความสมัพนัธ์กนัอย่างสลบัซบัซ้อน และระบบความสมัพนัธ์ของความรู้สึก
ทั /งสามนี / เรียกว่า ระบบความพึงพอใจโดยความพึงพอใจจะเกิดขึ /นเมื.อระบบความพึงพอใจมี
ความรู้สกึด้านบวกมากกวา่ด้านลบ 

เทพนม เมืองแมน และสวิง สวุรรณ (2540, 100) ความพึงพอใจ คือ ภาวะของความพึง
พอใจ หรือภาวะของการมีอารมณ์ในทางบวกที.มีผลเกิดขึ /น เนื.องจากการประเมินประสบการณ์ใน
งานของคนคนหนึ.ง อย่างไรก็ตามความรู้สึกชอบงานของคนคนหนึ.งนั /น จะขึ /นอยู่กบัว่างานนั /นได้ทํา
ให้บุคคลผู้นั /นได้รับความต้องการทั /งทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึ.งเป็นส่วนสําคญัที.จะให้มีชีวิตอยู่
รอด หรือสมบรูณ์มากน้อยเท่าใดด้วย สิ.งที.ขาดหายไประหว่างงานที.เสนอให้ทํากบัสิ.งที.คาดหวงัที.จะ
ได้รับจะเป็นรากฐานแหง่ความพอใจและความไมพ่อใจ 

นภาพร คงสมปี (2548, 36) กล่าวถึงคําจํากดัความของความพึงพอใจว่า เป็นความรู้สึก
ของบุคคลที.มีต่อเรื.องใดเรื.องหนึ.งในเชิงการประเมินค่า จึงทําให้แนวคิดเกี.ยวกับความพึงพอใจ
เกี.ยวข้องสมัพนัธ์กบัทศันคตอิยา่งแยกไมอ่อก 

ทรงกรด ไกรกงัวาร (2550, 6) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึก หรือทศันคติทางด้าน
บวกของบุคคลที.มีต่อสิ.งใดสิ.งหนึ.งซึ.งเกิดขึ /นต่อเมื.อสิ.งนั /นสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่
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บคุคลนั /นได้ แตท่ั /งนี /ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกตา่งกนั ขึ /นกับคา่นิยม และ
ประสบการณ์ที.ได้รับ 

สรุป ความพึงพอใจ หมายถึงอารมณ์ ความรู้สึก หรือทศันคติที.ดีที.บคุคลได้รับจากปัจจยั
แวดล้อมตา่ง ๆ สง่ผลให้บคุคลนั /นเกิดความพงึพอใจ และแสดงออกถึงความชอบพอ หรือพอใจในสิ.ง
ใดสิ.งหนึ.งที.ได้รับ 

2.7.2 องค์ประกอบที�ทาํให้บุคคลเกิดความพงึพอใจ 
Millett (1954 อ้างถึงใน พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต,2551, 2-42-2-43) ได้อธิบาย

สว่นประกอบความพงึพอใจของประชาชนที.มีตอ่บริการสาธารณะ โดยพิจารณาจากสิ.งตา่ง ๆ ดงันี / 
การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรมในการ

บริหารงานภาครัฐที.มีฐานคติว่าทกุคนเท่าเทียมกนั ดงันั /นประชาชนจะเท่าเทียมกนัภายใต้กฎหมาย 
ไมมี่การแบง่แยกกีดกนัในการให้บริการ ประชาชนจะได้รับการปฏิบตัิในฐานที.เป็นปัจเจกบคุคลด้วย
มาตรฐานการให้บริการเดียวกนั 

การให้บริการตรงตามเวลา (Timely Service) หมายถึง การให้บริการตรงตามเวลาที.ได้ตก
ลงกนัระหวา่งผู้ รับบริการและผู้ให้บริการ 

การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะจะต้องมี
จํานวนการให้บริการและสถานที.ให้บริการที.เหมาะสม 

การให้บริการอย่างตอ่เนื.อง (Continuous Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะที.
เป็นไปอยา่งสมํ.าเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลกั ไม่ใช่ยึดความพอใจของหน่วยงานที.
ให้บริการวา่จะให้หรือหยดุบริการเมื.อใดก็ได้ 

การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะที.มี
การปรับปรุงคณุภาพและผลการปฏิบตัิงาน นั.นคือ การเพิ.มประสิทธิภาพหรือความสามารถที.จะทํา
หน้าที.ได้มากขึ /นโดยใช้ทรัพยากรเทา่เดมิ 

ปัจจยัที.ทําให้บคุคลเกิดความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานจะ ประกอบด้วย  (Gilmer, 1967: 
380-384 อ้างถึงใน วรรณภา ทองแดง, 2551, 61) 

1) ความมั.นคงปลอดภยั (Security) ได้แก่ ความมั.นคงในการทํางาน การได้รับความเป็น
ธรรมจากผู้บงัคบับญัชา 

2) โอกาสก้าวหน้าในงานที.ทํา (Opportunity for Advancement) ได้แก่ การมีโอกาสได้
เลื.อนตําแหนง่สงูขึ /นจากความรู้ความสามารถในการทํางาน 

3) สถานที.ทํางาน และการจดัการ (Company and Management) ได้แก่ ความพอใจตอ่
สถานที.ทํางาน ตลอดจนชื.อเสียง และการดําเนินงานของสถาบนั 

4) คา่จ้าง (Wages) คนงานชายจะเห็นคา่จ้างเป็นสิ.งสําคญัสําหรับเขา ยิ.งกวา่คนงานหญิง 
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5) ลกัษณะของงานที.ทํา (Intrinsic Aspects of The Job) ซึ.งมีความสมัพนัธ์กบัความรู้
ความสามารถของผู้ปฏิบตัิงาน หากได้ทํางานที.ตรงตามความต้องการ และความถนดัก็จะเกิดความ
พงึพอใจ 

6) การนิเทศงาน (Supervision) มีความสําคญัที.จะทําให้ผู้ ทํางานมีความรู้สึกพอใจหรือไม่
พอใจตอ่งานได้ การนิเทศงานไมดี่ อาจเป็นสาเหตอุนัหนึ.งที.ทําให้ย้ายงาน และลาออกจากงานได้ 

7) ลกัษณะทางสงัคม (Social Aspects of the Job) ถ้าผู้ปฏิบตัิงานทําร่วมกบัผู้ อื.นได้
อยา่งมีความสขุ ก็จะเกิดความพอใจในงานนั /น 

8) การติดต่อสื.อสาร (Communication) การติดต่อสื.อสารมีความสําคญัมาก การ
ปฏิบตัิงานจะสําเร็จได้ เพราะมีกระบวนการวิธีการทํางานที.ดี ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการจัด
องค์การการบริหารงานบคุคล การวินิจฉัยสั.งการ การควบคมุบงัคบับญัชา ต้องมีการติดตอ่สื.อสาร
เป็นตวัเชื.อม 

9) สภาพการทํางาน (Working Condition) ได้แก่ ชั.วโมงการทํางาน อากาศ แสง เสียง 
10) สิ.งตอบแทนหรือประโยชน์เกื /อกลูตา่ง ๆ (Benefits) เช่น เงินบําเหน็จตอบแทนเมื.อออก

จากงาน การบริหาร และการรักษาพยาบาล สวสัดกิาร ที.อยูอ่าศยั 
อารี เพชรผุด ยงัได้กล่าวถึงองค์ประกอบที.ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการทํางานมี 4 

ประการ 
1) ระดบัของผลตอบแทนที.บุคคลพึงปรารถนาจะได้รับ และคนส่วนมากก็อยากจะได้รับ

ผลตอบแทนมาก เขาชอบได้คา่แรงสงู สภาพการทํางานที.สะดวกสบาย มีสิ.งอํานวยความสะดวกและ
มีอิสระในการทํามากกวา่ และมีเพื.อนฝงูที.เข้าใจกนัมีลกัษณะคล้ายคลงึกนั 

2) ถ้าบคุคลได้รับสิ.งตอบแทนอย่างมิได้คาดหวงัมาก่อน เขาจะรู้สึกพึงพอใจมากกว่าที.เขา
คาดหวงั แตถ้่าเขาคาดหวงัที.จะได้ผลตอบแทนมากกวา่ที.ได้จริง เขาจะรู้สกึไมพ่อใจ 

3) บคุคลจะมีความพงึพอใจ ถ้าผลตอบแทนที.เขาได้รับเขารู้สึกว่ามนัยตุิธรรม (Equity) แต่
ถ้าเขาได้รับหา่งไกลจากการคาดหวงัของเขา ไมว่า่ตํ.าเกินไป หรือสงูเกินไป เขาก็จะไมพ่อใจ 

4) บุคคลมีความปรารถนาในสิ.งตอบแทนต่างกัน โดยเฉพาะความอิสระในการทํางาน 
บคุคลบางคนจุดสนใจของการทํางานอยู่ที.ความต้องการมีศกัดิHศรีและเกียรติภูมิ เพราะฉะนั /น คน
พวกนี /จะต้องการความอิสระ และความเป็นตวัของตวัเองมาก คนอื.นอาจไมมี่ความต้องการอนันี / 

2.7.3  ทฤษฎีที�เกี�ยวข้องกับความพงึพอใจ 
        2.9.3.1 ทฤษฎีความต้องการตามลําดบัขั /นของ Maslow 
 ทฤษฎีความต้องการตามลําดบัขั /นของ Maslow กล่าวว่า ความต้องการของคนเรา

เป็นจดุเริ.มต้นของกระบวนการจงูใจ และความต้องการของคน มีข้อสงัเกตได้ดงันี / 1) คนเรามีความ
ต้องการไม่สิ /นสดุ เมื.อได้รับการตอบสนองความต้องการอย่างหนึ.งแล้วก็จะเกิดความต้องการอย่าง
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อื.นต่อไปไม่มีที.สิ /นสุด 2) ความต้องการที.ยังไม่ได้รับการตอบสนองจะทําให้เกิดการจูงใจที.จะทํา
พฤติกรรม ส่วนความต้องการที.ได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เกิดการจงูใจอีกตอ่ไป และ3) ความ
ต้องการของคนจะเป็นลําดบัขั /น โดยเริ.มจากความต้องการพื /นฐานที.จําเป็นไปสู่ความต้องการไปใน
ระดบัที.สงูขึ /น และความต้องการในระดบัต้นจะเป็นพื /นฐานความต้องการในระดบัที.สงูขึ /นไป คนจึง
จําเป็นต้องได้รับการตอบสนองความต้องการเป็นลําดบัขั /น จึงจะพฒันาความต้องการในระดบัที.
สงูขึ /นได้ (Maslow, 1943, 374-396 อ้างถึงใน วรรณภา ทองแดง, 2551, 63) 

ลาํดับขั 3นความต้องการของมนุษย์ 5 ขั 3น  
1) ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) ความต้องการทางด้าน

ร่างกายเป็นความต้องการเบื /องต้นเพื.อความอยู่รอด เช่น ความต้องการในเรื.องอาหาร นํ /า ที.อยู่อาศยั 
เครื.องนุง่หม่ ยารักษาโรค ความต้องการพกัผอ่น และความต้องการทางเพศ เป็นต้น 

2) ความต้องการความปลอดภยั หรือความมั.นคง (Security or Safety Needs) ถ้า
หากความต้องการทางด้านร่างกายได้รับการตอบสนองตามสมควรแล้ว มนษุย์จะมีความต้องการ ใน
ขั /นตอ่ไปที.สงูขึ /น คือ ความต้องการทางด้านความปลอดภยั หรือความมั.นคงตา่ง ๆ ความต้องการ
ทางด้านความปลอดภัย จะเป็นเรื.องเกี.ยวกับการป้องกัน เพื.อให้เกิดความปลอดภัยจะเป็นเรื.อง
เกี.ยวกบัการป้องกนั เพื.อให้เกิดความปลอดภยัจากอนัตรายตา่ง ๆ ที.เกิดขึ /นกบัร่างกาย ความสญูเสีย
ทางด้านเศรษฐกิจ สว่นความมั.นคงนั /นหมายถึงความต้องการความมั.นคงในการดํารงชีพ เช่น ความ
มั.นคงในหน้าที.การงาน สถานะทางสงัคม 

3) ความต้องการทางด้านสงัคม (Social or Belongingness Needs) ภายหลงัจาก
ที.ได้รับการสนองในสองขั /นดงักลา่วแล้ว ก็จะมีความต้องการขั /นสงูขึ /น คือความต้องการทางสงัคมจะ
เริ.มเป็นสิ.งจูงใจที.สําคญัต่อพฤติกรรมของคน ความต้องการด้านนี /จะเป็นความต้องการอยู่ร่วมกัน
และการได้รับการยอมรับจากบคุคลอื.น 

4) ความต้องการที.จะมีฐานะเดน่ในสงัคม (Esteem or Status Needs) เป็นความ
ต้องการขั /นตอ่มาเป็นความต้องการที.ประกอบด้วยสิ.งต่าง ๆ ดงันี / คือความมั.นใจในตวัเองในเรื.อง
ความสามารถ ความรู้ และความสําคญัในตวัของตวัเอง รวมตลอดทั /งความต้องการที.จะมีฐานะเดน่
เทียบกบับคุคลอื.น หรืออยากที.จะให้บคุคลอื.นยกย่องสรรเสริญในความรับผิดชอบในหน้าที.การงาน
การดํารงตําแหนง่ที.สําคญัในองค์กร 

5) ความต้องการที.จะได้รับความสําเร็จในชีวิต (Self–Actualization or Self 
Realization) ลําดบัความต้องการที.สงูสุดของมนษุย์ก็คือ ความต้องการที.จะประสบความสําเร็จใน
ชีวิตตามความนึกคิด หรือความคาดหวงั ทะเยอทะยานใฝ่ฝันที.จะได้รับผลสําเร็จในสิ.งอนัสงูส่งใน
ทศันะของตน 
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แผนภูมิ 2.9   แสดงลําดบัขั /นความต้องการของมนษุย์ตามทฤษฎีแรงจงูใจของ Maslow 

         2.9.3.2  ทฤษฎี 2 ปัจจยัของ Herzberg (Herzberg’s Two-Factor Theory) 
ทฤษฎีนี /ได้มีการพฒันาโดย Herzberg ในปี ค.ศ.1950-1959 และในช่วงแรกของปี 

ค.ศ.1960-1969 ซึ.งเสนอแนะว่าความพึงพอใจในการทํางานประกอบด้วย 2 แนวคิดคือ 1) แนวคิดที.
มีขอบเขตจากความพึงพอใจ (Satisfaction) ไปยงัความไม่พอใจ (No Satisfaction) และได้รับ
อิทธิพลจากปัจจยัจงูใจ (Motivation Factors) 2) แนวคิดที.มีขอบเขตจากความไม่พึงพอใจ (No 
Dissatisfaction) และได้รับอิทธิพลจากปัจจยัสขุอนามยั (Hygiene Factor) หรืออาจกล่าวได้ว่า
ทฤษฎี 2 ปัจจยั ประกอบด้วย 1) ปัจจยัการจงูใจ หรือตวัจงูใจ 2) ปัจจยัการบํารุงรักษา หรือปัจจยั
สขุอนามยั  (Herzberg อ้างถึงใน วรรณภา ทองแดง, 2551, 65-66) 

 1) ปัจจยัการจงูใจ หรือตวัจงูใจ (Motivation Factors หรือ Motivators) เป็นปัจจยั
ภายใน (ความต้องการภายใน) ของบคุคลที.มีอิทธิพลในการสร้างความพึงพอใจในการทํางาน (Job 
Satisfiers) เชน่ ความก้าวหน้า ความสําเร็จ การยกยอ่ง เป็นต้น 

 2) ปัจจยัการบํารุงรักษา (Maintenance Factor) หรือปัจจยัสขุอนามยั (Hygiene 
Factor) เป็นปัจจัยภายนอกที.ป้องกันไม่ให้พนักงานเกิดความไม่พอใจในการทํางาน (Job 
Dissatisfaction) การเสนอปัจจยัสขุอนามยัไมใ่ชวิ่ธีการจงูใจที.ดีที.สดุในทศันะของ Herzberg แตเ่ป็น
การป้องกันความไม่พอใจ ประกอบด้วยปัจจยัที.เกี.ยวข้องกับงานของพนกังาน เช่นนโยบายของ
องค์การ การบงัคบับญัชา ความมั.นคงในงาน คา่ตอบแทน สภาพการทํางาน เป็นต้น 

 ทฤษฎี 2 ปัจจยัของ Herzberg แบง่ปัจจยัในการจงูใจออกเป็น 2 กลุม่ ดงันี / 
 1) ปัจจยัเกี.ยวกบัความพึงพอใจ (Dissatisfies) เป็นปัจจยัที.อาจทําให้พนกังานเกิด

ความไมพ่อใจในการทํางานได้ เชน่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลในการทํางาน 
 2) ปัจจยัที.เกี.ยวข้องกบัความพึงพอใจ (Satisfies) หรือปัจจยัเกี.ยวกับงาน (Job 

Context Factors) เป็นปัจจยัจงูใจที.แท้จริง เพราะมีอิทธิพลในการสร้างให้พนกังานเกิดความพอใจ
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ในการทํางาน ซึ.งทฤษฎีการจงูใจจะมีความสมเหตสุมผล ถ้าผู้บริหารให้ความสนใจในการยกระดบั
ลกัษณะงานควบคูก่นัไปด้วย 

2.7.4  การวัดความพงึพอใจ 
ความพึงพอใจเป็นทัศนคติในทางบวกของบุคคลที.มีต่อสิ.งใดสิ.งหนึ.ง การวัดว่าบุคคลมี

ความรู้สกึพงึพอใจหรือไม่พึงพอใจ จึงมีความจําเป็นที.ต้องสร้างเครื.องมือที.ช่วยในการวดัทศันคติ วดั
ความรู้สึก โดยจะวัดออกมาในลักษณะของทิศทาง ซึ.งมีอยู่ 2 ทิศทาง คือ ทางบวกและทางลบ 
ทางบวกหมายถึง การประเมินค่าความรู้สึกไปในทางที.ดี ชอบหรือพอใจ ส่วนทางลบจะเป็นการ
ประเมินค่าความรู้สึกไปในทางที. ไม่ดี  ไม่ชอบหรือไม่พอใจ และการวัดในลักษณะปริมาณ 
(Magnitude) ซึ.งมีความเข้มข้น ความรุนแรง หรือระดบัทศันคติไปในทิศทางที.พึงประสงค์ หรือไม่พึง
ประสงค์นั /นเอง ซึ.งมีวิธีการวัดความพึงพอใจมีอยู่หลายวิธี ได้แก่ วิธีการสังเกต วิธีการสัมภาษณ์ 
วิธีการใช้แบบสอบถาม (ถวิลย์ ธาราโภชน์, 2532, 77-78) ดงันี / 

1. วิธีการสงัเกต เป็นวิธีการใช้ตรวจสอบบคุคลอื.นโดยการเฝ้ามองและจดบนัทึกอย่างมีแบบ
แผน วิธีนี /เป็นการศึกษาที.เก่าแก่ และยงัเป็นที.นิยมใช้อย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบนั แต่ก็เหมาะสมกับ
การศกึษาเป็นรายกรณีเทา่นั /น 

2. วิธีการสมัภาษณ์ เป็นวิธีการที.ผู้ วิจยัจะต้องออกไปสอบถามโดยการพดูคยุกบับคุคลนั /นๆ 
โดยเตรียมแผนงานลว่งหน้า เพื.อให้ได้ข้อมลูที.เป็นจริงมากที.สดุ 

3. วิธีการใช้แบบสอบถาม วิธีการนี /จะเป็นการใช้แบบสอบถามที.มีข้อคําอธิบายไว้อย่าง
เรียบร้อย เพื.อให้ผู้ ตอบทุกคนตอบมาเป็นแบบแผนเดียวกัน มักใช้ในกรณีที.ต้องการข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างจํานวนมากๆ วิธีนี /นับเป็นแบบแผนที.นิยมใช้กันมากที.สุด ในการวัดทัศนคติ รูปแบบของ
แบบสอบถามจะใช้มาตรวัดทัศนคติซึ.งนิยมใช้ในปัจจุบนัวิธีหนึ.ง คือ มาตราส่วนแบบลิเคิร์ท (Likert 
Scales) ประกอบด้วยข้อความที.แสดงถึงทศันคติของบคุคลที.มีตอ่สิ.งเร้าอย่างใดอย่างหนึ.ง แล้วคําตอบ
ที.แสดงถึงระดบัความรู้สกึ 5 คําตอบ เชน่ มากที.สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที.สดุ  

2.8 งานวิจัยที�เกี�ยวข้อง 
สรุสิทธิH วชิรขจร (2540, 56-59) ประเมินผลการดําเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความ

ยากจน  ระยะที. 1 (พ.ศ. 2536-2539) โดยมีวตัถปุระสงค์ เพื.อประเมินการดําเนินงานโครงการว่า
บรรลุวตัถุประสงค์ของโครงการในการยกระดบัรายได้ของครัวเรือนเป้าหมายให้พ้นจากเส้นความ
ยากจน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นไปตามเกณฑ์ความจําเป็นขั /นพื /นฐานเพื.อ
ศึกษาถึงระดบัความรู้ความเข้าใจและความพึงพอใจของประชาชนซึ.งได้รับการสนับสนุนในด้าน
เงินทนุเพื.อประกอบอาชีพตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนที.มีต่อโครงการ และสดุท้าย เพื.อ
ศกึษาถึงระดบัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการหมู่บ้าน และปัญหาอปุสรรคในการดําเนินงานของ
หน่วยงานองค์กรที.เกี.ยวข้อง ในระดบัท้องถิ.น อําเภอ และจงัหวดั โดยกลุ่มตวัอย่างที.ใช้ในการเก็บ



48  แนวคิดและวรรณกรรมที.เกี.ยวข้อง 

 

รวบรวมข้อมูลนั /นประกอบด้วย 3 ฝ่าย คือ ครัวเรือนยากจนผู้ ยืมเงินจํานวน 1,599 คนกลุ่ม
คณะกรรมการหมู่บ้าน จํานวน 1,064 คน และกลุ่มข้าราชการผู้ เกี.ยวข้อง จํานวน 119 คน ผลจาก
การประเมินด้านผลผลิตในการดําเนินงาน พบว่า โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน สามารถทําให้
รายได้ของครัวเรือนยากจนเพิ.มขึ /นเฉลี.ยปีละ 4,264 บาทตอ่ครัวเรือน สามารถทําให้ครัวเรือนยากจน 
สว่นใหญ่มีคณุภาพชีวิตที.ดีขึ /น โดยเฉพาะในด้านอาหารการกิน สขุภาพอนามยั สภาพบ้านเรือนและ
การศกึษาตอ่ของบตุรหลาน การประเมินผลด้านผลกระทบจากการดําเนินงาน โดยเน้นผลกระทบ
ด้านความรู้ความเข้าใจ และความพงึพอใจของครัวเรือนที.เข้าร่วมโครงการ พบว่าผู้ เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจเกี.ยวกับการดําเนินงานของโครงการในระดับปานกลางมีความพึงพอใจใน
โครงการสูง ส่วนของคณะกรรมการหมู่บ้าน พบว่ามีความรู้ความเข้าใจในโครงการในระดบัปาน
กลาง แตมี่ระดบัการมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการสงูทั /งภาพรวมและรายด้าน ส่วนการประเมิน
ด้านกระบวนการดําเนินงาน พบว่า ในกระบวนการดําเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดบัน่าพอใจ ไม่ว่า
จะเป็นเรื.องความชดัเจนของนโยบายและแนวทางการดําเนินงานความเหมาะสมของโครงการและ
ระเบียบ ด้านปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน พบว่าจะประสบปัญหาในด้านการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานสนบัสนนุการดําเนินงาน (เกษตรประมง และปศสุตัว์) ทําให้
ครัวเรือนยากจนดําเนินการประกอบอาชีพตามโครงการได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ ในด้านการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้านและเจ้าหน้าที.ยังพบปัญหา เช่นการก้าวก่ายงาน การไม่
ไว้วางใจ ครัวเรือนที.ยืมเงินไปประกอบอาชีพ รวมไปถึงการขาดความเอาใจใส่ติดตามผลการ
ดําเนินงานของเจ้าหน้าที. เป็นต้น 

นิภาพรรณ จนัทร์เจ้า (2542 , 101-105) ได้ทําการประเมินเรื.อง การประเมินผลโครงการ
แก้ไขปัญหาความยากจน  ปี 2536: กรณีศกึษาจงัหวดับรีุรัมย์ โดยมีวตัถปุระสงค์เพื.อ 

ประเมินผลการดําเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ปี 2536 ของจงัหวดับรีุรัมย์ 
และเพื.อศึกษาปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานและเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาที.เหมาะสม เพื.อ
ปรับปรุงการดําเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนในระยะต่อไป ซึ.งกลุ่มตวัอย่างที.ศึกษา
ประกอบด้วย 3 กลุ่มคือ กลุ่มครัวเรือนยากจนผู้ ยืมเงิน จํานวน 99 คน กลุ่มคณะกรรมการหมู่บ้าน 
จํานวน 34 คน และกลุ่มเจ้าหน้าที.ผู้ รับผิดชอบโครงการ (นายอําเภอ พฒันาการอําเภอและพฒันา
กร) จํานวน 12 คน 

ผลจากการประเมินในด้านปัจจยันําเข้า พบว่า จํานวนเงินงบประมาณไม่เพียงพอต่อ
จํานวนครัวเรือนยากจน และวงเงินที.อนุมตัิให้ยืมจํานวน 280,000 บาท ก็มีปริมาณน้อย ส่วน
เจ้าหน้าที.มีประสบการณ์ทํางานเกี.ยวกับโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนค่อนข้างมาก ด้าน
ระเบียบมีความเหมาะสมตอ่การดําเนินงานมากขึ /น สว่นความรู้ความเข้าใจของครัวเรือนยากจนและ
คณะกรรมการหมู่บ้านต่อโครงการฯ มีอยู่ในระดบัตํ.า ในด้านกระบวนการ พบว่า กระบวนการ
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ดําเนินงานด้านต่างๆ ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง โดยในด้านการพิจารณา
คดัเลือกครัวเรือนยากจนที.ให้ยืมเงินนั /น ได้พิจารณาจากหลายหลกัเกณฑ์ทั /งการพิจารณาจากฐานะ
ความเป็นอยู ่และความสามารถในการสง่ใช้เงินคืน ส่วนการติดตามให้ความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที.
ที.เกี.ยวข้อง พบว่า ครัวเรือนมีความพึงพอใจมาก ด้านความเหมาะสมของการเลือกอาชีพนั /น พบว่า
ครัวเรือนยากจนเลือกอาชีพตามความถนดัและความสามารถ ส่วนการส่งใช้เงินคืนของครัวเรือน
ยากจนพบว่า มากกว่าครึ.งหนึ.งสามารถส่งเงินคืนได้ทั /งหมด ในด้านการประเมินผลผลิต พบว่า 
ครัวเรือนยากจนส่วนใหญ่มีรายได้เพิ.มขึ /น แต่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที.กําหนดไว้และมีความพึง
พอใจตอ่ผลที.ได้รับจากโครงการ ส่วนคณุภาพชีวิตนั /น พบว่า ยงัเหมือนเดิมก่อนที.ได้รับเงินจาก
โครงการฯไปประกอบอาชีพ ในด้านการประเมินผลกระทบ พบว่า การมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการหมู่บ้านอยู่ในระดบัตํ.า ด้านความพึงพอใจของครัวเรือนยากจน พบว่า มีความพึง
พอใจตอ่โครงการในระดบัปานกลาง สว่นการบริหารจดัการโครงการของคณะกรรมการหมู่บ้านมีการ
บริหารจดัการอยู่ในระดบัปานกลาง และด้านปัญหาอปุสรรค พบว่า ส่วนใหญ่เป็นปัญหาที.เกิดจาก
ครัวเรือนยากจน เช่น การส่งใช้คืนเงินยืมไม่เป็นไปตามสญัญา และครัวเรือนยากจนไม่นําเงินไป
ประกอบอาชีพตามที.เสนอโครงการยืมเงิน รวมทั /งปัญหาเจ้าหน้าที.ไม่เข้าใจในระเบียบของโครงการ
อยา่งชดัเจน 

มยรีุ บญุริ /ว (2547, 124-142) ได้ทําการประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรธุรกิจชมุชน
ตามโครงการหนึ.งตําบล หนึ.งผลิตภณัฑ์ กรณีศกึษากลุ่มหตัถกรรมเครื.องปั /นดินเผา ตําบลเกาะเกร็ด
อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ โดยมีวตัถปุระสงค์ในการศกึษา เพื.อประเมินปัจจยันําเข้าประเมิน
กระบวนการและประเมินผลลพัธ์ที.ได้จากการดําเนินงานขององค์กรธุรกิจชมุชนตามโครงการ โดยทํา
การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างที.เป็นสมาชิกกลุ่มหตัถกรรมเครื.องปั /นดินเผาทั /งหมด 90 คน ผล
การศกึษาโดยสรุปพบว่า ด้านปัจจยันําเข้ามีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี ได้แก่ จํานวนบคุลากรมี
เพียงพอและมีคณุภาพ มีแหล่งทุนเป็นของตนเอง มีความพร้อมด้านวสัดอุุปกรณ์ มีการพฒันา
รูปแบบของบรรจภุณัฑ์ และมีการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านดั /งเดิมของชนชาติมอญ ด้านกระบวนการ
ดําเนินงานขององค์กรธุรกิจชมุชนปรากฏผลในระดบัสงู มีความสามารถด้านการตลาด การจดัระบบ
บญัชี และการมีส่วนร่วมของสมาชิก รวมทั /งบทบาทของสมาชิก ผู้ นําการพฒันาและการดําเนินการ
จดัสรรผลประโยชน์ก็มีผลการประเมินในระดบัสงูเชน่กนั ด้านองค์กรธุรกิจชมุชน มีผลการดําเนินงาน
โดยรวมอยูใ่นระดบัสงู สว่นปัญหาอปุสรรคจากการดําเนินงาน พบว่าการถ่ายทอดภูมิปัญญาในการ
ทําเครื.องปั /นดนิเผาในระยะหลงัมีคนสนใจรับชว่งน้อยและคาดวา่ในอนาคตอาจจะไมมี่ผู้ สืบทอด 

พรปวีย์ สนธิHชยั (2549) ได้ศึกษาเชิงประเมินผลโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพบ
ประชาชน (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสัญจร) กรณีศึกษาอําเภอภักดีชุมพล โดยใช้แนวคิดของ
ทฤษฏีระบบในด้านตอ่ไปนี / 1) ด้านปัจจยันําเข้า 2) ด้านกระบวนการ 3) ด้านผลผลิตของโครงการ วิธี
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การศกึษาใช้แบบผสมผสานคือ เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ กลุ่มตวัอย่างแบง่เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
เจ้าหน้าที.ผู้ปฏิบตัิงานตามโครงการ องค์การบริหารส่วนจงัหวดัพบประชาชน (องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัสัญจร) จํานวน 204 คน และกลุ่มประชาชนผู้มารับบริการ จํานวน 380 คน ผลการศึกษา
พบวา่ 

1. เจ้าหน้าที.ผู้ ปฏิบัติงานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานตามโครงการ
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัพบประชาชนโดยรวม และการดําเนินโครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดบั
ปานกลาง เมื.อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่าส่วนใหญ่เห็นว่าด้านกระบวนการมีความเหมาะสมใน
ระดบัสูง รองลงมาคือ ด้านผลผลิตและด้านปัจจัยนําเข้า ตามลําดบั เมื.อวิเคราะห์เป็นรายข้อ พบว่า 
ด้านปัจจยันําเข้าทุกข้ออยู่ในระดบัปานกลาง โดยด้านเงินและงบประมาณของโครงการมีค่าเฉลี.ยสูง
ที.สดุ ด้านผลผลิตทกุข้ออยูใ่นระดบัปานกลาง โดยความพึงพอใจของประชาชนผู้ รับบริการตามโครงการ
องค์การบริหารสว่นจงัหวดัพบประชาชนมีคา่เฉลี.ยสงูที.สดุ 

2.  ด้านผู้ รับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานตามโครงการองค์การ
บริหารสว่นจงัหวดัพบประชาชนโดยรวมและการดําเนินโครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัปานกลาง 
เมื.อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบวา่ สว่นใหญ่มีความพึงพอใจและเห็นว่าผลการดําเนินโครงการด้านปัจจยั
นําเข้ามีความเหมาะสมอยู่ในระดบัสงู รองลงมาคือ ด้านผลผลิตและด้านกระบวนการ ตามลําดบั เมื.อ
วิเคราะห์เป็นรายข้อ พบว่า ด้านปัจจัยนําเข้าทุกข้ออยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านวัสดุ/อุปกรณ์มี
คา่เฉลี.ยสงูที.สดุ ด้านกระบวนการทุกข้ออยู่ในระดบัปานกลาง โดยการพฒันาบุคคลมีคา่เฉลี.ยสงูที.สุด 
และด้านผลผลิตทกุข้ออยู่ในระดบัปานกลาง โดยความพึงพอใจของประชาชนผู้ รับบริหารตามโครงการ
องค์การบริหารสว่นจงัหวดัพบประชาชนมีคา่เฉลี.ยสงูที.สดุ 

3. ผลจากการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ มีดงันี / 
 3.1 ความคดิเห็นเกี.ยวกบัโครงการ องค์การบริหารสว่นจงัหวดัพบประชาชนพบวา่ 
 (1)  ด้านปัจจัยนําเข้า ควรสนับสนุนในด้านงบประมาณให้เพียงพอทุกกิจกรรมของ

โครงการ และควรจดัวสัดอุปุกรณ์ในการตรวจสขุภาพให้เพียงพอ 
 (2)  ด้านกระบวนการ การพฒันาบุคคลขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิมีความ

พร้อมมาก แตก่ารดําเนินงานด้านการสื.อสารให้ประชาชนทราบข่าวการดําเนินโครงการไม่ทั.วถึงและไม่
ครอบคลมุทกุพื /นที. 

 (3)  ด้านผลผลิต ประชาชนมีความพึงพอใจกบัโครงการองค์การบริหารส่วนจงัหวดัพบ
ประชาชน เจ้าหน้าที.องค์การบริหารสว่นจงัหวดัชยัภมูิมีความเป็นกนัเองและบริการสะดวกรวดเร็ว 

 3.2 ผลจากการดําเนินโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวดัพบประชาชน มีความเห็นว่า 
ควรเพิ.มเตมิในด้านงบประมาณ และควรปรับปรุงในด้านระยะเวลาในการให้ความรู้มากขึ /น 
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 3.3 วิธีการหรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขโครงการ มีข้อเสนอแนะว่า ควรปรับปรุงใน
ด้านงบประมาณให้เพียงพอกับจํานวนประชาชนในเขตอําเภอภักดีชุมพล ควรปรับปรุงในด้าน
ระยะเวลา   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (2550)ได้ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาประจําปี 2550 พบว่ามีการดําเนินโครงการบรรลุตามเป้าหมาย/ตัวชี /วัด ทุกโครงการ 
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและชุมชนในหลายประการ ซึ.งผลการสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนที.เป็นกลุม่ตวัอยา่งจํานวน 2,157 ตวัอย่าง มีความคิดเห็นตอ่โครงการพฒันาที.องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดันครศรีธรรมราช เข้าดําเนินการ ดงันี / ความจําเป็นของโครงการ อยู่ในระดบัมาก (คา่เฉลี.ย
ร้อยละ 93.86) ความทั.วถึงของการประชาสมัพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลาง (คา่เฉลี.ยร้อยละ 76.07) การมี
ส่วนร่วมในการดําเนินการ อยู่ในระดับปานกลาง(ค่าเฉลี.ยร้อยละ 73.13) ความเพียงพอกับความ
ต้องการ อยู่ในระดบัปานกลาง (คา่เฉลี.ยร้อยละ 60.07) ความคุ้มค่า อยู่ในระดบัมาก (คา่เฉลี.ยร้อยละ 
91.70) การได้รับประโยชน์ อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี.ยร้อยละ 95.00) ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก 
(คา่เฉลี.ยร้อยละ 92.13) 

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัสงขลา (2551)ได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 พบว่า จํานวนโครงการที.ปรากฏในแผนพฒันา ประจําปี พ.ศ. 2551 มี
จํานวน 146 โครงการ สามารถนําไปปฏิบตัิได้ ตามแผน จํานวน 110 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.34 
โดยยทุธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ.น สามารถดําเนิน
โครงการได้เกินกว่าที.บรรจุไว้ในแผน คิดเป็นร้อยละ 158.33 รองลงมาเป็นยุทธศาสตร์ด้านอาชีพ 
เศรษฐกิจ และการท่องเที.ยว คิดเป็นร้อยละ 133.33 (เนื.องจากในแผนพฒันา 3 ปี ตั /งโครงการไว้เป็น
ภาพรวมและมีหลาย ๆ กิจกรรม เมื.อนํามาจดัทําแผนดําเนินงานได้นํากิจกรรมเหล่านี /มาจดัทําเป็น
โครงการขึ /นใหม่ เพื.อให้สอดคล้องกบัวิธีงบประมาณ จึงทําให้เห็นว่าโครงการตามแผนดําเนินงานเกิน
กว่าที.ปรากฏในแผนพฒันาสามปี) ยทุธศาสตร์ด้านคณุภาพชีวิตที.ดี คิดเป็นร้อยละ 88.46 ยทุธศาสตร์
ด้านการจดัระเบียบชมุชน/สงัคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 88.71 ยทุธศาสตร์
ด้านโครงสร้างพื /นฐานเพียงพอทนัสมยั คิดเป็นร้อยละ 59.74 ยทุธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ.งแวดล้อมนําไปปฏิบตัิได้ตํ.า คิดเป็นร้อยละ 50.00 ยทุธศาสตร์ด้านการเมือง และ การบริหารจดัการที.
ดี คดิเป็นร้อยละ 42.86 

ส่วนในด้านการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานในแต่ละ
ยทุธศาสตร์การพฒันา ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก คา่เฉลี.ยรวมเท่ากบั 3.18 
โดยพบว่ายุทธศาสตร์ที. 1 ด้านโครงสร้างพื /นฐานเพียงพอทนัสมยั มากที.สดุ มีคา่เฉลี.ยเท่ากบั 3.25 
ยทุธศาสตร์ที. 2 ด้านคณุภาพชีวิตที.ดี คา่เฉลี.ยเท่ากบั 3.18 ยทุธศาสตร์ที. 3 ด้านการจดั ระเบียบชมุชน/
สงัคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย คา่เฉลี.ยเท่ากบั 3.17 ยทุธศาสตร์ที. 4 ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ
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และสิ.งแวดล้อมที.ยั.งยืน คา่เฉลี.ยเท่ากบั 3.16 ยทุธศาสตร์ที. 5 ด้านอาชีพ เศรษฐกิจและการท่องเที.ยว 
คา่เฉลี.ยเท่ากบั 3.17 ยทุธศาสตร์ที. 6 ด้านศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ.น คา่เฉลี.ยเท่ากบั 3.21 ยทุธศาสตร์ที. 7 ด้านการเมือง และการบริหารจดัการที.ดี คา่เฉลี.ยเท่ากบั 
3.12 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งยาว (2552) ได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 พบว่า จํานวนโครงการที.ปรากฏในแผนพฒันา มีจํานวน 134 โครงการ 
สามารถปฏิบตัิได้ในปี 2552 จํานวน 49 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36.6 โดยยทุธศาสตร์ด้านการพฒันา
ด้านคณุภาพชีวิตและสงัคมสามารถดําเนินการได้มากที.สดุ คิดเป็นร้อยละ 61.5 ของโครงการที.กําหนด
ไว้ในแผน รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร คิดเป็นร้อยละ 40.0 และที.
ดําเนินการได้น้อยที.สุด คือ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื /นฐาน คิดเป็นร้อยละ 7.4 ส่วนใน
ด้านการประเมินความพงึพอใจของประชาชนตอ่ผลการดําเนินงานในภาพรวม พบว่า ประชาชนมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดบัพอใจ คิดเป็นร้อยละ 67.8 รองลงมาคือ ไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 19.1 และพอใจ
มาก คิดเป็นร้อยละ 13.1 โดยรายข้อที.มีความพึงพอใจมากที.สุด คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในโครงการ/กิจกรรม รองลงมาคือ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที.กําหนด และที.พึงพอใจ
น้อยที.สดุ คือ ความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ 

ด้านความพึงพอใจตอ่ผลการดําเนินงาน จําแนกตามยทุธศาสตร์ พบว่า ผู้ ที.เกี.ยวข้องมีความ
พึงพอใจตอ่ผลการดําเนินงานตามยทุธศาสตร์ที. 6 การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ.งแวดล้อม 
โดยได้คะแนน ความพึงพอใจ 7.09 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที. 5 การ
พฒันาด้านคณุภาพชีวิตและสงัคม ได้คะแนนความพึงพอใจ 7.03 และที.ได้คะแนนความพึงพอใจน้อย
ที.สุด คือ ยุทธศาสตร์ที. 2  การพฒันาด้านเศรษฐกิจ และยุทธศาสตร์ที. 3 การพฒันาด้านการเมืองการ
บริหาร ซึ.งได้คะแนนเทา่กนั คือ 6.79 

เทศบาลตําบลเสือโฮก อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท (2552) ได้ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาปี 2552-2554 ซึ.งผลการดําเนินการตามยทุธศาสตร์การพฒันา ทั /ง 5 ด้าน ได้แก่ 
การสร้างมูลค่าเพิ.มทางเศรษฐกิจและการเกษตร การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาการท่องเที.ยวและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ.งแวดล้อม การบริหารจดัการบ้านเมืองที.ดี ซึ.งอตัราร้อยละของโครงการที.ได้
ดําเนินการคดิเป็น ร้อยละ 40.30 จากโครงการทั /งหมด จํานวน 77 โครงการ 

สว่นในด้านการประเมินความพึงพอใจตอ่ผลการดําเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ.น
ในภาพรวม ซึ.งผลการประเมินเป็นดงันี / 

 - การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ผลการประเมิน คือ พอใจ 
คดิเป็นร้อยละ 80 รองลงมาคือพอใจมาก ร้อยละ 15 สว่นไมพ่อใจคดิเป็นร้อยละ 5 
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 -  การประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม ผลการประเมิน คือ 
พอใจ คดิเป็นร้อยละ 65 รองลงมาคือพอใจมาก ร้อยละ 30 สว่นไมพ่อใจคดิเป็นร้อยละ 5 

 - การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม ผลการประเมิน 
คือ พอใจมาก คดิเป็นร้อยละ 70 รองลงมาคือพอใจ ร้อยละ 21 สว่นไมพ่อใจคดิเป็นร้อยละ 9 

 - การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอ่สาธารณะ ผลการประเมิน 
คือ พอใจ คดิเป็นร้อยละ 60 รองลงมาคือพอใจมาก ร้อยละ 33 สว่นไมพ่อใจคดิเป็นร้อยละ 7 

 - ความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ผลการประเมิน คือ พอใจ คิดเป็นร้อย
ละ 48 รองลงมาคือพอใจมาก ร้อยละ 40 สว่นไมพ่อใจคดิเป็นร้อยละ 12 

 - การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที.กําหนด ผลการประเมิน คือ พอใจ คิดเป็นร้อย
ละ 57 รองลงมาคือพอใจมาก ร้อยละ 39 สว่นไมพ่อใจคดิเป็นร้อยละ 4 

 - ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา ผลการประเมิน คือ พอใจ 
คดิเป็นร้อยละ 60 รองลงมาคือพอใจมาก ร้อยละ 52 สว่นไมพ่อใจคดิเป็นร้อยละ 8 

 - การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ผลการประเมิน คือ 
พอใจ คดิเป็นร้อยละ 64 รองลงมาคือพอใจมาก ร้อยละ 33 สว่นไมพ่อใจคดิเป็นร้อยละ 3 

 - ประโยชน์ที.ประชาชนได้รับจาการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ผลการประเมิน คือ พอใจ
มาก คดิเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือพอใจ ร้อยละ 40 สว่นไมพ่อใจคดิเป็นร้อยละ 10 

เทศบาลตําบลบงึยี.โถ อําเภอธัญบรีุ จงัหวดัปทมุธานี (2553) ได้ดําเนินการติดตามประเมินผล
แผนการพัฒนาท้องถิ.น โดยประเมินความพึงพอใจเรื.องการให้บริการและการปฏิบตัิงานของเทศบาล 
สรุปรายละเอียดได้ดงันี /  

 - ด้านโครงสร้างพื /นฐาน คะแนนประเมินความพึงพอใจ จากคะแนนเต็ม 10 คะแนนผล
ประเมินในภาพรวมได้คะแนน 8.13 คะแนน 

 - ด้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต คะแนนความพึงพอใจ จากคะแนนเต็ม 10 คะแนนผล
ประเมินในภาพรวมได้คะแนน 8.07 คะแนน 

 - ด้านการพฒันาสงัคม คะแนนความพึงพอใจ จากคะแนนเต็ม 10 คะแนนผลประเมิน
ในภาพรวมได้คะแนน 8.63 คะแนน 

 - ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที.ยว คะแนนความพึง
พอใจจากคะแนนเตม็ 10 คะแนน ผลประเมินในภาพรวมได้คะแนน 8.44 คะแนน 

 - ด้านการบริหารจดัการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ.งแวดล้อม คะแนนความพึง
พอใจจากคะแนนเตม็ 10 คะแนน ผลประเมินในภาพรวมได้คะแนน 8.32 คะแนน 

 - ด้านศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ.น คะแนนความพึงพอใจ
จากคะแนนเตม็ 10 คะแนน ผลประเมินในภาพรวมได้คะแนน 8.32 คะแนน 
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  - ด้านการพฒันาการเมืองและการบริหาร คะแนนความพึงพอใจ จากคะแนนเต็ม 10 
คะแนนผลประเมินในภาพรวมได้คะแนน 8.19 คะแนน 

   ซึ.งจากภาพรวมทั /ง 7 ด้าน จะเห็นได้ว่า ผลการปฏิบตัิงานของเทศบาลตําบลบึงยี.โถ 
อยูใ่นระดบัที.ดี คะแนนการประเมินโดยเฉลี.ย 8.30 คะแนน 

    เทศบาลตําบลคุ้งสําเภา อําเภอมโนรมย์ จงัหวัดชยันาท (2553) ได้ดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2551 – 2553) ซึ.งผลการดําเนินการตามยทุธศาสตร์
การพฒันา ทั /ง 5 ด้าน ได้แก่ ยทุธศาสตร์การสร้างมลูคา่เพิ.มทางเศรษฐกิจและการเกษตร ยุทธศาสตร์
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที.ยวและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ.งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการบ้านเมืองที.ดี ได้ดําเนินการโครงการทั /งหมด จํานวน 39 โครงการ จาก
จํานวนโครงการทั /งหมด 44 นอกจากนี /ได้ศกึษาความพึงพอใจตอ่ผลการดําเนินงานขององค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ.นในภาพรวม ซึ.งแยกเป็นรายด้านได้แก่ 

 - การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่นร่วมในโครงการ /กิจกรรม 
 - การประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ / กิจกรรม 
 - การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ /กิจกรรม 
 - การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ /กิจกรรม ตอ่สาธารณะ 
 - ความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ /กิจกรรม 
 โดยในภาพรวมความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ.น 

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

ลิขิต  ประจกักัตตา (2553) ได้ศึกษาความคิดเห็นของกํานนัและนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลต่อการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดมหาสารคาม 
พบวา่ ความคดิเห็นของกํานนัและนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตจงัหวดัมหาสารคามที.มีตอ่การ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัมหาสารคามโดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง เมื.อจําแนกเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดบัมาก 2 ด้าน เรียงลําดบัจากค่าเฉลี.ยมากไป
น้อย คือ ด้านการพฒันาและส่งเสริมการเกษตร การเศรษฐกิจและการพาณิชย์ รองลงมาคือ ด้านการ
บริหารจดัการและพฒันาบคุลากร อยู่ในระดบัปานกลาง 3 ด้าน คือ ด้านสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้และ
ศนูย์กลางวฒันธรรมด้านการบริหารจดัการและอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ.งแวดล้อม และด้าน
ชมุชนเข้มแข็งพฒันาคนและสงัคมมีคณุภาพ ส่วนข้อเสนอแนะตอ่การดําเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์
การพฒันาขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัมหาสารคาม เรียงลําดบัจากมากไปน้อยได้ดงันี / ควรปรับปรุง
แหล่งท่องเที.ยวทางศาสนาให้อยู่ในสภาพดี ควรพิจารณาสร้างคลองส่งนํ /าอย่างทั.วถึงมากขึ /น ควรจัด
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กิจกรรมทางศาสนาอยา่งตอ่เนื.องให้กบัเยาวชน ควรสนบัสนนุการผลิตและการใช้ปุ๋ ยชีวภาพอย่างทั.วถึง
เพื.อเป็นการบํารุงดินและเป็นการประหยัด ควรจัดหาอุปกรณ์ช่วยผู้ประสบสาธารณภัย ควรส่งเสริม
ประชาชนให้มีอาชีพเสริมมากขึ /น ควรวางแผนและเจาะบอ่บาดาลอย่างเพียงพอเพื.อใช้ในหน้าแล้ง และ
ควรให้ประชาชนเข้าไปมีสว่นร่วมในการจดัซื /อ จดัจ้าง 

มหาวิทยาลยัทกัษิณ (2556) ประเมินกระบวนการดําเนินงาน ประเมินผลผลิตและผลลพัธ์
ของแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 พบว่า 
กระบวนการดําเนินงาน  การจดัทําแผนมีการจดัทําเป็นไปตามระเบียบที.กําหนด ให้ความสําคญัต่อ
ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์  มีคณะกรรมการกําหนดกรอบแผนยุทธศาสตร์ และทํา
ประชาคมโครงการมาจากนโยบายหาเสียงของนายกองค์การบริหารสว่นจงัหวดั สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัและความต้องการของประชาชน ปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ มีการเปลี.ยนแปลง
เพิ.มเตมิโครงการตามงบประมาณที.ได้รับจริง อํานาจตดัสินใจเป็นของฝ่ายการเมือง ระยะเวลาจดัทํา
โครงการสั /น งบประมาณจํากดัแตโ่ครงการมีจํานวนมาก  ผลผลิตของแผนพฒันา  โครงการที.จดัทํา
แล้วเสร็จตามยุทธศาสตร์และแผน ดําเนินการได้จํานวน 120 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 96  การใช้
งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 78.17 ของงบประมาณ   ที.กําหนดไว้ในแผนพฒันาสามปี ผลลพัธ์ของ
แผนพฒันา ความพงึพอใจของประชาชน อยูใ่นระดบัมาก มากที.สดุ คือ ยทุธศาสตร์ด้านการท่องเที.ยว 
และน้อยที.สุด คือ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ  การรับรู้และการยอมรับของประชาชน การรับรู้อยู่ใน
ระดบัมาก มากที.สุด คือ ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ.น 
และน้อยที.สุด คือ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ การยอมรับ อยู่ในระดับมากที.สุด มากที.สุดคือ 
ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที.ยวที.ประทับใจ และยอมรับน้อยที.สุด คือ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
ความสําเร็จตามวตัถปุระสงค์อยู่ในระดบัมาก มากที.สดุคือ ยทุธศาสตร์ด้านการจดัการศกึษา โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาท้องถิ.น และน้อยที.สดุ คือ ยทุธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ  

มหาวิทยาลัยทักษิณ(2557) ประเมินบริบท กระบวนการดําเนินงาน และผลผลิต ของ

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจําปีงบประมาณ 2557 พบว่า ด้านการประเมิน

บริบท (Context) ความพร้อมของปัจจยัพื /นฐาน จํานวนบคุลากรที.ดําเนินการ งบประมาณ แผนการ

ดําเนินงาน การบริหารโครงการ มีความเหมาะสม การมีส่วนร่วมของกองงาน อยู่ในระดับมาก 

ปัญหา ได้แก่ บคุลากรยงัไม่พร้อม และคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ งบประมาณล่าช้า ด้านการประเมิน

กระบวนการ (Process) การดําเนินงานตามกําหนดเวลา การประสานงานกับองค์กรอื.น การ

ประชาสมัพนัธ์โครงการ/กิจกรรม การใช้งบประมาณตามระเบียบ มีความเหมาะสม ประชาชนมีส่วน

ร่วมในระดบัมาก ปัญหาของการดําเนินงานตามแผน/โครงการ ได้แก่ งบประมาณไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย ด้านการประเมินผลผลิต (Product) มีโครงการ ที.ได้ดําเนินการจริง ร้อยละ 89.92 
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ดําเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 88.79 มีการใช้งบประมาณ ร้อยละ 72.95 ประชาชนพึงพอใจมาก การ

ยอมรับของประชาชน และความสําเร็จตามวตัถปุระสงค์ อยูใ่นระดบัมากที.สดุ 

2.9  กรอบการประเมิน 

Context Process Product 

ความพร้อมของปัจจยัใน

การดําเนินงาน 

- การดําเนินงานจดัการ

ตามกําหนดเวลา 

- จํานวนโครงการที*จดัทํา

แล้วเสร็จ 

- บคุลากร 

- งบประมาณ 

- การประสานงาน 

- การประชาสมัพนัธ์ 

- ผลสําเร็จตาม

วตัถปุระสงค์ 

- แผนการดําเนินงานของ

หนว่ยงาน 

- การมีสว่นร่วมของ

ประชาชน 

- การใช้งบประมาณและ

ปัญหา 

- การยอมรับของประชาชน 

- ความพงึพอใจ 

แผนภูมิ 2.10  แสดงกรอบการประเมิน 

 

ตาราง 2.1  สรุปกรอบการประเมิน   

ประเดน็การ
ประเมิน 

ตัวชี 3วัด แหล่งข้อมูล 
เครื�องมือ /

วิธีการ 
แนวทางการ

วิเคราะห์ สถติทีิ�ใช้
1.  ประเมินบริบท 

(context) 
ความพร้อม
ของ
ปัจจยัพื /นฐาน
ในการ
ดําเนินงาน
ตาม
แผนพฒันา 

ความพร้อมด้านบคุลากร 
งบประมาณ แผนการ
ดําเนินงาน 
- กําลงัคน 
- การกําหนด บทบาท 
หน้าที. 

- การกระจาย
งบประมาณ 

- การจดัทําแผนการ
ดําเนินงาน การมีส่วน
ร่วม รูปแบบการ
บริหารงาน 

1. เอกสาร 
หลกัฐาน คําสั.ง
มอบหมายงาน
ของหนว่ยงาน 

2. ผู้ รับผิดชอบ           
(ผู้ อํานวยกอง 
หรือตวัแทน) 
ทั /งหมด 8 กอง
งาน 

1. เอกสารของ 
องค์การ
บริหารสว่น
จงัหวดั 

2. สมัภาษณ์ 

วิเคราะห์เอกสาร
และคําสมัภาษณ์ 
สรุปรูปแบบการ
ดําเนินงานและ
ปัญหา 
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ตาราง 2.1  สรุปกรอบการประเมิน  (ตอ่) 

ประเดน็การ
ประเมิน 

ตัวชี 3วัด แหล่งข้อมูล 
เครื�องมือ /

วิธีการ 
แนวทางการ

วิเคราะห์ สถติทีิ�ใช้
2. ประเมิน

กระบวนการ
ดําเนินงาน 

- การดําเนินงานจดัการ
ตามกําหนดเวลา 

- การประสานงานกบั
หนว่ยงานอื.น 

- การประชาสมัพนัธ์ 
- การมีสว่นร่วมของ

ประชาชน 
- การใช้งบประมาณและ

ปัญหา 

1. เอกสารของ 
องค์การบริหาร
สว่นจงัหวดั 

2. ผู้ รับผิดชอบ 
(ผู้ อํานวยการ
กอง หรือ
ตวัแทน) 
ทั /งหมด 8 กอง
งาน 

1. เอกสาร 
2. สมัภาษณ์ 

วิเคราะห์เอกสาร
และสรุปคํา
สมัภาษณ์เชิง
เนื /อหา (content) 

3. ประเมิน
ผลผลิต 
(product) 

- จํานวนโครงการที.จดัทํา
แล้วเสร็จ เปรียบเทียบ
กบัเป้าหมาย 

- ผลสําเร็จตามเป้า 
ประสงค์ของแผน 

- การเปลี.ยนแปลงการ
ดําเนินชีวิตของ     
ประชาชน 

- ความพงึพอใจ 

1. เอกสารสรุปผล
การดําเนนิงาน 
E-plan 

2. ประชาชนใน
พื /นที. 7 อําเภอ
ของ จงัหวดั
สตลู 

1. เอกสาร       
E-plan 

2. แบบสอบถาม
 

ร้อยละ   
คา่เฉลี.ย 

 



บทที� 3 
กรอบแนวคิดและวิธีการประเมิน 

 

 

การติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจําปี
งบประมาณ 2558 มีกรอบแนวคดิและวิธีการประเมิน ดงัตอ่ไปนี ' 

3.1 กรอบแนวคิดในการประเมิน  
3.2 นิยามปฏิบตักิาร 
3.3 วิธีการประเมิน 
3.4 ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
3.5 เครื2องมือที2ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
3.6 ตวัชี 'วดัในการประเมิน 
3.7 เกณฑ์การวดั 
3.8 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
3.9 การวิเคราะห์ข้อมลู  

3.1 แนวคิดในการประเมิน 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 ใช้วิธีการวิจยัเชิงประเมิน (Evaluation research) โดยเลือกประเมินบริบท 
(context) กระบวนการ (process) และผลผลิต (product) 

3.1.1 การประเมินบริบท เป็นการประเมินความพร้อมปัจจยัพื 'นฐานในการดําเนินงาน 

ได้แก่ 
 (1) บคุลากร 

                         (2) งบประมาณ 
                         (3)  แผนการดําเนินงาน 
                         (4) การมีส่วนร่วม 
                         (5) การบริหารโครงการ 

3.1.2 การประเมินกระบวนการ เป็นการประเมิน ได้แก่ 
 (1)  การดําเนินงานตามกําหนดเวลา 
          (2) การประสานงานกบัหนว่ยงานหรือองค์กรอื2น 
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          (3) การประชาสมัพนัธ์ 
                         (4) การมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการดําเนินงาน  
                         (5) การใช้งบประมาณ  
                         (6) ปัญหาอปุสรรดในการดําเนินงาน 

3.1.3 การประเมินผลผลิต เป็นการประเมิน ได้แก่ 
 (1) โครงการที2จดัทําแล้วเสร็จเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย ตามยทุธศาสตร์และแผน  
      (2) ผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน 
      (3) การเปลี2ยนแปลงการดําเนินชีวิตที2ได้รับจากแผนพฒันาฯ 
          (4) ความพงึพอใจของประชาชน                   

3.2 นิยามปฏิบัตกิาร 
การประเมินบริบท หมายถึง การประเมินความพร้อมปัจจยัพื 'นฐานในการดําเนินงาน 

ได้แก่ บคุลากร งบประมาณ แผนการดําเนินงาน การมีสว่นร่วม การบริหารโครงการ 
การประเมินกระบวนการของโครงการ หมายถึง การประเมินความเหมาะสมของ

กระบวนการ หรือขั 'นตอนตา่งๆ ในการดําเนินงาน ได้แก่  การวางแผนการดําเนินงานตามโครงการ 
การประเมินผลผลิต หมายถึง ผลทางอ้อมที2เกิดจาก ยทุธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรมตาม

แผนพฒันาขององค์การบริหารสว่นจงัหวดั ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน หมายถึง ผลผลิตของแผนโครงการ สําเร็จตาม

เป้าประสงค์ที2กําหนด ได้แก่ คณุภาพชีวิตที2ดี รายได้เพิ2มขึ 'น(การท่องเที2ยว การเกษตร) มีสํานึกแห่ง
ความเป็นพลเมือง สงัคมสงบสขุ 

การเปลี�ยนแปลงการดําเนินชีวิตที�ได้รับจากแผนพัฒนา หมายถึงการเปลี2ยนแปลง
การดําเนินชีวิตของประชาชนที2รับผลมาจากยทุธศาสตร์ โครงการในแผนพฒันาฯ 

ความพงึพอใจของประชาชน หมายถึง ความชอบหรือพอใจตอ่ยทุธศาสตร์ โครงการ 

3.3 วิธีการประเมิน 
3.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร โดยการศกึษารวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที2

เกี2ยวข้องจากหนงัสือ งานวิจยั และเอกสารขององค์การบริหารสว่นจงัหวดั 
3.2 การศึกษาเชิงสาํรวจ โดยการเก็บรวบรวมข้อมลูจาก 
 (1) การสมัภาษณ์บุคคลที2รับผิดชอบหรือเกี2ยวข้องกบัการจดัทําและดําเนินงานตาม

แผนพฒันา องค์การบริหารสว่นจงัหวดั ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 (2) เก็บข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามจากประชาชนในพื 'นที2 7 อําเภอ จงัหวดัสตลู  
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3.4 ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
ประชาชนในพื 'นที2 7 อําเภอ จังหวัดสตูล 

การสุ่มตัวอย่าง 
แยกการสุม่ตวัอยา่งออกเป็น 2 สว่น ได้แก่ 

1. การสุ่มโครงการที2ปรากฏในแผนการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558   จํานวน 11 ยุทธศาสตร์ มี 119 โครงการ ใช้การสุ่มโดยเอา
ยุทธศาสตร์ของแผนฯเป็นหลกัแล้วใช้การสุ่มโครงการที2จะเอามาเป็นส่วนหนึ2งของการประเมินผล
ผลิต จํานวน ร้อยละ 30.2 เลือกโครงการแบบเจาะจงโดย ให้ความสําคัญกับโครงการที2 มี
วัตถุประสงค์ กิจกรรม หรือผลผลิตที2คาดว่าจะได้รับตรงหรือสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของ
แผนพัฒนา ประจําปี พ.ศ.2558 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ซึ2งจากเป้าประสงค์ของ
แผนพฒันาฯ สรุป ดงันี '  

(1)  คณุภาพชีวิตที2ดี 
(2)  รายได้ของประชาชนเพิ2มขึ 'น( การทอ่งเที2ยว การเกษตร) 
(3)  คนมีสํานกึแหง่ความเป็นพลเมือง 
(4)  สงัคมสงบสขุ 

ตาราง 3.1  เป้าประสงค์และโครงการทั 'งหมดผู้ประเมินได้ เลือกจํานวน 36 โครงการ ดงัตาราง 

ยุทธศาสตร์ 
จาํนวน

โครงการ 
เลือก  /ผลผลิต        

การทอ่งเที2ยวเชิงนิเวศและท่องเที2ยวที2ประทบัใจ      17              4 

จดังานสตลูเฟสตวิลั ครั 'งที2 2  
จดังานออกบทู
นิทรรศการ 

ขบัเคลื2อนอนาคตสตลูด้านการทอ่งเที2ยว  
สง่เสริมกิจการสภา
พฒันาการท่อง
ทอ่งเที2ยว 

รักษ์ เล ป่า ฟ้า สตลู  
จิตอาสา  เก็บขยะ
ตามเกาะ  

เปิดฟ้าอนัดามนัสวรรค์สตลู  
เปิดฤดกูาร
ทอ่งเที2ยวสตลู 
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ยุทธศาสตร์ 
จาํนวน

โครงการ 
เลือก  /ผลผลิต 

การเกษตรยั2งยืน        4               1 

สง่เสริมอาชีพเกษตร  
อบรม พฒันา
อาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที� 3  การพฒันาด้านโครงสร้างพื 'นฐานที2ทนัสมยั 12 3 
           ก่อสร้างถนนลาดยางสายทุง่ไทรเจริญม.3ต.ป่าแก่บอ่หิน-ม.
10ต.ทุง่หว้า 

  

           ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเปลวใหญ่ หมูที่2 9 
ตําบลควนสตอ-หมูที่2 5 ตําบลยา่นซื2อ 

  

ปรับปรุงจดุเสี2ยงและบริเวณอนัตรายบนถนน (Black Spot)  ตดิตั 'งชดุไฟจราจร 
ยุทธศาสตร์ที� 4   การสง่เสริมและการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ2งแวดล้อมให้ยั2งยืน 

5 1 

ปลกูจิตสํานกึในการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ2งแวดล้อม 

 อบรมเครือข่ายฯ 

ยุทธศาสตร์ที� 5  พฒันาการกีฬาเพี2อความเป็นเลิศและเพื2อ
นนัทนาการ 

16                4 

ปรับปรุง ซอ่มแซม บํารุงรักษาสนามกีฬากลางอบจ.สตลู   
          สง่เสริมและสนบัสนนุการกีฬาจงัหวดัสตลู(อดุหนนุสมาคม)   

จดัสง่ทีมกีฬาสตลูเข้าร่วมการแขง่ขนั  กิจกรรมกีฬา 
ฟตุบอลสตลูลีก  กิจกรรมกีฬา 

ยุทธศาสตร์ที�  6   การอนรัุกษ์ศลิปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี 
และพฒันาภมูิปัญญาท้องถิ2น 

14                5 

จดังานวนัซาลามตัฮารีรายา  จดังาน 
แขง่ขนัวา่วประเพณีจงัหวดัสตลู    จดังาน 
สง่เสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน   

สง่เสริมคณุธรรม จริยธรรม โดยใช้หลกัศาสนา  
จดัฝึกอบรม
คณุธรรมจริยธรรม
ให้กบัศาสนิกชน 

อบรมให้ความรู้แก่ผู้สอนด้านศาสนา(กีรออาตี)  จดัฝึกอบรมฯ 
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ยุทธศาสตร์ 
จาํนวน

โครงการ 
เลือก  /ผลผลิต 

ยุทธศาสตร์ที� 7  การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และสงัคม      11               5 
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  จดัครูตา่งชาตใิห้รร. 

ขบัเคลื2อนอนาคตสตลูด้านการศกึษา  
สง่เสริมกิจการสภา
ด้านการศกึษา 

ขบัเคลื2อนอนาคตสตลูด้านสวสัดกิาร  
สง่เสริมกิจการสภา
ที2ปรึกษาด้าน
สวสัดกิาร 

สง่เสริมทกัษะทางวิชาการให้แก่นกัเรียนศนูย์การศกึษา
อิสลามประจํามสัยิด(ครุสมัพนัธ์) 

 

จดัให้มีการแสดง 
การประกวดแขง่ขนั
ทกัษะทางด้าน
วิชาการและกีฬา 

สง่เสริมพฒันากลุม่อาชีพ  อบรมกลุม่อาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที�  8   การลงทนุ การพาณิชย์และเศรษฐกิจของ
จงัหวดัสตลู 

2               1 

สง่เสริมการลงทนุ    
จดังานมหกรรม
การเงิน การค้า การ
ลงทนุ 

ยุทธศาสตร์ที�  9   เมืองสงบสขุ 6               2 
จดังานวนัอสม.  จดังาน 

สง่เสริมและป้องกนับรรเทาสาธารณภยั   
สง่เสริมสนบัสนนุ
การป้องกนับรรเทาฯ 

ยุทธศาสตร์ที� 10   การบริหารจดัการที2ดี 18               4 
จดัทําแผนพฒันา อบจ.สตลู   
พฒันาศกัยภาพบคุลากรอบจ.  จดัอบรมสมัมนาฯ 
อบจ. พบประชาชน   
จดัทําเอกสารหรือเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ภารกิจหน้าที2และ

ผลงานของ อบจ. 
 

จดัทําวารสาร อบจ. 
สตลู เผยแพร่ ฯ 

 



64       กรอบแนวคดิและวิธีประเมิน 

ยุทธศาสตร์ 
จาํนวน

โครงการ 
เลือก  /ผลผลิต 

ยุทธศาสตร์ที�  11  ด้านการจดัการศกึษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพฒันาท้องถิ2น 

14               6 

           พฒันาการจดัการศกึษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พฒันาท้องถิ2น (SBMLD) 

 
จดักิจกรรม เชน่ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

           การพฒันาการเรียนรู้สูป่ระชาคมอาเซียน  
กิจกรรมเรียนรู้
อาเซียน 

อาหารกลางวนันกัเรียน  
จดัอาหารวนัละ1 
มื 'อ 

การรณรงค์ป้องกนัยาเสพตดิในสถานศกึษา   

           อาหารเสริม(นม)  
จดันม ทกุวนัๆละ1 
ถงุ 

           สง่เสริมการจดัการเรียนการสอนโรงเรียนนิคมพฒันาผงั6   
รวม 119 36 (ร้อยละ 30.2) 

       2. ประชากรที2ใช้ในการวิจยั ประชาชนในพื 'นที2 7 อําเภอ  จํานวนกลุม่ประชากร 1, 100 ตวัอยา่ง 

3.5 เครื�องมือที�ใช้ในการเก็บข้อมูล 

               เครื2องมือที2ใช้ในการเก็บข้อมลู มี 2 แบบ ได้แก่ 
1. แบบสัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ผู้ อํานวยการกองหรือผู้ เกี2ยวข้องกับการจัดทําและ

ดําเนินงานตามแผนพฒันาประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 แบง่ออกเป็น 3 สว่น ดงันี ' 
 ส่วนที� 1 ข้อมลูทั2วไปของผู้ให้สมัภาษณ์ 
         ส่วนที� 2 บริบทของการดําเนินงาน 
          ส่วนที� 3 กระบวนการดําเนินงานตามโครงการ 
2. แบบสอบถามที2สร้างขึ 'นในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชน แบ่งออกเป็น 5 ส่วน 

ได้แก่  ส่วนที2 1 ข้อมูลทั2วไปของผู้ตอบ ส่วนที2 2 ผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน ส่วนที2 3 การ
เปลี2ยนแปลงการดําเนินชีวิตที2ได้รับจากแผน ส่วนที2 4 ความพึงพอใจ ส่วนที2 5 ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ 

 ส่วนที�  1 ข้อมูลทั2วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา ระดับ
การศกึษา อาชีพ 
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 ส่วนที� 2 แบบสอบถามผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน มีลกัษณะของข้อคําถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนความคิดเห็น 5 
ระดบั ดงันี ' 

เห็นด้วยอย่างยิ2ง ให้     5     คะแนน 
เห็นด้วย ให้     4     คะแนน 
ไม่เห็นด้วย      ให้     3     คะแนน 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ2ง ให้     2     คะแนน 
ไม่แน่ใจ ให้     1     คะแนน 

 ส่วนที�  3 แบบสอบถาม การเปลี2ยนแปลงการดําเนินชีวิตที2ได้รับจากแผน ซึ2งมี
ลกัษณะของข้อคําถามเป็นแบบ มาตราส่วนประมาณคา่ (Rating Scales) โดยกําหนดเกณฑ์การให้
คะแนนความคดิเห็น 5 ระดบั ดงันี ' 

มากที2สุด ให้     5     คะแนน 
มาก ให้     4     คะแนน 
น้อย ให้     3     คะแนน 
น้อยที2สุด ให้     2     คะแนน 
ไม่แน่ใจ ให้     1     คะแนน 

 ส่วนที� 4  แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน ซึ2งมีลกัษณะของข้อคําถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อโครงการ ซึ2งมี
ลกัษณะของข้อคําถามเป็นแบบ มาตราส่วนประมาณคา่ (Rating Scales) โดยกําหนดเกณฑ์การให้
คะแนนความคดิเห็น 5 ระดบั ดงันี ' 

มากที2สุด ให้     5     คะแนน 
มาก ให้     4    คะแนน 
น้อย ให้     3     คะแนน 
น้อยที2สุด ให้     2     คะแนน 
ไม่แน่ใจ ให้     1     คะแนน 

 ส่วนที� 5 ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 
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3.6  ตัวชี >วัด     

ตาราง 3.2  ตวัชี 'วดัในการประเมิน 
ประเดน็ประเมิน ตัวชี >วัด แหล่งข้อมูล วิธีการ 

1. ประเมินบริบท (Context Evaluation) 

- ความพร้อม ปัจจยัพื 'นฐาน 
ในการดําเนินงาน 

- จํานวนบคุลากรมีความ
เหมาะสม 

- มีงบประมาณเหมาะสม 
- มีแผนการดําเนินเหมาะสม 

- กองงานมีสว่นร่วม 

- มีการบริหารโครงการที2
เหมาะสม 

ผอ.กอง หรือ     
ตวัแทนที2
รับผิดชอบ 

- สมัภาษณ์ 

- ตรวจเอกสาร
มอบหมายงาน 

2. ประเมินบริบท (Context Evaluation) 

- กระบวนการดําเนินงาน - การดําเนินงานเป็นไปตาม
กําหนดเวลาที2เหมาะสม 

- มีการประสานงานกบัองค์กรอื2น 
/ ปัญหา 

- มีการประชาสมัพนัธ์ที2
เหมาะสม 

- การใช้งบประมาณเป็นไปตาม
ระเบียบฯ 

- ปัญหา อปุสรรคที2เกิดขึ 'นในการ
ดําเนินงาน 

ผอ.กอง หรือ     
ตวัแทนที2
รับผิดชอบ 

- สมัภาษณ์ 

- ตรวจเอกสาร 

3. ประเมินผลผลิต (Product Evaluation) 
 - จํานวนโครงการที2จดัทําแล้ว

เสร็จ มากกว่าร้อยละ 80 

- ผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ 
ของแผน 

- การเปลี2ยนแปลงการดําเนิน
ชีวิตที2ได้รับจากแผน 
- ความพงึพอใจของประชาชน 

ประชาชน
จํานวน 1,100 
คนในพื 'นที2 7 
อําเภอ 

- แบบสอบถาม 

- สมัภาษณ์ 
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3.7  เกณฑ์การวัด 

การประเมินผลผลิตของแผนพฒันา    
 ผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน เป็นข้อคําถามแบบประมาณคา่ กําหนดระดบัการให้
คะแนนออกเป็น 5 ระดบั ตั 'งแต่ 5 (มากที2สุด) จนถึง 1 (น้อยที2สุด) จากนั 'นจึงนําคะแนนที2ได้ไปหา
คา่เฉลี2ยและสว่นเบี2ยงเบนมาตรฐาน  

ในการแปลความหมาย จะใช้คา่เฉลี2ยเป็นเกณฑ์ในการกําหนดและแปลความหมาย เพื2อจดั
ระดบัความสําเร็จ แบบอิงเกณฑ์  ดงันี ' 

   คา่เฉลี2ย              ความหมาย 
4.21 – 5.00 
3.41 – 4.20 
2.61 – 3.40 
1.81 – 2.60 

  มีความสําเร็จในระดบัมากที2สดุ 
  มีความสําเร็จในระดบัมาก 
  มีความสําเร็จในระดบัปานกลาง 
  มีความสําเร็จในระดบัน้อย 

       1.00 - 1.80                       มีความสําเร็จในระดบัน้อยที2สดุ 
การเปลี2ยนแปลงการดําเนินชีวิตที2ได้รับจากแผน เป็นข้อคําถามแบบประมาณค่า กําหนด

ระดบัการให้คะแนนออกเป็น 5 ระดบั ตั 'งแต ่5 (มากที2สดุ) จนถึง 1 (น้อยที2สดุ)  จากนั 'นจึงนําคะแนน
ที2ได้ไปหาคา่เฉลี2ยและสว่นเบี2ยงเบนมาตรฐาน  

ในการแปลความหมาย จะใช้คา่เฉลี2ยเป็นเกณฑ์ในการกําหนดและแปลความหมาย เพื2อ
จดัระดบัการเปลี2ยนแปลงการดําเนินชีวิตที2ได้รับจากแผน แบบอิงเกณฑ์  ดงันี ' 

   คา่เฉลี2ย              ความหมาย 
4.21 – 5.00 
3.41 – 4.20 
2.61 – 3.40 
1.81 – 2.60 

  มีการเปลี2ยนแปลงในระดบัมากที2สดุ 
  มีการเปลี2ยนแปลงในระดบัมาก 
  มีการเปลี2ยนแปลงในระดบัปานกลาง 
  มีการเปลี2ยนแปลงในระดบัน้อย 

       1.00 -1.80                       มีการเปลี2ยนแปลงในระดบัน้อยที2สดุ 
ความพึงพอใจต่อโครงการเป็นข้อคําถามแบบประมาณค่า กําหนดระดบัการให้คะแนน

ออกเป็น 5 ระดบั ตั 'งแต่ 5 (มากที2สุด) จนถึง 1 (น้อยที2สดุ)  จากนั 'นจึงนําคะแนนที2ได้ไปหาค่าเฉลี2ย
และสว่นเบี2ยงเบนมาตรฐาน  
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ในการแปลความหมาย จะใช้คา่เฉลี2ยเป็นเกณฑ์ในการกําหนดและแปลความหมาย เพื2อ
จดัระดบัความพงึพอใจแบบอิงเกณฑ์  ดงันี ' 

   คา่เฉลี2ย              ความหมาย 
4.21 – 5.00 
3.41 – 4.20 
2.61 – 3.40 
1.81 –  2.60 

  มีความพงึพอใจในระดบัมากที2สดุ 
  มีความพงึพอใจในระดบัมาก 
  มีความพงึพอใจในระดบัปานกลาง 
  มีความพงึพอใจในระดบัน้อย 

                       1.00 - 1.80                         มีความพงึพอใจในระดบัน้อยที2สดุ 

3.8   การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน

จงัหวดัสตลู ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ผู้ประเมินได้ดําเนินการดงัตอ่ไปนี ' 
1 การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ โดยการศกึษารวบรวมแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจยัที2

เกี2ยวข้อง และเอกสารทางราชการจากกองแผนและงบประมาณขององค์การบริหารสว่นจงัหวดั 
2 การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ โดยการเก็บรวบรวมข้อมลูจากแบบสมัภาษณ์บคุคลที2

เกี2ยวข้องและแบบสอบถามจากประชาชนในพื 'นที2จงัหวดัสตลู 

3.9   การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการติดตามและประเมินแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั

สตลู ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ผู้ประเมินได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมลู ทั 'งในเชิงปริมาณ และ
คณุภาพ ดงันี ' 

1 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็นการวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ 
โปรแกรมสําเร็จรูป ในการวิเคราะห์เป็นสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ คา่ความถี2 
(Frequency) คา่ร้อยละ (Percentage) คา่เฉลี2ย (Mean) และส่วนเบี2ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

2 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เป็นการวิเคราะห์ในเชิงเนื 'อหา 
(Content Analysis) ที2ได้ข้อมูลเอกสารและการสมัภาษณ์บุคคลที2เกี2ยวข้องกับโครงการเกี2ยวกับ
ประเดน็ตา่ง ๆ ในการประเมิน 
 

 

 



บทที� 4 
ผลการประเมิน 

 
 
 

 การติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ใช้วิธีการพรรณนาเชิงเนื ,อหา กราฟและตาราง เพื.อวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คณุภาพและเชิงปริมาณ โดยจะแยกนําเสนอ ดงันี , 

4.1 การประเมินบริบทของแผนพฒันา 
4.2 การประเมินกระบวนการดําเนินงานของแผนพฒันา 
4.3 การประเมินผลผลิตของแผนพฒันา 

4.1 การประเมินบริบท (Context) ของแผนพัฒนา 

                การประเมินบริบทของแผนพัฒนาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นการประเมิน
ความพร้อมปัจจัยพื ,นฐานในการดําเนินงาน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการ
สัมภาษณ์จากผู้ อํานวยการกองหรือผู้ เกี.ยวข้องกับการจัดทําและดําเนินงานตามแผนพัฒนา
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย บคุลากร งบประมาณ แผนการดําเนินงาน การมี
สว่นร่วม และการบริหารโครงการ ซึ.งมีรายละเอียดของข้อมลูดงันี , 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้อาํนวยการกองคลัง มีดงันี , 
              ความพร้อมปัจจัยพื ,นฐานในการดําเนินงาน ได้แก่  จํานวนบุคลากรที. ต้อง
ดําเนินการตามแผน,งบประมาณในการดําเนินงานมีความเหมาะสม โดยอบจ.สตลูมีขนาดเล็กจึงมี
งบประมาณเพียงพอตอ่การบริหารจดัการที.เหมาะสม, การบริหารโครงการ(การมอบหมายงาน)มี
ความเหมาะสม ,แผนการดําเนินงานมีความเหมาะสม เหตผุลมาจาก 1.มีการวางแผนงานที.ดี 2.
การกําหนดเวลาดําเนินงานในโครงการต่างๆเป็นไปตามแผนงานและขั ,นตอนที.กําหนดไว้  ส่วน
ปัญหาของความพร้อมในการดําเนินงาน พบวา่ มีงบประมาณที.จดัสรรในต้นปีจํานวนน้อย ด้านการ
มีสว่นร่วมของการงาน อยูใ่นระดบัปานกลาง เพราะกองงานแตล่ะกองมีการดําเนินการต้องการเป้า
ตามเป้าหมายแต่ละกอง ทําให้การมีส่วนร่วมของแต่ละกองดําเนินการไม่สอดคล้องกันเท่าที.ควร 
ปัญหาของความพร้อมในการดําเนินงานคือ งบประมาณชว่งต้นปีจะมีเข้ามาน้อยมาก 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้อาํนวยการกองกิจการสภาฯ มีดงันี , 
      ความพร้อมปัจจัยพื ,นฐานในการดําเนินงานมีความเหมาะสมในทุกด้านของ
ปัจจยั ได้แก่ จํานวนบุคลากรที.ต้องดําเนินการตามแผน, งบประมาณในการดําเนินงาน, แผนการ
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ดําเนินงาน และการบริหารโครงการ (การมอบหมายงาน) ส่วนการมีส่วนร่วมของกองงานนั ,นอยู่ใน
ระดบัมาก และด้านปัญหาของความพร้อมในการดําเนินงานพบวา่ ไมมี่ 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้อาํนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีดงันี , 
  ความพร้อมปัจจัยพื ,นฐานในการดําเนินงาน ได้แก่  จํานวนบุคลากรที. ต้อง
ดําเนินการตามแผน,งบประมาณในการดําเนินงาน มีความเหมาะสม งบประมาณจะมีจํากดัเฉพาะ
โครงการซึ.งจะไม่สามารถขยายงานให้มากขึ ,นได้ การบริหารโครงการ (การมอบหมายงาน)มีความ
เหมาะสมบรรลวุตัถุประสงค์เป็นไปตามเวลาที.กําหนด แผนการดําเนินงานมีความเหมาะสม ด้าน
การมีส่วนร่วมของกองงานอยู่ในระดับมาก โดยมีการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในการจดัทําแผนอย่างทั.วถึงและมีประสิทธิภาพ และด้านปัญหาของความพร้อมใน
การดําเนินงาน ไมมี่ 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้อาํนวยการกองช่าง มีดงันี , 
   ความพร้อมปัจจัยพื ,นฐานในด้านบริบทของการดําเนินงาน ที.มีความเหมาะสมได้แก่  
งบประมาณในการดําเนินงาน, แผนการดําเนินงาน และการใช้งบประมาณตามระเบียบ ส่วนด้านที.
ยงัไม่มีความเหมาะสม ได้แก่ จํานวนบุคลากรที.ต้องดําเนินการตามแผน เพราะกองช่างมีจํานวน
บุคลากรที.น้อยจึงไมพอต่อปริมาณงานที.เพิ.มขึ ,นโดยตลอด ส่วนการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 
เชน่เดียวกบัการมีสว่นร่วมของประชาชนตอ่โครงการ/กิจกรรมอยูใ่นระดบัมากด้วยเช่นเดียวกนั และ
ปัญหาของการดําเนินงานตามแผน/โครงการ พบวา่ บางโครงการไม่สามารถดําเนินการได้ตามแผน
เนื.องจากงบประมาณที.กําหนดเอาไว้ไมส่ามารถเบกิจา่ยได้ตามแผนการดําเนินการที.กําหนดเอาไว้ 

  ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้อาํนวยการกองพัสดุฯ (แทนโดย นกับริหารงานคลงั7) มีดงันี , 
    ปัจจัยพื ,นฐานในการดําเนินงานมีความพร้อมและมีความเหมาะสมในทุกปัจจัย 
ได้แก่ บคุลากร งบประมาณ แผนการดําเนินงาน และการบริหารโครงการ ส่วนการมีส่วนร่วมของ
กองงานนั ,นอยูใ่นระดบัมาก  ปัญหาของความพร้อมในการดําเนินงาน ไมมี่ 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์หัวหน้าสาํนักปลัดฯ มีดงันี , 
    ปัจจยัพื ,นฐานในการดําเนินงานมีความพร้อมและมีความเหมาะสมด้านบริบทของ
การดําเนินงาน ได้แก่ จํานวนบุคลากรที.ต้องดําเนินการตามแผน โดยปริมาณงานและปริมาณ
บุคลากรมีความสอดคล้องกัน, งบประมาณในการดําเนินงาน, แผนการดําเนินงาน โดยแผนการ
ดําเนินการได้ผ่านคณะกรรมการต่างๆมาอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ, การใช้งบประมาณ
ตามระเบียบ และการบริหารโครงการ (การมอบหมายงาน) โดยมีปัจจยัมาจาก 1.มีการสั.งงานอย่าง
เป็นระบบ 2.มีการประชุมวางแผนก่อนการดําเนินงาน 3.มีการติดตามผลการดําเนินการจาก
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หวัหน้าคณะทํางานในทุกขั ,นตอน 4.มีการประเมินความพึงพอใจอย่างเป็นระบบ ด้านการมีส่วน
ร่วมของกองงานนั ,นพบวา่มีสว่นร่วมอยูใ่นระดบัมาก โดยสงัเกตได้จากการประชมุในทกุขั ,นตอนของ
การดําเนินการประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดี ปัญหาของความพร้อมในการดําเนินงานคือ 1.
ในบางครั ,งมีการสั.งงานจากผู้ บริหารที.กระชั ,นชิดเกินไปทําให้ไม่สามารถทํางานออกมาได้มี
ประสิทธิภาพเท่าที.ควร 2. ด้วยงบประมาณของอบจ.มีอย่างจํากดัทําให้งานบางอย่างไม่สามารถ
ตอบสนองและดําเนินการได้อยา่งทนัทว่งที  

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้อาํนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีดงันี , 
    ความพร้อมปัจจยัพื ,นฐานในการดําเนินงานมีความเหมาะสมในทกุด้านของปัจจยั 
ได้แก่ จํานวนบุคลากรที.ต้องดําเนินการตามแผน, งบประมาณในการดําเนินงาน, แผนการ
ดําเนินงาน และการบริหารโครงการ (การมอบหมายงาน) ส่วนการมีส่วนร่วมของกองงานนั ,นอยู่ใน
ระดบัมาก และด้านปัญหาของความพร้อมในการดําเนินงานพบวา่ ไมมี่ 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที�วิเคราะห์นโยบายและแผน 7ว. มีดงันี , 
                         ความพร้อมของปัจจยัพื ,นฐานในการดําเนินงาน ได้แก่ จํานวนบุคลากรที.ต้องการ
ดําเนินการตามแผน,งบประมาณในการดําเนินงาน , แผนการดําเนินงานมีความเหมาะสม, การ
บริหารงานโครงการ(การมอบหมายงาน)มีความเหมาะสม โดยมีการมอบหมายงานที.ได้รับ
มอบหมายอย่างชัดเจน และมีคําสั.งการมอบหมายการดําเนินงาน และมีการประชุมติดตามผล 
ส่วนด้านการมีส่วนร่วมของกองงาน มีความร่วมมือในทุกกองงานในลกัษณะร่วมกนัทํา ส่วนด้าน
ปัญหาของความพร้อมในการดําเนินงาน มีความพร้อมในการดําเนินงาน แตใ่นบางครั ,งการสั.งงาน
มีความกระชั ,นชิดจนเกินไป  

4.2 การประเมินกระบวนการ (Process) ของแผนพัฒนา 

 การประเมินกระบวนการของแผนพัฒนา การประเมินความเหมาะสมของกระบวนการ 
หรือขั ,นตอนตา่งๆ ในการดําเนินงาน โดยการเก็บรวบรวมข้อมลูเชิงคณุภาพด้วยการสมัภาษณ์จาก
ผู้ อํานวยการกองหรือผู้ เกี.ยวข้องกบัการจดัทําและดําเนินงานตามแผนพฒันาประจําปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2558  ประกอบด้วย การดําเนินงานตามกําหนดเวลา การประสานงานกับหน่วยงานหรือ
องค์กรอื.น การประชาสมัพนัธ์ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินงาน การใช้งบประมาณ 
และปัญหาอปุสรรคในการดําเนินงาน 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้อาํนวยการกองคลัง มีดงันี , 
           การดําเนินงานตามกําหนดเวลาของแผน/โครงการมีความเหมาะสม เพราะในช่วง
ต้นปีต้องดําเนินการโครงการแตล่ะโครงการในช่วงวนัเวลาที.กําหนดไว้  การประสานงานกบัองค์กร
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อื.น ๆ สงัเกตได้จากการดําเนินโครงการร่วมกนักบัองค์กรอื.นๆ และการใช้งบประมาณตามระเบียบ 
มีความเหมาะสม แตด้่านการประชาสมัพนัธ์ไม่เหมาะสม เพราะจากการพดูคยุกบัประชาชนพบว่า
หลาย ๆ โครงการใช้ระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์โครงการกระชั ,นชิด และใช้ระยะเวลาที.สั ,น
โครงการบางโครงการควรประชาสมัพนัธ์แตเ่นิ.น ๆ งานหรือกิจกรรมตา่งๆมีการประชาสมัพนัธ์ใกล้ๆ
ที.จะเปิดงาน การมีส่วนร่วมของประชาชนปานกลาง  และด้านปัญหาการดําเนินงานตาม
กําหนดเวลาของแผน/โครงการ ไมมี่  

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้อาํนวยการกองกิจการสภาฯ มีดงันี , 
  การดําเนินงานตามกําหนดเวลาของแผน/โครงการ การประสานงานกับหน่วยงาน
หรือองค์กรอื.น ๆ การประชาสมัพนัธ์โครงการ/กิจกรรม และการใช้งบประมาณ มีความเหมาะสมใน
ทุกด้าน และประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานนั ,นอยู่ในระดับมาก และด้านปัญหาการ
ดําเนินงานตามกําหนดเวลาของแผน/โครงการ พบวา่ไมมี่  

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้อาํนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีดงันี , 
    การดําเนินงานตามกําหนดเวลาของแผน/โครงการและการใช้งบประมาณ มีความ
เหมาะสม เพราะสามารถดําเนินการได้ตามแผนและระยะเวลาที.กําหนด, การประสานงานกับ
หน่วยงานหรือองค์กรอื.น ๆ มีความเหมาะสม เพราะมีการประสานอย่างทั.วถึง ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ เหมาะสม เพราะมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื.อง ด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรม เพราะประชาชนได้รับโอกาสในการแสดงความคิดเห็นอย่าง
เหมาะสมและเป็นรูปธรรม การใช้งบประมาณตามระเบียบมีความเหมาะสม และด้านปัญหาของ
การดําเนินการตามแผน/โครงการ ไมมี่ 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้อาํนวยการกองช่าง มีดงันี , 
 กระบวนการดําเนินงานมีความเหมาะสมในทุกกระบวนการ ได้แก่ การดําเนินงาน
ตามกําหนดเวลาของแผน/โครงการ การประสานงานกับองค์กรอื.น ๆ การประชาสมัพนัธ์โครงการ/
กิจกรรม การใช้งบประมาณตามระเบียบ ส่วนการมีส่วนร่วมของประชาชนตอ่โครงการ/กิจกรรมอยู่
ในระดบัปานกลาง เพราะประชาชนไมค่อ่ยให้ความสําคญัตอ่การจดัทําแผนที.กองช่างได้ดําเนินการ
ไว้ และปัญหาของการดําเนินงานตามแผน/โครงการคือ งบประมาณได้มาไม่เป็นไปตามแผนที.
กําหนดไว้ทําให้การทํางานเกิดความล่าช้า ประกอบกับจํานวนบุคลากรที.มีอย่างจํากัดทําให้งาน
เสร็จไมท่นัตามที.กําหนด 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้อาํนวยการกองพัสดุฯ(แทนโดยนกับริหารการคลงั 7) มีดงันี , 
 กระบวนการดําเนินงานที.มีความเหมาะสมคือ การดําเนินงานตามกําหนดเวลาของ
แผน/โครงการ การประสานงานกับองค์กรอื.น ๆ การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม การใช้
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งบประมาณตามระเบียบ การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมอยู่ในระดบัปานกลาง
และไมมี่ปัญหาของการดําเนินงานตามแผน/โครงการ 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์หัวหน้าสาํนักปลัดฯ มีดงันี , 
    ด้านกระบวนการดําเนินงาน มีความเหมาะสมได้แก่ ด้านการดําเนินงานตาม
กําหนดเวลาของแผน/โครงการ, ด้านการประสานงานกบัองค์กรอื.นๆ สงัเกตได้จากการประชมุร่วม
ของทกุฝ่าย, ด้านการประชาสมัพนัธ์โครงการ สงัเกตได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมของบคุคลภายนอก 
การประเมินความพงึพอใจ และสื.อที.ประชาสมัพนัธ์ การใช้งบประมาณตามระเบียบ  แตก่ารมีส่วน
ร่วมของประชาชนตอ่โครงการ/กิจกรรม อยู่ในระดบัปานกลางเนื.องจากปัญหาภาวะเศรษฐกิจ และ
ปัญหาของการดําเนินการตามแผน/โครงการ ไมมี่ 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้อาํนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีดงันี , 
  การดําเนินงานตามกําหนดเวลาของแผน/โครงการ การประสานงานกับหน่วยงาน
หรือองค์กรอื.น ๆ การประชาสมัพนัธ์โครงการ/กิจกรรม และการใช้งบประมาณ มีความเหมาะสม 
และประชาชนมีสว่นร่วมในการดําเนินงานนั ,นอยูใ่นระดบัปานกลาง และด้านปัญหาการดําเนินงาน
ตามกําหนดเวลาของแผน/โครงการ ไมมี่  
 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที�วิเคราะห์นโยบายและแผน 7ว. มีดงันี , 
 กระบวนการดําเนินงานที.มีความเหมาะสม ได้แก่ การดําเนินงานตามกําหนดเวลา
ของแผน/โครงการ โดยเป็นไปตามแผนที.วางไว้,การประสานงานกับองค์กรอื.นๆ โดยได้รับความ
ร่วมมือเป็นอยา่งดี, การประชาสมัพนัธ์โครงการ/กิจกรรม มีการประชาสมัพนัธ์ในทกุสื.อของอบจ.ให้
ประชาชนในจงัหวดัสตลูได้ทราบ,การใช้งบประมาณตามระเบียบ มีความเหมาะสมและสามารถใช้
งบประมาณได้ตามระเบียบที.วางเอาไว้ แตบ่างกรณีการเบกิจา่ยไมมี่ระเบียบข้อบงัคบักําหนดเอาไว้
จะไม่สามารถดําเนินการเบิกจ่ายตามที.กําหนดไว้ได้ การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการ/
กิจกรรม โดยประชาชนให้ความสนใจในโครงการเป็นอยา่งมากจนบ้างครั ,งเกินจํานวนที.กําหนดและ
ปัญหาของการดําเนินงานตามแผน/โครงการ พบว่ามีการกําหนดกรอบเวลาดําเนินการไว้ ละต้อง
ทํางานร่วมกบัหนว่ยงานอื.น บางครั ,งมีความลา่ช้า 

4.3 การประเมินผลผลิต (Product) ของแผนพัฒนา 

            การประเมินผลผลิตของแผนพฒันาประจําปีงบประมาณ 2558 เป็นการประเมินผล
ผลิตของแผนพฒันา ประกอบด้วย (1) โครงการที.จดัทําแล้วเสร็จตามยทุธศาสตร์และแผน  (2) การ
ประเมินการรับรู้ ผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน การเปลี.ยนแปลงการดําเนินชีวิตที.ได้รับจาก
แผน และความพงึพอใจ ผลปรากฏ ดงันี ,               
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 4.3.1 โครงการที�จัดทาํแล้วเสร็จตามยุทธศาสตร์และแผน 
                         การศึกษาโครงการที.จัดทําแล้วเสร็จตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ใช้วิธีการตรวจสอบจากร้อยละของจํานวนโครงการที.มีการดําเนินการแล้ว
เสร็จ และวงเงินงบประมาณที.กําหนดในแผนพัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กับจํานวน
โครงการที.ได้จดัทําจริงและวงเงินงบประมาณที.ใช้ในการจดัทําโครงการที.เกิดขึ ,นจริง จากการศกึษา
เอกสาร E -plan และรายงานประจําปี พบวา่ 
           องค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตลู ได้กําหนดโครงการที.จะดําเนินการในปี พ.ศ. 2558 ใน
แผนพัฒนาสามปี จํานวน 159 โครงการ วงเงิน 212,621.800 บาท แต่ในแผนดําเนินงานตาม
ข้อบญัญตัไิด้กําหนดโครงการที.จะดําเนินการ จํานวน 119 โครงการ ได้แก่ ด้านการท่องเที.ยวเชิงนิเวศ
และการท่องเที.ยวที.ประทบัใจ จํานวน 17 โครงการ ด้านการเกษตรยั.งยืน จํานวน 4 โครงการ ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื ,นฐานที.ทันสมัย จํานวน12 โครงการ ด้านการส่งเสริมและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ.งแวดล้อมให้ยั.งยืน จํานวน 5 โครงการ ด้านพฒันาการกีฬาเพื.อความเป็น
เลิศและเพื.อนนัทนาการ จํานวน 16 โครงการ ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและ
พฒันาภูมิปัญญาท้องถิ.น จํานวน 14 โครงการ ด้านการพฒันาทรัพยากรมนษุย์และสงัคม จํานวน  
11 โครงการ ด้านการลงทนุ การพาณิชย์และเศรษฐกิจของจงัหวดัสตลู จํานวน 2 โครงการ ด้านเมือง
สงบสุข จํานวน 6 โครงการ ด้านการบริหารการจัดการที.ดี จํานวน 18 โครงการ และด้านการจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ.น จํานวน 14 โครงการ งบประมาณตาม
ข้อบญัญตัฯิ (หลงัโอนลด-โอนเพิ.ม) จํานวน 132,411,280 บาท ดงัตาราง 4.1 และ 4.2   

ตาราง 4.1   จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ที.
ดําเนินการในปี พ.ศ. 2558 จําแนกตามยทุธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 
จาํนวน

โครงการ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ด้านการท่องเที.ยวเชิงนิเวศและการทอ่งเที.ยวที.ประทบัใจ 18 29,825,500 
ด้านการเกษตรยั.งยืน 5 3,200,000 
ด้านการพฒันาด้านโครงสร้างพื ,นฐานที.ทนัสมยั 20 80,320,000 
ด้านการส่งเสริมและการอนรัุกษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ.งแวดล้อมให้ยั.งยืน 
5 5,785,500 

ด้านพฒันาการกีฬาเพื.อความเป็นเลิศและเพื.อนนัทนาการ 17 17,147,000 
ด้านการอนรัุกษ์ศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและพฒันาภมูิ

ปัญญาท้องถิ.น 
15 9,400,000 
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ยุทธศาสตร์ 
จาํนวน

โครงการ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ด้านการพฒันาทรัพยากรมนษุย์และสงัคม 19 26,740,000 
ด้านการลงทนุ การพาณิชย์และเศรษฐกิจของจงัหวดัสตลู 2 248,000 
ด้านเมืองสงบสขุ 8 1,150,000 
ด้านการบริหารการจดัการที.ดี 26 14,151.300 
ด้านการจดัการศกึษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันา

ท้องถิ.น 
24 24,654,500 

รวม 159     212,621.800 

 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้ประกาศใช้ข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558  เมื.อวันที.  17 กันยายน 2557 โดยมีโครงการที.บรรจุอยู่ใน
ข้อบญัญัติงบประมาณ หลังเพิ.ม-ลด จํานวน 119 โครงการ  งบประมาณ 132,411,280 บาท 
สามารถจําแนกตามยทุธศาสตร์ ดงัตาราง 4.2 

ตาราง  4.2 แสดงจํานวนโครงการและงบประมาณตามข้อบญัญัติองค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตลู 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จําแนกตามยทุธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 
จาํนวน

โครงการ 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัตฯิ 

 (ล้านบาท) 
ด้านการท่องเที.ยวเชิงนิเวศและการทอ่งเที.ยวที.ประทบัใจ 17 15,750,400 
ด้านการเกษตรยั.งยืน 4 1,884,100 
ด้านการพฒันาด้านโครงสร้างพื ,นฐานที.ทนัสมยั 2 42,818,360 
ด้านการส่งเสริมและการอนรัุกษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ.งแวดล้อมให้ยั.งยืน 
5 5,703,400 

ด้านพฒันาการกีฬาเพื.อความเป็นเลิศและเพื.อ
นนัทนาการ 

16 13,944,170 

ด้านการอนรัุกษ์ศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและ
พฒันาภมูิปัญญาท้องถิ.น 

14 8294,300 

ด้านการพฒันาทรัพยากรมนษุย์และสงัคม 11         16,017,100 
ด้านการลงทนุ การพาณิชย์และเศรษฐกิจของจงัหวดัสตลู 2 248,000 
ด้านเมืองสงบสขุ 6 690,200 
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ยุทธศาสตร์ 
จาํนวน

โครงการ 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัตฯิ 

 (ล้านบาท) 
ด้านการบริหารการจดัการที.ดี 18 13,469,470 
ด้านการจดัการศกึษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ

พฒันาท้องถิ.น 
14          13,591,780 

รวม 119         132,411,280 

แผนภูมิ 4.1 แสดงจํานวนโครงการที.กําหนดในแผนพฒันา (พ.ศ.2558-2560) กบัจํานวนโครงการ
ที.จะดําเนินการตามข้อบญัญตัปิระจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
 

ที�มา : รายงานผลการดําเนินงาน E-plan 2558 องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสตลู, 2558 

 จากแผนพฒันา 3 ปี (2558-2560) ได้มีการแปลงยทุธศาสตร์ทั ,ง 11 ด้านไปสู่การแปลงเป็น
โครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจําปีงบประมาณ 2558 ได้แก่  
ยทุธศาสตร์ด้านการทอ่งเที.ยวเชิงนิเวศน์และการท่องเที.ยวที.ประทบัใจ จํานวน 17 โครงการ ดําเนินการ 
10 โครงการ ยทุธศาสตร์ด้านการเกษตรยั.งยืน จํานวน  4 โครงการ ดําเนินการ 4 โครงการ ยทุธศาสตร์
ด้านการพฒันาโครงสร้างพื ,นฐานที.ทนัสมยั จํานวน 12 โครงการ ดําเนินการ 5 โครงการ ยทุธศาสตร์
ด้านการส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ.งแวดล้อมให้ยั.งยืน จํานวน 5 โครงการ 
ดําเนินการ 5 โครงการ ยุทธศาสตร์ด้านการกีฬาเพื.อความเป็นเลิศและเพื.อนนัทนาการ จํานวน 16 
โครงการ ดําเนินการ 9 โครงการ ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และ

โครงการที.จะดําเนินการตาม
ข้อบญัญัต ิ2558 

โครงการที.กําหนด 

ในแผนพฒันา 

โครงการ 
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พฒันาภูมิปัญญาท้องถิ.น จํานวน 14 โครงการ ดําเนินการ 14 โครงการ ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์และสงัคม จํานวน 11 โครงการ ดําเนินการ 11 โครงการ ยุทธศาสตร์ด้านการลงทุน 
การพาณิชย์และเศรษฐกิจของจงัหวดัสตลู จํานวน 2 โครงการ  ดําเนินการ 1 โครงการ ยุทธศาสตร์
ด้านเมืองสงบสขุ จํานวน 6 โครงการ ดําเนินการ 6 โครงการ ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารการจดัการที.ดี 
จํานวน 18 โครงการ ดําเนินการ 12 โครงการ  และยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพฒันาท้องถิ.นจํานวน  14 โครงการ ดําเนินการ 10 โครงการ   (ตาราง 4.1 และ 4.2 )   

สรุป โครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจําปีงบประมาณ 2558 
ดําเนินการได้ในปี พ.ศ. 2558  จํานวน 119 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 74.8 ของโครงการที�
กาํหนดในแผนพัฒนา 3 ปี (แผนภมูิ 4.1) 

ตาราง  4.3 แสดงจํานวนโครงการที.ได้ดําเนินการจริงและดําเนินการแล้วเสร็จ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 จําแนกตามยทุธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 
จาํนวนโครงการ 

ดาํเนินการ
จริง 

ดาํเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ด้านการท่องเที.ยวเชิงนิเวศและการทอ่งเที.ยวที.ประทบัใจ 17 10 
ด้านการเกษตรยั.งยืน 4 4 
ด้านการพฒันาโครงสร้างพื ,นฐานที.ทนัสมยั 12 5 
ด้านการส่งเสริมและการอนรัุกษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ.งแวดล้อม

ให้ยั.งยืน 
5 5 

ด้านพฒันาการกีฬาเพื.อความเป็นเลิศและเพื.อนนัทนาการ 16 9 
ด้านการอนรัุกษ์ศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและพฒันาภมูิ

ปัญญาท้องถิ.น 
14 14 

ด้านการพฒันาทรัพยากรมนษุย์และสงัคม 11 11 
ด้านการลงทนุ การพาณิชย์และเศรษฐกิจของจงัหวดัสตลู 2 1 
ด้านเมืองสงบสขุ 6 6 
ด้านการบริหารการจดัการที.ดี 18 12 
ด้านการจดัการศกึษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาท้องถิ.น 14 10 

รวม 119 87 
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แผนภูมิ 4.2 แสดงจํานวนโครงการตามแผนฯ โครงการตามข้อบญัญัติฯ กบัโครงการที.ดําเนินการ
แล้วเสร็จ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

 

ที�มา : รายงานผลการดําเนินงาน E-plan 2558 องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสตลู, 2558 

 โครงการของยุทธศาสตร์ทั ,ง 11 ด้านตามข้อบญัญัติขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตูล 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 119 โครงการ (ตาราง 4.2) ที.ได้มีการดําเนินการจริง และ
ดําเนินการแล้วเสร็จ (ตาราง 4.3) ดงันี , ยทุธศาสตร์ที.1 ด้านการท่องเที.ยวเชิงนิเวศและการท่องเที.ยวที.
ประทบัใจ ดําเนินการจริง 17  โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ 10 โครงการ ยุทธศาสตร์ที. 2 ด้าน
การเกษตรยั.งยืน ดําเนินการจริง 4 โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ 4 โครงการ ยทุธศาสตร์ที. 3 ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื ,นฐานที.ทันสมัย ดําเนินการจริง 12 โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ 5 โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที. 4 ด้านการส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ.งแวดล้อมให้ยั.งยืน 
ดําเนินการจริง 5 โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ 5 โครงการ ยทุธศาสตร์ที. 5 ด้านพฒันาการกีฬาเพื.อ
ความเป็นเลิศและเพื.อนันทนาการ ดําเนินการจริง 16  โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ 9 โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที. 6  ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ.น 
ดําเนินการจริง 14  โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ 14  โครงการ ยุทธศาสตร์ที. 7 ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนษุย์และสงัคม ดําเนินการจริง 11 โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ 11 โครงการ ยทุธศาสตร์
ที. 8  ด้านการลงทุน การพาณิชย์ และเศรษฐกิจจงัหวดัสตลู  ดําเนินการจริง 2 โครงการ ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 1 โครงการ ยุทธศาสตร์ที. 9  ด้านเมืองสงบสุข ดําเนินการจริง 6 โครงการ ดําเนินการแล้ว

โครงการ 
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เสร็จ 6  โครงการ ยทุธศาสตร์ที. 10 ด้านการบริหารจดัการที.ดี ดําเนินการจริง 18โครงการ ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 12 โครงการ และยุทธศาสตร์ที. 11 ด้านการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พฒันาท้องถิ.น ดําเนินการจริง 14 โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ 10 โครงการ   

สรุป โครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ที�ได้ดาํเนินการจริงในปี พ.ศ. 2558 จํานวน 119  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 74.8 ของโครงการ
ตามแผนฯและมีโครงการที�ดําเนินการแล้วเสร็จจํานวน 87 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 54.7  
ของโครงการตามแผนฯ และคิดเป็นร้อยละ 73.1 ของโครงการที�ได้ดําเนินการจริง (แผนภูมิ 
4.2 )  

การใช้งบประมาณตามที�กาํหนดในแผนฯ 
การกําหนดงบประมาณ จากการศึกษาเอกสารพบว่า  งบประมาณที.กําหนดไว้ใน

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ที.จะดําเนินการในปี 2558 มีจํานวน 212,621,800 บาท 
ส่วนงบประมาณตามข้อบญัญัติหลงัการปรับลดเพิ.มประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีจํานวน 
132,411,280 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.3 ของงบประมาณที.กําหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี 
(แผนภมูิ 4.3) 

แผนภูมิ 4.3  จํานวนงบประมาณที.กําหนดในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) กบัจํานวน
งบประมาณตามข้อบญัญัติประจําปี พ.ศ. 2558 

 
 
 
 

งบประมาณที.กําหนด
ไว้ในแผนพฒันาสามปี 

(พ.ศ. 2558-2560) 

งบประมาณตามข้อบญัญัติ
หลงัการปรับลด-เพิ.ม ประจํา 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

บาท 
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แผนภูมิ 4.4 แสดงจํานวนโครงการที.ได้ดําเนินการจริง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
จําแนกตามแผนยทุธศาสตร์ 
 

 

ที�มา : รายงานผลการดําเนินงาน E-plan 2558 องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสตลู, 2558 

 จํานวนโครงการที.ได้ดําเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีจํานวนทั ,งสิ ,น 119
โครงการ (ตาราง 4.3 ) พบว่า ยทุธศาสตร์ที.มีจํานวนโครงการมากที.สดุคือ ยทุธศาสตร์ที. 10 ด้านก
การบริหารการจดัการที.ดี มี 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.1  ของโครงการทั ,งหมด รองลงมา คือ 
ยทุธศาสตร์ที. 1  ด้านการทอ่งเที.ยวเชิงนิเวศและการท่องเที.ยวที.ประทบัใจมีจํานวน 17 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 14.3  และยุทธศาสตร์ด้านการลงทุน การพาณิชย์และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูลมี
จํานวนโครงการน้อยที.สดุ คือ 2 โครงการ คดิเป็นร้อยละ 1.7 (แผนภมูิ 4.4) 

-                 4.3.2   การประเมิน  การรับรู้ ผลสาํเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน การ
เปลี�ยนแปลงการดาํเนินชีวิตที�ได้รับจากแผน และความพงึพอใจ 

                        4.3.2.1 ผลการประเมิน การรับรู้ ผลสาํเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน 
การเปลี�ยนแปลงการดาํเนินชีวิต และความพึงพอใจ จําแนกตามยทุธศาสตร์ ปรากฏดงันี , 

จาํนวนโครงการ 

5 
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                                       1)   การรับรู้  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อการดําเนิน
โครงการตามแผนยทุธศาสตร์ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากที.สดุ ค่าเฉลี.ย 4.22 เมื.อจําแนกเป็นราย
ยทุธศาสตร์ พบวา่ มีการรับรู้ถึงยทุธศาสตร์และโครงการขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั อยู่ในระดบั
มากที.สดุ จํานวน 6 ยุทธศาสตร์ โดยยทุธศาสตร์ที.มีการรับรู้มากที.สุดคือ ยทุธศาสตร์ที. 1 ด้านการ
ท่องเที.ยวเชิงนิเวศและการท่องเที.ยวที.ประทับใจ ค่าเฉลี.ย 4.47 รองลงมาเรียงลําดับ ได้แก่ 
ยทุธศาสตร์ที. 4 ด้านการส่งเสริมและการอนรัุกษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ.งแวดล้อมให้ยั.งยืน คา่เฉลี.ย 
4.36 ยทุธศาสตร์ที. 11. ด้านการจดัการศกึษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาท้องถิ.น คา่เฉลี.ย 
4.33 ยุทธศาสตร์ที.7 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสงัคม ค่าเฉลี.ย 4.27  ยุทธศาสตร์ที. 5 
ด้านพฒันาการกีฬาเพื.อความเป็นเลิศและเพื.อนนัทนาการ ค่าเฉลี.ย 4.25 ยุทธศาสตร์ที. 2. ด้าน
การเกษตรยั.งยืน คา่เฉลี.ย 4.24 น้อยที.สดุ คือ ยทุธศาสตร์ที. 3 ด้านการอนรัุกษ์ศิลปะ วฒันธรรมจารีต
ประเพณีและพฒันาภูมิปัญญาท้องถิ.นและยทุธศาสตร์ที. 9 ด้านเมืองสงบสุค่าเฉลี.ย4.07 ดงัตาราง 
4.6      

หมายเหตุ: ตัวชี ,วัดการรับรู้ไม่ได้อยู่ในกรอบของการประเมินแต่ผู้ ประเมินอยากทราบว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งที.ตอบแบบสอบถามได้รู้หรือทราบการดําเนินโครงการตา่งๆขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั
หรือไม ่จงึได้ใสคํ่าถามนี ,ไว้ในแบบสอบถามและนํามาสรุปเพิ.ม                  

ตาราง 4.4 แสดงคา่เฉลี.ยและส่วนเบี.ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ถึงยทุธศาสตร์และโครงการของ
องค์การบริหารสว่นจงัหวดัประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จําแนกตามยทุธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์  Χ  S.D. การรับรู้ 

1. ด้านการทอ่งเที.ยวเชิงนิเวศและการทอ่งเที.ยวที.ประทบัใจ 4.47 0.56 มากที.สดุ 
2. ด้านการเกษตรยั.งยืน 4.24 0.67 มากที.สดุ 
3. ด้านการพฒันาด้านโครงสร้างพื ,นฐานที.ทนัสมยั 4.07 0.54 มาก 
4. ด้านการสง่เสริมและการอนรัุกษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ.งแวดล้อมให้ยั.งยืน 
4.36 0.38 มากที.สดุ 

5. ด้านพฒันาการกีฬาเพื.อความเป็นเลิศและเพื.อนนัทนาการ 4.25 0.67 มากที.สดุ 
6. ด้านการอนรัุกษ์ศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและพฒันา

ภมูิปัญญาท้องถิ.น 
4.07 0.87 มาก 

7. ด้านการพฒันาทรัพยากรมนษุย์และสงัคม 4.27 0.43 มากที.สดุ 
8. ด้านการลงทนุ การพาณิชย์และเศรษฐกิจของจงัหวดัสตลู 4.17 0.39 มาก 
9. ด้านเมืองสงบสขุ 4.07 0.67 มาก 
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ยุทธศาสตร์ 
Χ  S.D. การรับรู้ 

10. ด้านการบริหารการจดัการที.ดี 4.13 0.87 มาก 
11. ด้านการจดัการศกึษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ

พฒันาท้องถิ.น 
4.33 0.42 มากที.สดุ 

การรับรู้โดยรวม 4.22 0.54 มากที�สุด 

                         2) ผลสําเร็จตามเป้าวัตถุประสงค์ของแผน พบว่า กลุ่มตวัอย่าง
เห็นว่า ผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนในภาพรวมอยู่ในระดบัมากที.สุด ค่าเฉลี.ย 4.26 เมื.อ
จําแนกเป็นรายยุทธศาสตร์ พบว่า ผลสําเร็จตามเป้าวตัถุประสงค์ของแผน อยู่ในระดบัมากที.สุด 
จํานวน 8 ยุทธศาสตร์ ซึ.งมีค่าเฉลี.ยอยู่ระหว่าง 4.48 – 4.22  และผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ของ
แผน อยูใ่นระดบัมาก จํานวน 3 ยทุธศาสตร์ ซึ.งมีคา่เฉลี.ยอยู่ระหว่าง 4.13 – 4.19 โดยยทุธศาสตร์ที.
มีผลสําเร็จตามเป้าประสงค์มากที.สุดคือ ยุทธศาสตร์ที. 1 ด้านการท่องเที.ยวเชิงนิเวศและการ
ท่องเที.ยวที.ประทบัใจ  ซึ.งมีคา่เฉลี.ยคือ  4.48 รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที. 11 ด้านการจดัการศกึษา 
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาท้องถิ.น ค่าเฉลี.ย 4.35 และมีความสําเร็จตามวตัถุประสงค์
น้อยที.สดุ คือ ยทุธศาสตร์ที. 9 ด้านเมืองสงบสขุ คา่เฉลี.ย 4.13 รายละเอียดดงัตาราง 4.7 

ตาราง 4.5 แสดงค่าเฉลี.ยและส่วนเบี.ยงเบนมาตรฐานของผลสําเร็จตามเป้าวัตถุประสงค์ของ
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จําแนกตาม
ยทุธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 
Χ  S.D. ความสาํเร็จ 

1. ด้านการทอ่งเที.ยวเชิงนิเวศและการทอ่งเที.ยวที.ประทบัใจ 4.48 0.65 มากที.สดุ 
2. ด้านการเกษตรยั.งยืน 4.22 0.44 มากที.สดุ 
3. ด้านการพฒันาด้านโครงสร้างพื ,นฐานที.ทนัสมยั 4.32 0.38 มากที.สดุ 
4. ด้านการสง่เสริมและการอนรัุกษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ.งแวดล้อมให้ยั.งยืน 
4.19 0.78 มาก 

5. ด้านพฒันาการกีฬาเพื.อความเป็นเลิศและเพื.อ
นนัทนาการ 

4.32 0.48 มากที.สดุ 

6. ด้านการอนรัุกษ์ศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและพฒันา
ภมูิปัญญาท้องถิ.น 

4.23 0.47 มากที.สดุ 

7. ด้านการพฒันาทรัพยากรมนษุย์และสงัคม 4.15 0.34 มาก 
8. ด้านการลงทนุ การพาณิชย์และเศรษฐกิจของจงัหวดัสตลู 4.29 0.67 มากที.สดุ 
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ยุทธศาสตร์ 
Χ  S.D. ความสาํเร็จ 

9. ด้านเมืองสงบสขุ 4.13 0.89 มาก 
10. ด้านการบริหารการจดัการที.ดี 4.27 0.68 มากที.สดุ 
11. ด้านการจดัการศกึษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ

พฒันาท้องถิ.น 
4.35 0.53 มากที.สดุ 

ผลสาํเร็จโดยรวม 4.26 0.57 มากที�สุด 

             3) การเปลี�ยนแปลงการดาํเนินชีวิตที�ได้รับจากแผน 
         พบวา่ กลุม่ตวัอย่างเห็นว่า มีการเปลี.ยนแปลงการดําเนินชีวิตในภาพรวมอยู่ในระดบั
มากที.สุด คา่เฉลี.ย 4.23  เมื.อจําแนกเป็นรายยทุธศาสตร์ พบว่า มีการเปลี.ยนแปลงการดําเนินชีวิต
อยู่ในระดับมากที.สุด จํานวน 6 ยุทธศาสตร์ ซึ.งมีค่าเฉลี.ยอยู่ระหว่าง 4.38 – 4.20  และมีการ
เปลี.ยนแปลงการดําเนินชีวิตอยู่ในระดบัมากจํานวน 4 ยทุธศาสตร์ ซึ.งมีคา่เฉลี.ยอยู่ระหว่าง 4.14 – 
4.17 โดยยทุธศาสตร์ที.มีผลตอ่การเปลี.ยนแปลงการดําเนินชีวิตของคนมากที.สดุคือ ยทุธศาสตร์ที. 1 
ด้านการท่องเที.ยวเชิงนิเวศและการท่องเที.ยวที.ประทับใจ  และยุทธศาสตร์ที. 11 ด้านการจัด
การศกึษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาท้องถิ.น  ซึ.งมีคา่เฉลี.ยเท่ากนัคือ 4.38  รองลงมาคือ 
ยทุธศาสตร์ที. 5 ด้านพฒันาการกีฬาเพื.อความเป็นเลิศและเพื.อนนัทนาการ คา่เฉลี.ย 4.30 และน้อย
ที.สดุ คือ ยทุธศาสตร์ที. 9 ด้านเมืองสงบสขุ คา่เฉลี.ย 4.11 รายละเอียดดงัตาราง 4.8 

ตาราง 4.6 แสดงคา่เฉลี.ยและส่วนเบี.ยงเบนมาตรฐานของการเปลี.ยนแปลงการดําเนินชีวิตของคน 
จากแผนพัฒนาขององค์บริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จําแนกตาม
ยทุธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 
Χ  S.D. 

การ
เปลี�ยนแปลง 

1. ด้านการทอ่งเที.ยวเชิงนิเวศและการทอ่งเที.ยวที.ประทบัใจ 4.38 0.65 มากที.สดุ 
2. ด้านการเกษตรยั.งยืน 4.19 0.47 มาก 
3. ด้านการพฒันาด้านโครงสร้างพื ,นฐานที.ทนัสมยั 4.28 0.44 มากที.สดุ 
4. ด้านการสง่เสริมและการอนรัุกษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ.งแวดล้อมให้ยั.งยืน 
4.16 0.87 มาก 

5. ด้านพฒันาการกีฬาเพื.อความเป็นเลิศและเพื.อนนัทนาการ 4.30 0.37 มากที.สดุ 
6. ด้านการอนรัุกษ์ศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและพฒันา

ภมูิปัญญาท้องถิ.น 
4.20 0.64 มากที.สดุ 
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ยุทธศาสตร์ 
Χ  S.D. 

การ
เปลี�ยนแปลง 

7. ด้านการพฒันาทรัพยากรมนษุย์และสงัคม 4.14 0.38 มาก 
8. ด้านการลงทนุ การพาณิชย์และเศรษฐกิจของจงัหวดัสตลู 4.25 0.98 มากที.สดุ 
9. ด้านเมืองสงบสขุ 4.11 0.65 มาก 
10. ด้านการบริหารการจดัการที.ดี 4.17 0.64 มาก 
11. ด้านการจดัการศกึษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ

พฒันาท้องถิ.น 
4.38 0.43 มากที.สดุ 

การเปลี�ยนแปลงโดยรวม 4.23 0.47 มากที�สุด 

                         4)   ความพึงพอใจของประชาชน พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความพึง
พอใจต่อแผนพฒันาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากที.สุด ค่าเฉลี.ย 
4.23 เมื.อจําแนกตามยุทธศาสตร์ พบว่า มีความพึงพอใจต่อโครงการในระดบัมากที.สุดจํานวน 8 
ยุทธศาสตร์ ซึ.งมีค่าเฉลี.ยอยู่ระหว่าง 4.21 – 4.47 และมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดบัมาก
จํานวน 3 ยทุธศาสตร์ คา่เฉลี.ยอยู่ระหว่าง 3.93 – 4.15  โดยยทุธศาสตร์ที.มีคา่เฉลี.ยความพึงพอใจ
มากที.สุด คือ ยุทธศาสตร์ที. 1 ด้านการท่องเที.ยวเชิงนิเวศและการท่องเที.ยวที.ประทบัใจ ค่าเฉลี.ย 
4.47 รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที. 11 ด้านการจดัการศกึษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันา
ท้องถิ.น  ค่าเฉลี.ย 4.42  และที.มีความพึงพอใจน้อยที.สดุ คือ ยุทธศาสตร์ที. 3 ด้านการพฒันาด้าน
โครงสร้างพื ,นฐานที.ทนัสมยั คา่เฉลี.ย 3.93 ดงัตาราง 4.9 

ตาราง 4.7 แสดงค่าเฉลี.ยและส่วนเบี.ยงเบนมาตรฐานของระดบัความพึงพอใจที.มีต่อโครงการ
องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสตลู ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จําแนกตามยทุธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ Χ  S.D. 
ความพงึ
พอใจ 

1. ด้านการทอ่งเที.ยวเชิงนิเวศและการทอ่งเที.ยวที.ประทบัใจ 4.47 0.38 มากที.สดุ 
2. ด้านการเกษตรยั.งยืน 4.35 0.67 มากที.สดุ 
3. ด้านการพฒันาด้านโครงสร้างพื ,นฐานที.ทนัสมยั 3.93 0.49 มาก 
4. ด้านการสง่เสริมและการอนรัุกษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ 
    สิ.งแวดล้อมให้ยั.งยืน 

4.13 0.57 มาก 
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ยุทธศาสตร์ Χ  S.D. 
ความพงึ
พอใจ 

5. ด้านพฒันาการกีฬาเพื.อความเป็นเลิศและเพื.อนนัทนาการ 4.33 0.38 มากที.สดุ 
6. ด้านการอนรัุกษ์ศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและพฒันา

ภมูิปัญญาท้องถิ.น 
4.31 0.44 มากที.สดุ 

7. ด้านการพฒันาทรัพยากรมนษุย์และสงัคม 4.21 0.38 มากที.สดุ 
8. ด้านการลงทนุ การพาณิชย์และเศรษฐกิจของจงัหวดัสตลู 4.28 0.78 มากที.สดุ 
9. ด้านเมืองสงบสขุ 4.15 0.95 มาก 
10. ด้านการบริหารการจดัการที.ดี 4.25 0.56 มากที.สดุ 
11. ด้านการจดัการศกึษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ

พฒันาท้องถิ.น 
4.42 0.38 มากที.สดุ 

ความพงึพอใจโดยรวม 4.25 0.57 มากที�สุด 

 4.3.2.2  การประเมิน การรับรู้ ผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน การ
เปลี�ยนแปลงการดาํเนินชีวิต และความพงึพอใจ จําแนกตามโครงการ   ผลปรากฏ ดงันี , 

        1) ข้อมูลทั�วไปของกลุ่มตัวอย่าง   
             ลักษณะทั.วไปของกลุ่มตัวอย่าง ซึ.ง เป็นกลุ่มตัวอย่างของโครงการตาม
ยทุธศาสตร์ทั ,ง 11 ด้าน ในพื ,นที. 7 อําเภอ รวมจํานวนกลุ่มตวัอย่างทั ,งสิ ,น 1,100 คน ผลการศึกษา 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.1  มีกลุ่มอายุที.ตอบแบบสอบถาม
มากที.สดุคือ 26-40 ปี  คดิเป็นร้อยละ 42.4  นบัถือศาสนาอิสลามมากที.สดุ คิดเป็นร้อยละ 66  และ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทําสวนยางพารา มากที.สุด คิดเป็นร้อยละ 40.3 รายละเอียดดงัตาราง 
4.10 

ตาราง 4.8 ลกัษณะทั.วไปของกลุม่ตวัอยา่งของโครงการตามยทุธศาสตร์ทั ,ง 11 ด้าน 

          (n = 1,100)* 

ลักษณะทั�วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํนวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ : 
               ชาย                
               หญิง 

 
450 
650 

 
40.9 
59.1 
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ลักษณะทั�วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํนวน (คน) ร้อยละ 

2. อาย ุ: 
              13-25 ปี 
              26-40 ปี 
              41-55 ปี 
              56 ปีขึ ,นไป  

 
208 
466 
363 
63 

 
18.9 
42.4 
33.0 
5.7 

3. ศาสนา : 
               พทุธ 
               อิสลาม 
               คริสต์ 

 
369 
726 
5 

 
33.5 
66.0 
0.5 

4. อาชีพ : 
               เกษตรกรรม/ทําสวนยางพารา 
               รับจ้างทั.วไป 
               ธุรกิจสว่นตวั 
               อาชีพอื.น ๆ  
               รับราชการ 

 
443 
282 
121 
223 
31 

 
40.3 
25.6 
11.0 
20.3 
2.8 

*n หมายถึง จํานวนกลุม่ตวัอยา่ง 

      2) ยุทธศาสตร์ที� 1 ด้านการท่องเที�ยวเชิงนิเวศและการท่องเที�ยวที�ประทับใจ 
        การติดตามและประเมินแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตลู ประจําปี 
2558 ตามยุทธศาสตร์ที. 1 ด้านการท่องเที.ยวเชิงนิเวศและการท่องเที.ยวที.ประทับใจ โดยเลือก
ตดิตามและประเมินโครงการจํานวน 4 โครงการ ได้แก่ 1) จดังานสตลูเฟสตวิลั ครั ,งที. 2  
2)โครงการขับเคลื.อนอนาคตสตูลด้านการท่องเที.ยว 3) โครงการรักษ์ เล ป่า ฟ้า สตูล และ 4) 
โครงการเปิดฟ้าอนัดามนัสวรรค์สตลู  โดยมีการรับรู้ ผลสําเร็จตามเป้าวตัถปุระสงค์ของแผน การ
เปลี.ยนแปลงการดําเนินชีวิตและความพงึพอใจ ปรากฏดงันี ,   

ตาราง 4.9 คา่เฉลี.ยและสว่นเบี.ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ ตอ่โครงการตามยทุธศาสตร์ที. 1 ด้าน
การทอ่งเที.ยวเชิงนิเวศและการทอ่งเที.ยวที.ประทบัใจ 

โครงการ  Χ  S.D. การรับรู้ 

1. จดังานสตลูเฟสตวิลั ครั ,งที. 2 
2. ขบัเคลื.อนอนาคตสตลูด้านการทอ่งเที.ยว  

4.50 
4.27 

0.70 
0.66 

มากที.สดุ 
มากที.สดุ 

    



ผลการประเมิน                         87 

โครงการ  Χ  S.D. การรับรู้ 

3. รักษ์ เล ป่า ฟ้า สตลู   
4. เปิดฟ้าอนัดามนัสวรรค์สตลู 

4.58 
4.55 

0.58 
0.65 

มากที.สดุ 
มากที.สดุ 

 ด้านการรับรู้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ต่อโครงการในระดบัมากที.สุดทั ,ง 4 โครงการ
อนัดบัที. 1 ได้แก่ โครงการรักษ์ เล ป่า ฟ้า สตลู  คา่เฉลี.ย 4.58  รองลงมาคือ โครงการเปิดฟ้าอนัดา
มนัสวรรค์สตลู ค่าเฉลี.ย 4.55 น้อยที.สุด คือ โครงการขับเคลื.อนอนาคตสตลูด้านการท่องเที.ยว 
คา่เฉลี.ย 4.27  

ตาราง 4.10 คา่เฉลี.ยและส่วนเบี.ยงเบนมาตรฐานของระดบัผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนต่อ
การดําเนินงานตาม ยทุธศาสตร์ที. 1 ด้านการทอ่งเที.ยวเชิงนิเวศและการทอ่งเที.ยวที.ประทบัใจ 

ผลที�เกิด  Χ  S.D. ความสาํเร็จ 

1. การมีสิ.งแวดล้อมที.ดีในการใช้ชีวิตประจําวนั 
2. มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจําวนั 
3. มีการคมนาคมที.สะดวกในการประกอบอาชีพ 
4. มีความร่วมมือของคนในชมุชนเกิดขึ ,น 
5. มีรายได้จากการทอ่งเที.ยวมากขึ ,น 
6. คนในชมุชนมีสขุภาพที.ดี 
7. มีความปลอดภยัในชีวิต 
8. คนมีความรักและผกูพนัตอ่ชมุชน 

4.61 
4.39 
4.49 
4.46 
4.53 
4.50 
4.43 
4.49 

0.49 
0.60 
0.62 
0.54 
0.50 
0.50 
0.78 
0.78     

มากที.สดุ 
มากที.สดุ 
มากที.สดุ 
มากที.สดุ 
มากที.สดุ 
มากที.สดุ 
มากที.สดุ 
มากที.สดุ 

 จากการประเมินผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนจากการดําเนินโครงการตามยทุธศาสตร์
ที. 1 ด้านการท่องเที.ยวเชิงนิเวศและการท่องเที.ยวที.ประทบัใจ พบว่า กลุ่มตวัอย่างเห็นว่าผลสําเร็จ
ตามเป้าประสงค์ของแผน มีมากที.สดุคือ การมีสิ.งแวดล้อมที.ดีในการใช้ชีวิตประจําวนั คา่เฉลี.ย 4.61 
รองลงมาคือ มีรายได้จากการท่องเที.ยวมากขึ ,น คา่เฉลี.ย 4.53 และน้อยที.สดุ คือ มีความสะดวกใน
การใช้ชีวิตประจําวนั คา่เฉลี.ย 4.39 

ตาราง 4.11 คา่เฉลี.ยและสว่นเบี.ยงเบนมาตรฐานของระดบัการเปลี.ยนแปลงการดําเนินชีวิตตอ่การ
ดําเนินโครงการตามยทุธศาสตร์ที. 1 ด้านการทอ่งเที.ยวเชิงนิเวศและการทอ่งเที.ยวที.ประทบัใจ 

การเปลี�ยนแปลงการดาํเนินชีวิต Χ  S.D. 
การ

เปลี�ยนแปลง 
1. มีความรู้เกี.ยวกบัซากช้างดกึดําบรรพ์ 4.43 0.84 มากที.สดุ 
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การเปลี�ยนแปลงการดาํเนินชีวิต Χ  S.D. 
การ

เปลี�ยนแปลง 
2. มีทางเลือกที.จะประกอบอาชีพในบริการการทอ่งเที.ยว 
3. มีสขุภาพที.ดีขึ ,น 
4. มีรายได้เพิ.มขึ ,น 
5. จงัหวดัสตลูเป็นที.รู้จกัของภายนอกด้านการทอ่งเที.ยว 
6. มีความสนใจปัญหาขยะและสิ.งแวดล้อมมากขึ ,น 
7. มีส่วนร่วมกันในการดูแลสิ.งแวดล้อมชุมชนและสถานที.

ทอ่งเที.ยว 
8. มีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ ,น 

4.28 
4.40 
4.44 
4.48 
4.28 
4.36 

 
4.42 

0.66 
0.76 
0.62 
0.54 
0.76 
0.68 

 
.83 

มากที.สดุ 
มากที.สดุ 
มากที.สดุ 
มากที.สดุ 
มากที.สดุ 
มากที.สดุ 

 
มากที.สดุ 

 จากการประเมินระดับการเปลี.ยนแปลงการดําเนินชีวิตจากการดําเนินโครงการตาม
ยทุธศาสตร์ที. 1 ด้านการทอ่งเที.ยวเชิงนิเวศและการท่องเที.ยวที.ประทบัใจพบว่ากลุ่มตวัอย่าง เห็นว่า
มีการเปลี.ยนแปลงในรายข้อ มากที.สุดคือจังหวัดสตูลเป็นที.รู้จักของภายนอกด้านการท่องเที.ยว 
คา่เฉลี.ย 4.48  รองลงมา มีรายได้เพิ.มขึ ,น ค่าเฉลี.ย 4.44  และรายข้อที.มีค่าเฉลี.ยน้อยที.สดุ คือ มี
ทางเลือกที.จะประกอบอาชีพในบริการการท่องเที.ยว ค่าเฉลี.ย 4.28 มีความสนใจปัญหาขยะและ
สิ.งแวดล้อมมากขึ ,น คา่เฉลี.ย 4.28 

ตาราง 4.12 ค่าเฉลี.ยและส่วนเบี.ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต่อโครงการตาม
ยทุธศาสตร์ที. 1 ด้านการทอ่งเที.ยวเชิงนิเวศและการทอ่งเที.ยวที.ประทบัใจ 

       โครงการ  Χ  S.D. ความพงึพอใจ 

1. จดังานสตลูเฟสตวิลั ครั ,งที. 2 
2. ขบัเคลื.อนอนาคตสตลูด้านการทอ่งเที.ยว  
3. รักษ์ เล ป่า ฟ้า สตลู   
4. เปิดฟ้าอนัดามนัสวรรค์สตลู 

4.61 
4.31 
4.49 
4.49 

0.63 
0.56 
0.59 
0.67 

มากที.สดุ 
มากที.สดุ 
มากที.สดุ 
มากที.สดุ 

 จากการประเมินระดบัความพึงพอใจตอ่โครงการตามยุทธศาสตร์ที. 1 ด้านการท่องเที.ยวเชิง
นิเวศและการท่องเที.ยวที.ประทบัใจ พบว่า  กลุ่มตวัอย่างเห็นมีความพึงพอใจโครงการจดังานสตลู
เฟสติวลั ครั ,งที. 2 มากที.สดุ ค่าเฉลี.ย 4.61 ลําดบัรองลงมาคือ โครงการ รักษ์ เล ป่า ฟ้า สตลู  และ
เปิดฟ้าอนัดามนัสวรรค์สตลู คา่เฉลี.ยเทา่กนั 4.49  และมีความพงึพอใจน้อยที.สดุ คือ 4.31 โครงการ
ขบัเคลื.อนอนาคตสตลูด้านการทอ่งเที.ยว คา่เฉลี.ย 4.31 
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 3) ยุทธศาสตร์ที� 2 ด้านการเกษตรยั�งยืน 
        การติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจําปี 
2558 ตามยุทธศาสตร์ที. 2 ด้านการเกษตรยั.งยืน ได้เลือกติดตามและประเมินโครงการส่งเสริม
อาชีพเกษตร  โดยมีการรับรู้ ผลสําเร็จตามเป้าวตัถุประสงค์ของแผน การเปลี.ยนแปลงการดําเนิน
ชีวิตและความพงึพอใจ ปรากฏดงันี ,   

 ตาราง 4.13 ค่าเฉลี.ยและส่วนเบี.ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ ต่อโครงการตามยุทธศาสตร์ที. 2 
ด้านการเกษตรยั.งยืน 

โครงการ  Χ  S.D. การรับรู้ 

1. สง่เสริมอาชีพเกษตร  
 

4.24 
 

0.93 
 

มากที.สดุ 
 

 
 จากการประเมินการรับรู้ พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งมีการรับรู้ในระดบัมากที.สดุ มีคา่เทา่กบั 4.24   

ตาราง 4.14 คา่เฉลี.ยและส่วนเบี.ยงเบนมาตรฐานของระดบัผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนต่อ
การดําเนินโครงการ ในยทุธศาสตร์ที. 2 ด้านการเกษตรยั.งยืน 

ผลที�เกิด  Χ  S.D. ผลสาํเร็จ 

1. การมีสิ.งแวดล้อมที.ดีในการใช้ชีวิตประจําวนั 
2. มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจําวนั 
3. มีการคมนาคมที.สะดวกในการประกอบอาชีพ 
4. มีความร่วมมือของคนในชมุชนเกิดขึ ,น 
5. มีรายได้จากการทอ่งเที.ยวมากขึ ,น 
6. คนในชมุชนมีสขุภาพที.ดี 
7. มีความปลอดภยัในชีวิต 
8. คนมีความรักและผกูพนัตอ่ชมุชน 

4.17 
4.37 
4.19 
4.22 
4.24 
4.22 
4.22 
4.16 

0.63 
0.53 
0.77 
0.55 
0.83 
0.74 
0.66 
0.59 

มาก 
มากที.สดุ 

มาก 
มากที.สดุ 
มากที.สดุ 
มากที.สดุ 
มากที.สดุ 

มาก 

 จากการประเมินระดับผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนจากการดําเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที. 2 ด้านการเกษตรยั.งยืน พบว่า กลุ่มตวัอย่างเห็นว่ามีผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ใน
ระดบัมากที.สดุ รายข้อมีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจําวนั คา่เฉลี.ย 4.37  รองลงมาคือ มีรายได้
จากการท่องเที.ยวมากขึ ,น คา่เฉลี.ย 4.24 น้อยที.สดุคือคนมีความรักและผกูพนัตอ่ชมุชน มีคา่เฉลี.ย 
4.16 
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ตาราง 4.15 คา่เฉลี.ยและสว่นเบี.ยงเบนมาตรฐานของระดบัการเปลี.ยนแปลงการดําเนินชีวิตตอ่การ
ดําเนินโครงการตามยทุธศาสตร์ที. 2 ด้านการเกษตรยั.งยืน 

การเปลี�ยนแปลงการดาํเนินชีวิต  Χ  S.D. การ
เปลี�ยนแปลง 

1.  ท่านและคนในชุมชนมีความรู้ในการประกอบอาชีพ
เกษตรมากขึ ,น 
2. ท่านและคนในชุมชนมีทางเลือกที.จะประกอบอาชีพ
เกษตรเพิ.มขึ ,น 
3. ท่านและคนในชมุชนมีผลผลิตการเกษตรเพิ.มขึ ,น 
4. ท่านหรือคนในชมุชนมีรายได้เพิ.มขึ ,น 
5. ท่านและกลุ่มอาชีพในชุมชนมีความรักสามัคคีมาก
ขึ ,น 

4.16 
 

4.26 
 

4.29 
4.12 
4.16 

0.64 
 

0.66 
 

0.64 
0.79 
0.88 

มาก 
 

มากที.สดุ 
  

มากที.สดุ 
มาก 
มาก 

 จากการประเมินการเปลี.ยนแปลงการดําเนินชีวิต พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีการ
เปลี.ยนแปลงการดําเนินชีวิตมากที.สดุในรายข้อ  ท่านและคนในชุมชนมีผลผลิตการเกษตรเพิ.มขึ ,น
คา่เฉลี.ย 4.29 รองลงมา ทา่นและคนในชมุชนมีทางเลือกที.จะประกอบอาชีพเกษตรเพิ.มขึ ,น คา่เฉลี.ย 
4.26  และน้อยที.สดุ คือ ทา่นหรือคนในชมุชนมีรายได้เพิ.มขึ ,น มีคา่เฉลี.ย 4.12  

ตาราง 4.16  ค่าเฉลี.ยและส่วนเบี.ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต่อโครงการใน
ยทุธศาสตร์ที. 2 ด้านการเกษตรยั.งยืน 

โครงการ  Χ  S.D. ความพงึ
พอใจ 

1. สง่เสริมอาชีพเกษตร  
 

4.35 
 

0.88 
 

มากที.สดุ 
 

 จากการประเมินความพึงพอใจ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากที.สุด 
คา่เฉลี.ย4.35  

 4) ยุทธศาสตร์ที� 3 ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื Rนฐานที�ทันสมัย 
  การติดตามและประเมินแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตลู ประจําปี 2558 
ตามยุทธศาสตร์ที. 3 ด้านการพฒันาด้านโครงสร้างพื ,นฐานที.ทนัสมยั ได้เลือกติดตามและประเมิน
โครงการจํานวน 3 โครงการ คือ 1) ก่อสร้างถนนลาดยางสายทุ่งไทรเจริญม.3ต.ป่าแก่บอ่หิน-ม.10
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ต.ทุ่งหว้า 2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเปลวใหญ่ หมู่ที. 9 ตําบลควนสตอ-หมู่ที. 5 
ตําบลยา่นซื.อ  และ3) ปรับปรุงจดุเสี.ยงและบริเวณอนัตรายบนถนน  
                 โดยมีการรับรู้ ผลสําเร็จตามเป้าวตัถปุระสงค์ของแผน การเปลี.ยนแปลงการดําเนินชีวิต
และความพงึพอใจ ปรากฏดงันี , 

ตาราง 4.17 ค่าเฉลี.ยและส่วนเบี.ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ ต่อโครงการตามยุทธศาสตร์ที. 3 
ด้านการพฒันาด้านโครงสร้างพื ,นฐานที.ทนัสมยั 

โครงการ  Χ  S.D. การรับรู้ 

1. ก่อสร้างถนนลาดยางสายทุ่งไทรเจริญม.3ต.ป่าแก่บอ่
หิน-ม.10ต.ทุง่หว้า   

2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเปลวใหญ่
หมูที่. 9 ตําบลควนสตอ-หมูที่. 5 ตําบลยา่นซื.อ 

3. ปรับปรุงจดุเสี.ยงและบริเวณอนัตรายบนถนน 

4.31 
 

3.88 
 

4.04 

0.95 
 

0.79 
 

0.85 

มากที.สดุ 
 

มาก 
 

มาก 

  จากการประเมิน พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ต่อโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายทุ่ง
ไทรเจริญม.3ต.ป่าแก่บอ่หิน-ม.10ต.ทุง่หว้าในระดบัมากที.สดุ  

ตาราง 4.18 คา่เฉลี.ยและส่วนเบี.ยงเบนมาตรฐานของระดบัผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนต่อ
การดําเนินโครงการตามยทุธศาสตร์ที. 3 ด้านการพฒันาด้านโครงสร้างพื ,นฐานที.ทนัสมยั 

ผลที�เกิด  Χ  S.D. ผลสาํเร็จ 

1. การมีสิ.งแวดล้อมที.ดีในการใช้ชีวิตประจําวนั 
2. มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจําวนั 
3. มีการคมนาคมที.สะดวกในการประกอบอาชีพ 
4. มีความร่วมมือของคนในชมุชนเกิดขึ ,น 
5. มีรายได้จากการทอ่งเที.ยวมากขึ ,น 
6. คนในชมุชนมีสขุภาพที.ดี 
7. มีความปลอดภยัในชีวิต 
8. คนมีความรักและผกูพนัตอ่ชมุชน 

4.17 
4.57 
4.30 
4.35 
4.39 
4.25 
4.20 
4.33 

0.68 
0.55 
0.52 
0.57 
0.73 
0.65 
0.63 
0.57 

มาก 
มากที.สดุ 
มากที.สดุ 
มากที.สดุ 
มากที.สดุ 
มากที.สดุ 
มากที.สดุ 
มากที.สดุ 

 จากการประเมินผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนตอ่การดําเนินโครงการตามยทุธศาสตร์ที. 
3 ด้านการพฒันาด้านโครงสร้างพื ,นฐานที.ทนัสมยั พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งเห็นว่า รายข้อมีความสะดวก
ในการใช้ชีวิตประจําวนั อยูใ่นระดบัมากที.สดุ คา่เฉลี.ย 4.57 รองลงมาคือ มีรายได้จากการท่องเที.ยว
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มากขึ ,นคา่เฉลี.ย 4.39 รายข้อที.น้อยที.สุด คือ การมีสิ.งแวดล้อมที.ดีในการใช้ชีวิตประจําวนั คา่เฉลี.ย 
4.17  

ตาราง 4.19 คา่เฉลี.ยและสว่นเบี.ยงเบนมาตรฐานของระดบัการเปลี.ยนแปลงการดําเนินชีวิตตอ่การ
ดําเนินโครงการตามยทุธศาสตร์ที. 3 ด้านการพฒันาด้านโครงสร้างพื ,นฐานที.ทนัสมยั 

การเปลี�ยนแปลงการดาํเนินชีวิต  Χ  S.D. 
การ

เปลี�ยนแปลง 
1. ท่านและคนในชมุชนมีความสะดวกในการเดินทางไป

ทํางาน  
2. ท่านและคนในชุมชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง

มากขึ ,น 
3. มีผลกระทบจากฝุ่ นละอองและเสียงรถยนต์มากขึ ,น 
4. มีรถผา่นชมุชนมากขึ ,นทําให้ต้องระวงัอนัตรายบน    

ท้องถนน 
5. ท่านและคนในชมุชนมีรายได้เพิ.มขึ ,นจากการคมนาคม

ที.สะดวก 
6. ท่านมีทางเลือกซื ,อสินค้าและบริการจากภายนอก

ชมุชนมากขึ ,น 
7. ท่านและชมุชนมีโอกาสแลกเปลี.ยน ซื ,อขายสินค้าของ

ชมุชนมากขึ ,น 

4.25 
 

4.28 
 

4.32 
3.93 

 
4.34 

 
4.23 

 
4.28 

0.55 
 

0.68 
 

0.54 
0.52 

 
0.51 

 
0.61 

 
0.64 

มากที.สดุ 
 

มากที.สดุ 
 

มากที.สดุ 
      มาก 

 
มากที.สดุ 

 
มากที.สดุ 

 
มากที.สดุ 

จากการประเมินการเปลี.ยนแปลงการดําเนินชีวิตตอ่การดําเนินโครงการตามยทุธศาสตร์
ที. 3 ด้านการพฒันาด้านโครงสร้างพื ,นฐานที.ทนัสมยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างเห็นว่าการเปลี.ยนแปลง
ของการดําเนินชีวิตที.มีมากที.สดุ คือ ทา่นและคนในชมุชนมีรายได้เพิ.มขึ ,นจากการคมนาคมที.สะดวก 
ค่าเฉลี.ย 4.34  รองลงมาคือ มีผลกระทบจากฝุ่ นละอองและเสียงรถยนต์มากขึ ,น มีค่าเฉลี.ย 4.32  
และน้อยที.สดุ คือ มีรถผา่นชมุชนมากขึ ,นทําให้ต้องระวงัอนัตรายบนท้องถนน คา่เฉลี.ย 3.93 

ตาราง 4.20 ค่าเฉลี.ยและส่วนเบี.ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต่อโครงการตาม
ยทุธศาสตร์ที. 3 ด้านการพฒันาด้านโครงสร้างพื ,นฐานที.ทนัสมยั 

โครงการ  Χ  S.D. ความพงึพอใจ 

1. ก่อสร้างถนนลาดยางสายทุ่งไทรเจริญม.3ต.ป่าแก่บอ่
หิน-ม.10ต.ทุง่หว้า   

3.90 0.79 มาก 
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โครงการ  Χ  S.D. ความพงึพอใจ 

2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเปลวใหญ่ 
หมูที่. 9 ตําบลควนสตอ-หมูที่. 5 ตําบลยา่นซื.อ 

3. ปรับปรุงจดุเสี.ยงและบริเวณอนัตรายบนถนน 

4.03 
 

3.86 

0.94 
 

0.63 

มาก 
 

มาก 

จากการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการตามยุทธศาสตร์ที. 3 ด้านการ
พฒันาด้านโครงสร้างพื ,นฐานที.ทนัสมยั พบว่า  กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจทุกโครงการในระดบั
มาก เรียงลําดบั คือ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเปลวใหญ่ หมู่ที. 9 ตําบลควนสตอ-
หมู่ที. 5 ตําบลย่านซื.อ คา่เฉลี.ย 4.03  ก่อสร้างถนนลาดยางสายทุ่งไทรเจริญม.3ต.ป่าแก่บ่อหิน-ม.
10ต.ทุง่หว้า  คา่เฉลี.ย3.90 ปรับปรุงจดุเสี.ยงและบริเวณอนัตรายบนถนน คา่เฉลี.ย3.86 

 5) ยุทธศาสตร์ที� 4 ด้านการส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ�งแวดล้อมให้ยั�งยืน 
  การติดตามและประเมินแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตลู ประจําปี 2558 
ตามยทุธศาสตร์ที. 4 ด้านการส่งเสริมและการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ.งแวดล้อมให้ยั.งยืน 
ได้เลือกติดตามและประเมินโครงการปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ.งแวดล้อม  
                        โดยมีการรับรู้ ผลสําเร็จตามเป้าวตัถปุระสงค์ของแผน การเปลี.ยนแปลงการดําเนิน
ชีวิตและความพงึพอใจ ปรากฏดงันี , 

ตาราง 4.21  ค่าเฉลี.ยและส่วนเบี.ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ ต่อโครงการตามยุทธศาสตร์ที.4 
ด้านการสง่เสริมและการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ.งแวดล้อมให้ยั.งยืน  

โครงการ  Χ  S.D. การรับรู้ 

1. ปลกูจิตสํานกึในการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ 
    สิ.งแวดล้อม   

4.36 
 

 

0.54 
 
 

มากที.สดุ 
 
 

 จากการประเมินการรับรู้ของประชาชนต่อโครงการตามยุทธศาสตร์   พบว่า กลุ่มตวัอย่างมี
การรับรู้ต่อโครงการปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ.งแวดล้อม อยู่ในระดบั
มากที.สดุ คา่เฉลี.ย 4.36  
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ตาราง 4.22 คา่เฉลี.ยและส่วนเบี.ยงเบนมาตรฐานของระดบัผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนต่อ
การดําเนินโครงการตามยทุธศาสตร์ที. 4 ด้านการส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ.งแวดล้อมให้ยั.งยืน 

ผลที�เกิด  Χ  S.D. ผลสาํเร็จ 

1. มีความรู้เกี.ยวกบัซากช้างดกึดําบรรพ์ 
2. มีทางเลือกที.จะประกอบอาชีพในบริการการทอ่งเที.ยว 
3. มีสขุภาพที.ดีขึ ,น 
4. มีรายได้เพิ.มขึ ,น 
5. จงัหวดัสตลูเป็นที.รู้จกัของภายนอกด้านการทอ่งเที.ยว 
6. มีความสนใจปัญหาขยะและสิ.งแวดล้อมมากขึ ,น 
7. มีส่วนร่วมกันในการดูแลสิ.งแวดล้อมชุมชนและสถานที.

ทอ่งเที.ยว 
8. มีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ ,น 

4.22 
4.46 
4.12 
4.28 
4.14 
4.20 
4.05 

 
4.05 

0.43 
0.43 
0.45 
0.56 
0.54 
0.35 
0.47 

 
0.69 

มากที.สดุ 
มากที.สดุ 

มาก 
มากที.สดุ 

มาก 
มากที.สดุ 

มาก 
 

มาก 
 จากการประเมินผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนตอ่การดําเนินโครงการตามยทุธศาสตร์ที. 
4 ด้านการส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ.งแวดล้อมให้ยั.งยืน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างเห็นว่า มีทางเลือกที.จะประกอบอาชีพในบริการการท่องเที.ยว อยู่ในระดับมากที.สุด 
คา่เฉลี.ย 4.46 รองลงมาคือ มีรายได้เพิ.มขึ ,น คา่เฉลี.ย 4.28  และลําดบัสดุท้าย คือ มีส่วนร่วมกนัใน
การดแูลสิ.งแวดล้อมชมุชนและสถานที.ทอ่งเที.ยว และ มีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ ,น 
มีคา่เฉลี.ยเทา่กนั 4.05  

ตาราง 4.23 คา่เฉลี.ยและสว่นเบี.ยงเบนมาตรฐานของระดบัการเปลี.ยนแปลงการดําเนินชีวิตตอ่การ
ดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ที. 4 ด้านการส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ.งแวดล้อมให้ยั.งยืน 

การเปลี�ยนแปลงการดาํเนินชีวิต Χ  S.D. 
การ

เปลี�ยนแปลง 
1.  มี เ ค รื อข่ ายการ อนุ รั ก ษ์ท รั พ ยากร ธ ร ร ม ช าติแ ล ะ

สิ.งแวดล้อม 
2. มีการขยายความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ.งแวดล้อมสูช่มุชน 

4.20 
 

4.22 

0.44 
 

0.56 

มากที.สดุ 
 

มากที.สดุ 



ผลการประเมิน                         95 
 

การเปลี�ยนแปลงการดาํเนินชีวิต Χ  S.D. 
การ

เปลี�ยนแปลง 
3. คนในชมุชนสนใจการอนรัุกษ์ทรัพยากร ธรรมชาตแิละ

สิ.งแวดล้อมของชมุชนมากขึ ,น 
4. เกิดความร่วมมือระหวา่งเครือขา่ยอนรัุกษ์ฯ 
5. คนในชุมชนตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ.งแวดล้อมชมุชนมากขึ ,น 
6. การทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ.งแวดล้อมของชมุชน

ลดลง 
7. คนในชุมชนมีส่วนร่วมกันในการดูแลรักษาสิ.งแวดล้อม

ของสถานที.ทอ่งเที.ยว 
8. มีความอดุมสมบรูณ์ของธรรมชาตมิากขึ ,น 

4.20 
 

4.11 
4.09 

 
4.18 

 
4.11 

 
4.17 

0.44 
 

0.67 
0.57 

 
0.58 

 
0.44 

 
0.46 

มากที.สดุ 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

จากการประเมินการเปลี.ยนแปลงการดําเนินชีวิต พบว่า กลุ่มตวัอย่างเห็นว่า มีการขยาย
ความรู้การอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ.งแวดล้อมสู่ชมุชน คา่เฉลี.ย 4.22 อยู่ในระดบัมากที.สดุ 
รองลงมาคือ มีเครือขา่ยการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ.งแวดล้อม และคนในชมุชนสนใจการ
อนรัุกษ์ทรัพยากร ธรรมชาตแิละสิ.งแวดล้อมของชมุชนมากขึ ,น มีคา่เฉลี.ยเท่ากนั 4.22 ลําดบัสดุท้าย
คือ คนในชุมชนตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ.งแวดล้อม
ชมุชนมากขึ ,น คา่เฉลี.ย 4.09  

ตาราง 4.24 ค่าเฉลี.ยและส่วนเบี.ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต่อโครงการตาม
ยทุธศาสตร์ที. 4 ด้านการสง่เสริมและการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ.งแวดล้อมให้ยั.งยืน 

โครงการ Χ  S.D. 
ความพงึ
พอใจ 

1. ปลกูจิตสํานกึในการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ 
    สิ.งแวดล้อม   

4.13 
 

 

0.60 
 
 

มาก 
 
 

 จากการประเมินความพึงพอใจ พบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีระดบัความพึงพอใจในระดับมาก
คา่เฉลี.ย 4.13    
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 6) ยุทธศาสตร์ที� 5 ด้านพัฒนาการกีฬาเพี�อความเป็นเลิศและเพื�อนันทนาการ 

  การติดตามและประเมินแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตลู ประจําปี 2558 
ตามยทุธศาสตร์ที. 5 ด้านพฒันาการกีฬาเพื.อความเป็นเลิศและเพื.อนนัทนาการ ได้เลือกติดตามและ
ประเมินโครงการ 4 โครงการ คือ 1) ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษาสนามกีฬากลางองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดั.สตลู 2) ส่งเสริมและสนบัสนนุการกีฬาจงัหวดัสตลู(อดุหนนุสมาคม) 3) จดัส่งทีมกีฬา
สตลูเข้าร่วมการแข่งขนั และ 4) ฟุตบอลสตลูลีก โดยมีการรับรู้ ผลสําเร็จตามเป้าวตัถปุระสงค์ของ
แผน การเปลี.ยนแปลงการดําเนินชีวิตและความพงึพอใจ ปรากฏดงันี , 

ตาราง 4.25 ค่าเฉลี.ยและส่วนเบี.ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ ต่อโครงการตามยุทธศาสตร์ที. 5 
ด้านพฒันาการกีฬาเพี.อความเป็นเลิศและเพื.อนนัทนาการ 

โครงการ  Χ  S.D. การรับรู้ 

1. ปรับปรุง ซอ่มแซม บํารุงรักษาสนามกีฬากลางองค์การ
บริหารสว่นจงัหวดัสตลู 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาจังหวัดสตูล(อุดหนุน
สมาคม) 

3. จดัสง่ทีมกีฬาสตลูเข้าร่วมการแขง่ขนั 
4. ฟตุบอลสตลูลีก 

4.34 
 

3.97 
 

4.27 
4.42 

0.89 
 

0.67 
 

0.81 
0.98 

มากที.สดุ 
 

มาก 
 

มากที.สดุ 
มากที.สดุ 

จากการรับรู้ต่อการดําเนินโครงการ ตามยุทธศาสตร์ที. 5 พบว่า มีค่าเฉลี.ยอยู่ในช่วง
ระหวา่ง 3.97 – 4.42  ลําดบัแรก คือ ฟุตบอลสตลูลีกอยู่ในระดบัมากที.สดุคา่เฉลี.ย 4.42  รองลงมา
คือ ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษาสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตลูอยู่ในระดบัมาก
ที.สุดค่าเฉลี.ย 4.34 ส่วนลําดับสุดท้ายคือ ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาจังหวัดสตูล(อุดหนุน
สมาคม) อยูใ่นระดบัมาก คา่เฉลี.ย 3.97 

ตาราง 4.26 ค่าเฉลี.ยและส่วนเบี.ยงเบนมาตรฐานของผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนต่อการ
ดําเนินโครงการตามยทุธศาสตร์ที. 5 ด้านพฒันาการกีฬาเพี.อความเป็นเลิศและเพื.อนนัทนาการ 

ผลที�เกิด  Χ  S.D. ผลสาํเร็จ 

1. การมีสิ.งแวดล้อมที.ดีในการใช้ชีวิตประจําวนั 
2. มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจําวนั 
3. มีการคมนาคมที.สะดวกในการประกอบอาชีพ 
4. มีความร่วมมือของคนในชมุชนเกิดขึ ,น 

4.42 
4.16 
4.35 
4.32 

0.68 
0.56 
0.47 
0.64 

มากที.สดุ 
มาก 

มากที.สดุ 
มากที.สดุ 
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ผลที�เกิด  Χ  S.D. ผลสาํเร็จ 

5. มีรายได้จากการทอ่งงเที.ยวมากขึ ,น 
6. คนในชมุชนมีสขุภาพที.ดี 
7. มีความปลอดภยัในชีวิต 
8. คนมีความรักและผกูพนัตอ่ชมุชน 

4.28 
4.44 
4.25 
4.36 

0.78 
0.96 
0.44 
0.56 

มากที.สดุ 
มากที.สดุ 
มากที.สดุ 
มากที.สดุ 

จากการประเมินผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนต่อการดําเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที. 5  พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีผลสําเร็จมากที.สุด คือ คนในชุมชนมีสุขภาพที.ดี 
ค่าเฉลี.ย 4.44  รองลงมาคือ การมีสิ.งแวดล้อมที.ดีในการใช้ชีวิตประจําวัน ค่าเฉลี.ย 4.42 ลําดับ
สดุท้ายคือ มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจําวนั มีคา่เฉลี.ย 4.16  

ตาราง 4.27 คา่เฉลี.ยและสว่นเบี.ยงเบนมาตรฐานของระดบัการเปลี.ยนแปลงการดําเนินชีวิตตอ่การ
ดําเนินโครงการตามยทุธศาสตร์ที. 5 ด้านพฒันาการกีฬาเพี.อความเป็นเลิศและเพื.อนนัทนาการ  

การเปลี�ยนแปลงการดาํเนินชีวิต  Χ  S.D. การ
เปลี�ยนแปลง 

1. มีสนามกีฬาใหมที่.ทนัสมยัในการออกกําลงักาย 
2. มีการออกกําลงักายเพิ.มขึ ,น 
3. มีสขุภาพที.ดีขึ ,น 
4. จ.สตลูเป็นที.รู้จกัของภายนอกในด้านการกีฬา 
5. อยากไปสนามกีฬาเพื.อออกกําลงักายทกุวนั 
6. ท่านและคนในชมุชนสนใจกีฬาฟตุบอลมากขึ ,น 
7. เยาวชนในชมุชนสนใจเล่นกีฬามากขึ ,น 
8. มีความรัก ความสามคัคีระหวา่งชมุชนมากขึ ,น 

4.43 
4.16 
4.35 
4.27 
4.30 
4.22 
4.37 
4.31 

0.69 
0.57 
0.64 
0.56 
0.69 
0.65 
0.55 
0.47 

มากที.สดุ 
มาก 

มากที.สดุ 
มากที.สดุ 
มากที.สดุ 
มากที.สดุ 
มากที.สดุ 
มากที.สดุ 

 จากการประเมินการเปลี.ยนแปลงการดําเนินชี วิตต่อการดําเนินโครงการตาม
ยทุธศาสตร์ที. 5 พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งเห็นวา่มีการเปลี.ยนแปลงการดําเนินชีวิต คือ มีสนามกีฬาใหม่ที.
ทนัสมยัในการออกกําลงักาย ค่าเฉลี.ย 4.43 อยู่ในระดบัมากที.สุด รองลงมาคือ เยาวชนในชุมชน
สนใจเลน่กีฬามากขึ ,น คา่เฉลี.ย4.37 และสดุท้ายคือ มีการออกกําลงักายเพิ.มขึ ,น มีคา่เฉลี.ย 4.16  
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ตาราง 4.28 ค่าเฉลี.ยและส่วนเบี.ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต่อโครงการตาม
ยทุธศาสตร์ที. 5 ด้านพฒันาการกีฬาเพี.อความเป็นเลิศและเพื.อนนัทนาการ  

โครงการ  Χ  S.D. ความพงึพอใจ 

1. ปรับปรุง ซอ่มแซม บํารุงรักษาสนามกีฬากลางองค์การ
บริหารสว่นจงัหวดัสตลู 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาจังหวัดสตูล(อุดหนุน
สมาคม) 
3. จดัสง่ทีมกีฬาสตลูเข้าร่วมการแขง่ขนั 
4. ฟตุบอลสตลูลีก 

4.43 
 

4.27 
 

4.33 
4.32 

0.56 
 

0.45 
 

0.67 
0.87 

มากที.สดุ 
 

มากที.สดุ 
 

มากที.สดุ 
มากที.สดุ 

 จากการประเมินความพงึพอใจตอ่โครงการตามยทุธศาสตร์ที.5ด้านพฒันาการกีฬาเพี.อความ
เป็นเลิศ พบว่า  กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจการปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษาสนามกีฬากลาง
องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสตลูอยู่ในระดบัมากที.สดุคา่เฉลี.ย 4.43 รองลงมาคือ จดัส่งทีมกีฬาสตลู
เข้าร่วมการแข่งขัน ค่าเฉลี.ย 4.33  และสุดท้ายคือ ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาจังหวัดสตูล
(อดุหนนุสมาคม)คา่เฉลี.ย 4.27  

 7) ยุทธศาสตร์ที� 6 ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และพัฒนา
ภูมิปัญญาท้องถิ�น 
  การติดตามและประเมินแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตลู ประจําปี 2558 
ตามยุทธศาสตร์ที. 6 ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ.น ประกอบด้วยโครงการ 5 โครงการ ได้แก่ 1) จัดงานวนัซาลามัตฮารีรายา 2) แข่งขันว่าว
ประเพณีจงัหวดัสตลู 3) ส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน 4) ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม โดยใช้
หลกัศาสนา และ5) อบรมให้ความรู้แก่ผู้สอนด้านศาสนา(กีรออาตี) โดยมีการรับรู้ ผลสําเร็จตาม
เป้าวตัถปุระสงค์ของแผน การเปลี.ยนแปลงการดําเนินชีวิตและความพงึพอใจ ปรากฏดงันี , 

ตาราง 4.29 ค่าเฉลี.ยและส่วนเบี.ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ต่อโครงการตามยุทธศาสตร์ที.  6 
ด้านการอนรัุกษ์ศลิปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และพฒันาภมูิปัญญาท้องถิ.น 

โครงการ Χ  S.D. การรับรู้ 

1. จดังานวนัซาลามตัฮารีรายา 
2. แขง่ขนัวา่วประเพณีจงัหวดัสตลู   
3. สง่เสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน 

4.44 
4.39 
4.14 

0.63 
0.55 
0.67 

มากที.สดุ 
มากที.สดุ 

มาก 
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โครงการ Χ  S.D. การรับรู้ 

4. สง่เสริมคณุธรรม จริยธรรม โดยใช้หลกัศาสนา 
5. อบรมให้ความรู้แก่ผู้สอนด้านศาสนา(กีรออาตี) 

3.72 
3.68 

0.65 
0.44 

มาก 
มาก 

 จากการประเมินการรับรู้ต่อการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ที.6 ด้านการอนุรักษ์
ศลิปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และพฒันาภูมิปัญญาท้องถิ.น พบว่า มีคา่เฉลี.ยอยู่ในช่วงระหว่าง 
3.68 – 4.44 โครงการที.มีการรับรู้มากที.สดุคือจดังานวนัซาลามตัฮารีรายา คา่เฉลี.ย 4.44 รองลงมา 
แข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล ค่าเฉลี.ย 4.39 และน้อยที.สุดคือ อบรมให้ความรู้แก่ผู้ สอนด้าน
ศาสนา(กีรออาตี)คา่เฉลี.ย 3.68   

ตาราง 4.30 ค่าเฉลี.ยและส่วนเบี.ยงเบนมาตรฐานของผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนต่อการ
ดําเนินโครงการตามยทุธศาสตร์ที. 6 ด้านการอนรัุกษ์ศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และพฒันา
ภมูิปัญญาท้องถิ.น 

ผลที�เกิด  Χ  S.D. ผลสาํเร็จ 

1. การมีสิ.งแวดล้อมที.ดีในการใช้ชีวิตประจําวนั 
2. มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจําวนั 
3. มีการคมนาคมที.สะดวกในการประกอบอาชีพ 
4. มีความร่วมมือของคนในชมุชนเกิดขึ ,น 
5. มีรายได้จากการทอ่งเที.ยวมากขึ ,น 
6. คนในชมุชนมีสขุภาพที.ดี 
7. มีความปลอดภยัในชีวิต 
8. คนมีความรักและผกูพนัตอ่ชมุชน 

4.24 
4.38 
4.28 
4.16 
4.29 
4.26 
4.11 
4.18 

0.56 
0.78 
0.56 
0.76 
0.58 
0.64 
0.47 
0.49 

มากที.สดุ 
มากที.สดุ 
มากที.สดุ 

มาก 
มากที.สดุ 
มากที.สดุ 

มาก 
มาก 

 จากการประเมินผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนตอ่การดําเนินโครงการ ยทุธศาสตร์
ที.  6 ด้านการอนรัุกษ์ศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และพฒันาภูมิปัญญาท้องถิ.น พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างเห็นว่าผลที.เกิดขึ ,นคือ มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจําวนั ค่าเฉลี.ย 4.38 อยู่ในระดบั
มากที.สดุ  รองลงมา มีรายได้จากการทอ่งเที.ยวมากขึ ,น คา่เฉลี.ย 4.29 และลําดบัสดุท้ายคือ มีความ
ปลอดภยัในชีวิต คา่เฉลี.ย 4.11  
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ตาราง 4.31 คา่เฉลี.ยและสว่นเบี.ยงเบนมาตรฐานของระดบัการเปลี.ยนแปลงการดําเนินชีวิตตอ่การ
ดําเนินโครงการตามยทุธศาสตร์ที. 6 ด้านการอนรัุกษ์ศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และพฒันา
ภมูิปัญญาท้องถิ.น 

การเปลี�ยนแปลงการดาํเนินชีวิต Χ  S.D. 
การ

เปลี�ยนแปลง 
1. คนมสุลิมสนใจกิจกรรมทางศาสนาเพิ.มขึ ,น 
2. เกิดความรัก ความสามคัคีของคนมสุลิม 
3. มีคนมาท่องเที.ยวสตลูและรู้จกัสตลูมากขึ ,น 
4. มีรายได้เพิ.มขึ ,นจากผลของการจดังาน 
5. มีการอนรัุกษ์การทําและเลน่วา่วมากขึ ,น 
6. เยาวชนมสุลิมมีความรู้คณุธรรมและจริยธรรมมากขึ ,น 
7. เยาวชนได้นําคณุธรรม จริยธรรมที.ได้รับไปปฏิบตักิบั
ชีวิตประจําวนั 
8. เยาวชนมีจิตสํานกึสาธารณะเพิ.มขึ ,น 
9. ครูผู้สอนศาสนามีความรู้ทางศาสนาที.ถกูต้อง 
10. สงัคมโดยรวมมีความสงบสขุ 

4.16 
4.37 
4.25 
4.23 
4.21 
4.20 
4.24 

 
4.14 
4.23 
4.03 

0.64 
0.67 
0.44 
0.54 
0.43 
0.37 
0.65 

 
0.43 
0.48 
0.56 

มาก 
มากที.สดุ 
มากที.สดุ 
มากที.สดุ 
มากที.สดุ 
มากที.สดุ 
มากที.สดุ 

 
มาก 

มากที.สดุ 
มาก 

จากการประเมินการเปลี.ยนแปลงการดําเนินชีวิตต่อโครงการตามยุทธศาสตร์ที.  6 ด้าน
การอนรัุกษ์ศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี พบว่า กลุ่มตวัอย่างเห็นว่า มีการเปลี.ยนแปลงมาก
ที.สดุ คือ เกิดความรัก ความสามคัคีของคนมสุลิม คา่เฉลี.ย 4.37 รองลงมา มีคนมาท่องเที.ยวสตลู
และรู้จกัสตลูมากขึ ,น คา่เฉลี.ย 4.25 น้อยที.สดุ คือ สงัคมโดยรวมมีความสงบสขุคา่เฉลี.ย 4.03 

ตาราง 4.32 ค่าเฉลี.ยและส่วนเบี.ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต่อโครงการตาม
ยทุธศาสตร์ที. 6 ด้านการอนรัุกษ์ศลิปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และพฒันาภมูิปัญญาท้องถิ.น 

โครงการ Χ  S.D. 
ความพงึ
พอใจ 

1. จดังานวนัซาลามตัฮารีรายา 
2. แขง่ขนัวา่วประเพณีจงัหวดัสตลู   
3. สง่เสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน 
4. สง่เสริมคณุธรรม จริยธรรม โดยใช้หลกัศาสนา 
5. อบรมให้ความรู้แก่ผู้สอนด้านศาสนา(กีรออาตี) 

4.24 
4.59 
4.24 
4.27 
4.24 

0.64 
0.44 
0.37 
0.56 
0.78 

มากที.สดุ 
มากที.สดุ 
มากที.สดุ 
มากที.สดุ 
มากที.สดุ 
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จากการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการตามยุทธศาสตร์ที.  6 ด้านการอนรัุกษ์ศิลปะ 
วฒันธรรม จารีตประเพณีและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ.น พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจต่อ
โครงการอยูใ่นระดบัมากที.สดุทกุโครงการ ซึ.งมีคา่เฉลี.ยอยู่ในช่วง 4.24 – 4.59  มากที.สดุคือ แข่งขนั
ว่าวประเพณีจงัหวดัสตลู  คา่เฉลี.ย 4.59 รองลงมา ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม โดยใช้หลกัศาสนา 
คา่เฉลี.ย 4.27  และจดังานวนัซาลามตัฮารีรายา ส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน และอบรมให้
ความรู้แก่ผู้สอนด้านศาสนา(กีรออาตี) มีคา่เฉลี.ยเทา่กนัที. 4.24 

  8) ยุทธศาสตร์ที� 7 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 
 การติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจําปี 2558 
ยทุธศาสตร์ที. 7 ด้านการพฒันาทรัพยากรมนษุย์และสงัคม ประกอบด้วยโครงการตา่ง ๆ 5 โครงการ 
ดงันี , 1)โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2)โครงการขับเคลื.อนอนาคตสตูลด้าน
การศกึษา 3) โครงการขบัเคลื.อนอนาคตสตลูด้านสวสัดิการ 4) โครงการส่งเสริมทกัษะทางวิชาการ
ให้แก่นกัเรียนศนูย์การศกึษาอิสลามประจํามสัยิด(ครุสมัพนัธ์) และ5) โครงการส่งเสริมพฒันากลุ่ม
อาชีพ โดยมีการรับรู้ ผลสําเร็จตามเป้าวตัถปุระสงค์ของแผน การเปลี.ยนแปลงการดําเนินชีวิตและ
ความพงึพอใจ ปรากฏดงันี , 

ตาราง 4.33 ค่าเฉลี.ยและส่วนเบี.ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ต่อการดําเนินโครงการตาม
ยทุธศาสตร์ที.  7 ด้านพฒันาทรัพยากรมนษุย์และสงัคม 

โครงการ Χ  S.D. การรับรู้ 

1. เตรียมความพร้อมสูป่ระชาคมอาเซียน 
2. ขบัเคลื.อนอนาคตสตลูด้านการศกึษา 
3. ขบัเคลื.อนอนาคตสตลูด้านสวสัดกิาร  
4. ส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้แก่นักเรียนศูนย์การศึกษา

อิสลามประจํามสัยิด(ครุสมัพนัธ์)  
5. สง่เสริมพฒันากลุม่อาชีพ 

4.38 
4.16 
4.37 
4.21 

 
4.27 

0.61 
0.56 
0.74 
0.64 

 
0.70 

มากที.สดุ 
มาก 

มากที.สดุ 
มากที.สดุ 

 
มากที.สดุ 

จากการประเมินการรับรู้ตอ่การดําเนินโครงการตามยทุธศาสตร์ที.7 ด้านพฒันาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ อยู่ในระดับมากที.สุดจํานวน 4 โครงการ ได้แก่ 
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โครงการขบัเคลื.อนอนาคตสตลูด้านสวัสดิการ  
โครงการส่งเสริมทกัษะทางวิชาการให้แก่นกัเรียนศนูย์การศึกษาอิสลามประจํามสัยิด(ครุสมัพนัธ์) 
และโครงการส่งเสริมพฒันากลุ่มอาชีพ ซึ.งมีค่าเฉลี.ยอยู่ในช่วงระหว่าง 4.16-4.37 และมีความพึง
พอใจต่อโครงการในระดบัมาก 1 โครงการ คือ ขับเคลื.อนอนาคตสตูลด้านการศึกษา มีค่าเฉลี.ย 
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4.16 โดยโครงการที.มีความพึงพอใจมากที.สุดคือ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ค่าเฉลี.ย 
4.38 รองลงมา ขบัเคลื.อนอนาคตสตูลด้านสวัสดิการ ค่าเฉลี.ย 4.37 และน้อยที.สุดคือ ขบัเคลื.อน
อนาคตสตลูด้านการศกึษา คา่เฉลี.ย 4.16 

ตาราง 4.34 ค่าเฉลี.ยและส่วนเบี.ยงเบนมาตรฐานของผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนต่อการ
ดําเนินโครงการตามยทุธศาสตร์ที. 7 ด้านพฒันาทรัพยากรมนษุย์และสงัคม     

ผลที�เกิด  Χ  S.D. ผลสาํเร็จ 

1. การมีสิ.งแวดล้อมที.ดีในการใช้ชีวิตประจําวนั 
2. มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจําวนั 
3. มีการคมนาคมที.สะดวกในการประกอบอาชีพ 
4. มีความร่วมมือของคนในชมุชนเกิดขึ ,น 
5. มีรายได้จากการทอ่งเที.ยวมากขึ ,น 
6. คนในชมุชนมีสขุภาพที.ดี 
7. มีความปลอดภยัในชีวิต 
8. คนมีความรักและผกูพนัตอ่ชมุชน 

4.09 
4.33 
4.10 
4.05 
4.25 
4.23 
4.06 
4.15 

0.61 
0.56 
0.74 
0.67 
0.87 
0.46 
0.67 
0.58 

มาก 
มากที.สดุ 

มาก 
มาก 

มากที.สดุ 
มากที.สดุ 

มาก 
มาก 

จากการประเมินผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนต่อการดําเนินโครงการตาม
ยทุธศาสตร์ที. 7 ด้านพฒันาทรัพยากรมนษุย์และสงัคม พบว่า กลุ่มตวัอย่างเห็นว่า มีความสะดวก
ในการใช้ชีวิตประจําวัน มากที.สุด ค่าเฉลี.ย 4.33 รองลงมา มีรายได้จากการท่องเที.ยวมากขึ ,น 
คา่เฉลี.ย 4.25 และที.มีผลที.เกิดน้อยที.สดุ คือ มีความปลอดภยัในชีวิตคา่เฉลี.ย 4.06 

ตาราง 4.35 คา่เฉลี.ยและสว่นเบี.ยงเบนมาตรฐานของระดบัการเปลี.ยนแปลงการดําเนินชีวิตตอ่การ
ดําเนินโครงการตามยทุธศาสตร์ที.  7 ด้านพฒันาทรัพยากรมนษุย์และสงัคม  

การเปลี�ยนแปลงการดาํเนินชีวิต Χ  S.D. 
การเปลี�ยน   

แปลง 
1. นกัเรียนใช้ภาษาองักฤษสื.อสารได้ 
2. ผู้ปฏิบตังิานในหน่วยงานใช้ภาษาองักฤษ 
3. ชมุชนที.เป็นแหลง่ท่องเที.ยวสื.อสารภาษากบั นกัทอ่งเที.ยว
ตา่งชาตไิด้ 
4. มีสภาด้านการศกึษา จ.สตลู 
5. การศกึษาของนกัเรียนมีมาตรฐานมากขึ ,น 

4.13 
4.12 
4.24 

 
4.12 
4.19 

0.55 
0.650.

78 
 

0.41 
0.37 

มาก 
มาก 

มากที.สดุ 
 

มาก 
มาก 
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การเปลี�ยนแปลงการดาํเนินชีวิต Χ  S.D. 
การเปลี�ยน   

แปลง 
6. มีสภาที.ปรึกษาด้านสวสัดิการจ.สตลู 
7. คณุภาพชีวิตของคนดีขึ ,น 
8. ทกัษะทางด้านวิชาการของนกัเรียนศนูย์การศกึษาอิสลาม

ประจํามสัยิด ดีขึ ,น   
9. ทกัษะทางด้านกีฬาของนกัเรียนศนูย์การศกึษาอิสลาม

ประจํามสัยิดดีขึ ,น 
10. นกัเรียนศนูย์การศกึษาอิสลามประจํามสัยิดมีความกล้า

แสดงออกมากขึ ,น 
11. มีความสามคัคีเกิดขึ ,นในหมูน่กัเรียนศนูย์การศกึษา

อิสลามประจํามสัยิด 
12. กลุม่อาชีพมีความรู้ในการประกอบอาชีพเพิ.มขึ ,น 
13. มีการพฒันาอาชีพที.หลากหลาย 
14. ชมุชนมีรายได้เพิ.มขึ ,น 
15. สงัคมสงบสขุ 

4.32 
4.11 
4.11 

 
4.23 

 
4.20 

 
4.14 

 
4.05 
4.14 

4.014.
09 

0.67 
0.32 
0.48 

 
0.48 

 
0.58 

 
0.53 

 
0.43 
0.67 
0.89 
0.55 

มากที.สดุ 
มาก 
มาก 

 
มากที.สดุ 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

จากการประเมินระดบัการเปลี.ยนแปลงการดําเนินชีวิตต่อการดําเนินงานของโครงการ
ตามยุทธศาสตร์ที. 7 ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีการ
เปลี.ยนแปลงอยู่ในระดบัมากที.สดุ 3 รายข้อ คา่เฉลี.ยอยู่ระหว่าง 4.23-4.32 และมีการเปลี.ยนแปลง 
อยู่ในระดบัมาก 12 รายข้อ ลําดบัแรก คือ  มีสภาที.ปรึกษาด้านสวสัดิการจ.สตลู คา่เฉลี.ย 4.32 อยู่
ในระดบัมากที.สดุ รองลงมา คือ ชมุชนที.เป็นแหล่งท่องเที.ยวสื.อสารภาษากบั นกัท่องเที.ยวตา่งชาติ
ได้ คา่เฉลี.ย 4.24 น้อยที.สดุ คือ ชมุชนมีรายได้เพิ.มขึ ,น คา่เฉลี.ย 4.01  

ตาราง 4.36 ค่าเฉลี.ยและส่วนเบี.ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต่อโครงการตาม
ยทุธศาสตร์ที. 7 ด้านพฒันาทรัพยากรมนษุย์และสงัคม 

โครงการ Χ  S.D. 
ความพงึ
พอใจ 

1. เตรียมความพร้อมสูป่ระชาคมอาเซียน 
2. ขบัเคลื.อนอนาคตสตลูด้านการศกึษา 
3. ขบัเคลื.อนอนาคตสตลูด้านสวสัดกิาร  

4.27 
4.16 
4.20 

0.58 
0.64 
0.66 

มากที.สดุ 
มากที.สดุ 
มากที.สดุ 
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โครงการ Χ  S.D. 
ความพงึ
พอใจ 

4. ส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้แก่นักเรียนศูนย์การศึกษา
อิสลามประจํามสัยิด(ครุสมัพนัธ์)  

5. สง่เสริมพฒันากลุม่อาชีพ 
 

4.19 
 

4.25 
 

0.67 
 

0.49 
 

มาก 
 

มากที.สดุ 
 

จากการประเมินระดับความพึงพอใจต่อโครงการตามยุทธศาสตร์ที. 7 ด้านพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และสงัคม พบว่า  กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากที.สดุ 4  โครงการ 
ซึ.งมีค่าเฉลี.ยอยู่ระหว่าง 4.16-4.27 และมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากจํานวน 1 โครงการ ซึ.งมี
คา่เฉลี.ยอยูที่. 4.19  มีความพงึพอใจมากที.สดุได้แก่ โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
ค่าเฉลี.ย 4.27 รองลงมา โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ ค่าเฉลี.ย 4.25  และน้อยที.สุด คือ 
โครงการขบัเคลื.อนอนาคตสตลูด้านการศกึษา คา่เฉลี.ย 4.16 

  9) ยุทธศาสตร์ที� 8 ด้านการลงทุน การพาณิชย์และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล 
 การติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจําปี 2558 
ยทุธศาสตร์ที. 8 ด้านการลงทุน การพาณิชย์และเศรษฐกิจของจงัหวดัสตลู จํานวน 1 โครงการคือ 
โครงการสง่เสริมการลงทนุ โดยมีการรับรู้ ผลสําเร็จตามเป้าวตัถปุระสงค์ของแผน การเปลี.ยนแปลง
การดําเนินชีวิตและความพงึพอใจ ปรากฏดงันี , 

ตาราง 4.37 คา่เฉลี.ยและสว่นเบี.ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ตอ่โครงการตามยทุธศาสตร์ที. 8 ด้าน
การลงทนุ การพาณิชย์และเศรษฐกิจของจงัหวดัสตลู  

โครงการ Χ  S.D. การรับรู้ 

1. สง่เสริมการลงทนุ  4.17 0.47 มากที.สดุ 

จากการประเมินการรับรู้ ของประชาชนที.มีต่อการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ที.8 
ด้านการลงทนุ การพาณิชย์และเศรษฐกิจของจงัหวดัสตลู พบวา่ กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้อยู่ในระดบั
มาก คา่เฉลี.ย 4.17 
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 ตาราง 4.38 คา่เฉลี.ยและส่วนเบี.ยงเบนมาตรฐานของผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนต่อการ
ดําเนินโครงการตามยทุธศาสตร์ที. 8 ด้านการลงทนุ การพาณิชย์และเศรษฐกิจของจงัหวดัสตลู  

ผลที�เกิด  Χ  S.D. ผลสาํเร็จ 

1. การมีสิ.งแวดล้อมที.ดีในการใช้ชีวิตประจําวนั 
2. มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจําวนั 
3. มีการคมนาคมที.สะดวกในการประกอบอาชีพ 
4. มีความร่วมมือของคนในชมุชนเกิดขึ ,น 
5. มีรายได้จากการทอ่งเที.ยวเพิ.มขึ ,น 
6. คนในชมุชนมีสขุภาพที.ดี 
7. มีความปลอดภยัในชีวิต 
8. คนมีความรักและผกูพนัตอ่ชมุชน 

4.30 
4.40 
4.27 
4.38 
4.31 
4.39 
4.12 
4.21 

0.62 
0.56 
0.87 
0.86 
0.56 
0.43 
0.42 
0.38 

มากที.สดุ 
มากที.สดุ 
มากที.สดุ 
มากที.สดุ 
มากที.สดุ 
มากที.สดุ 

มาก 
มากที.สดุ 

จากการประเมินผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนต่อการดําเนินโครงการตาม
ยทุธศาสตร์ที. 8 ด้านการลงทนุ การพาณิชย์และเศรษฐกิจของจงัหวดัสตลูพบว่า กลุ่มตวัอย่างเห็น
ว่ามีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจําวนั อยู่ในระดบัมากที.สุดค่าเฉลี.ย 4.40 รองลงมาคือ คนใน
ชมุชนมีสขุภาพที.ดี คา่เฉลี.ย 4.39 ลําดบัท้ายสดุคือ มีความปลอดภยัในชีวิต คา่เฉลี.ย 4.12   
 

ตาราง 4.39 คา่เฉลี.ยและสว่นเบี.ยงเบนมาตรฐานของระดบัการเปลี.ยนแปลงการดําเนินชีวิตตอ่การ
ดําเนินโครงการตามยทุธศาสตร์ที. 8 ด้านการลงทนุ การพาณิชย์และเศรษฐกิจของจงัหวดัสตลู   

การเปลี�ยนแปลงการดาํเนินชีวิต  Χ  S.D.      การ
เปลี�ยนแปลง 

1. เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการลงทนุ 
2. คนมีงานทําเพิ.มขึ ,น 
3. คนมีรายได้เพิ.มขึ ,น 
4. คนมีคณุภาพชีวิตดีขึ ,น 

4.38 
4.19 
4.23 
4.20 

0.52 
0.72 
0.69 
0.63 

มากที.สดุ 
มาก 

มากที.สดุ 
มากที.สดุ 

จากการประเมินระดับการเปลี.ยนแปลงการดําเนินชีวิตต่อการดําเนินโครงการตาม
ยทุธศาสตร์ที. 8 ด้านการลงทนุ การพาณิชย์และเศรษฐกิจของจงัหวดัสตลูพบว่า กลุ่มตวัอย่างเห็น
ว่ามีการเปลี.ยนแปลงการดําเนินชีวิตด้านเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการลงทุนในลําดับแรก 
คา่เฉลี.ย 4.38 อยู่ในระดบัมากที.สุด รองลงมาคือ คนมีรายได้เพิ.มขึ ,น ค่าเฉลี.ย 4.23 ลําดบัท้ายสุด
คือ คนมีงานทําเพิ.มขึ ,น คา่เฉลี.ย 4.19  
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ตาราง 4.40 ค่าเฉลี.ยและส่วนเบี.ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต่อโครงการตาม
ยทุธศาสตร์ที. 8 ด้านการลงทนุ การพาณิชย์และเศรษฐกิจของจงัหวดัสตลู    

โครงการ Χ  S.D. 
ความพงึ
พอใจ 

1. สง่เสริมการลงทนุ  3.32 0.52 มากที.สดุ 

จากการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการตามยุทธศาสตร์ที. 8 ด้านการลงทุน การ
พาณิชย์และเศรษฐกิจของจงัหวดัสตลู พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจโครงการส่งเสริมการ
ลงทนุ อยูใ่นระดบัมากที.สดุคา่เฉลี.ย 3.32 

  10) ยุทธศาสตร์ที� 9 ด้านเมืองสงบสุข 
 การติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจําปี 2558 
ยทุธศาสตร์ที. 9 ด้านเมืองสงบสขุ ประกอบด้วยโครงการ จํานวน 2 โครงการคือ 1) โครงการส่งเสริม
การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และ 2) โครงการสานสมัพนัธ์ผู้ นําท้องที.กบัผู้ นําท้องถิ.น โดยมี
การรับรู้ ผลสําเร็จตามเป้าวัตถุประสงค์ของแผน การเปลี.ยนแปลงการดําเนินชีวิตและความพึง
พอใจ ปรากฏดงันี , 

ตาราง 4.41 ค่าเฉลี.ยและส่วนเบี.ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ต่อการดําเนินโครงการตาม
ยทุธศาสตร์ที. 9 ด้านเมืองสงบสขุ  

โครงการ Χ  S.D. การรับรู้ 

1. จดังานวนัอสม. 
2. สง่เสริมและป้องกนับรรเทาสาธารณภยั  

4.09 
4.05 

0.45 
0.38 

มาก 
มาก 

 จากการประเมินการรับรู้ตอ่การดําเนินโครงการตามยทุธศาสตร์ที. 9 ด้านเมืองสงบสุข 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจต่อโครงการด้านเมืองสงบสุข ทั ,ง 2 โครงการอยู่ในระดบัมาก 
โดยโครงการจดังานวนัอสม. มีคา่เฉลี.ย 4.09 และ โครงการสง่เสริมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยั คา่เฉลี.ย 4.05  

ตาราง 4.42 ค่าเฉลี.ยและส่วนเบี.ยงเบนมาตรฐานของผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน ต่อการ
ดําเนินโครงการตามยทุธศาสตร์ที. 9 ด้านเมืองสงบสขุ   

ผลที�เกิด  Χ  S.D. ผลสาํเร็จ 

1. การมีสิ.งแวดล้อมที.ดีในการใช้ชีวิตประจําวนั 4.25 0.86 มากที.สดุ 
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ผลที�เกิด  Χ  S.D. ผลสาํเร็จ 

2. มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจําวนั 
3. มีการคมนาคมที.สะดวกในการประกอบอาชีพ 
4. มีความร่วมมือของคนในชมุชนเกิดขึ ,น 
5. มีรายได้จากการทอ่งเที.ยวเพิ.มขึ ,น 
6. คนในชมุชนมีสขุภาพที.ดี 
7. มีความปลอดภยัในชีวิต 
8. คนมีความรักและผกูพนัตอ่ชมุชน 

4.20 
4.17 
4.10 
4.06 
4.13 
4.00 
4.18 

0.81 
0.89 
0.56 
0.53 
0.32 
0.49 
0.44 

มากที.สดุ 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

จากการประเมินผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนต่อการดําเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที. 9 ด้านเมืองสงบสุข พบว่า กลุ่มตวัอย่างเห็นว่า มีผลสําเร็จเกิดขึ ,นอยู่ในระดบัมาก
ที.สุด 2 รายข้อ และใน ระดับมาก 5 รายข้อ  โดยลําดับแรกคือ การมีสิ.งแวดล้อมที.ดีในการใช้
ชีวิตประจําวนั มีค่าเฉลี.ย 4.25  รองลงมาคือ  มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจําวนั มีค่าเฉลี.ย 
4.20 สดุท้าย คือ มีความปลอดภยัในชีวิต มีคา่เฉลี.ย 4.00  

ตาราง 4.43 ค่าเฉลี.ยและส่วนเบี.ยงเบนมาตรฐานของการเปลี.ยนแปลงการดําเนินชีวิตต่อการ
ดําเนินโครงการตามยทุธศาสตร์ที. 9 ด้านเมืองสงบสขุ   

การเปลี�ยนแปลงการดาํเนินชีวิต  Χ  S.D. การ
เปลี�ยนแปลง 

1. มี อสม.ที.มีความรู้ในการป้องกนัโรค 
2. มี อสม.ที.ได้รับการอบรมด้านสขุภาพชมุชน 
3. สร้างความสามคัคีระหวา่ง อสม.แตล่ะชมุชน 
4. คนในชมุชนสนใจดแูลสขุภาพมากขึ ,น 
5. มีความรู้ในการป้องกนับรรเทาสาธารณภยั 
6. มีเครือข่ายสาธารณภยั 
7. สามารถดแูละป้องกนับรรเทาสาธารณภยัชมุชน 

4.14 
4.17 
4.05 
4.13 
4.14 
4.16 
4.04 

0.65 
0.39 
0.44 
0.57 
0.76 
0.96 
0.58 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

จากการประเมินการเปลี.ยนแปลงการดําเนินชีวิตตอ่การดําเนินโครงการตามยทุธศาสตร์
ที. 9 ด้านเมืองสงบสขุ พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งเห็นวา่มีการเปลี.ยนแปลงการดําเนินชีวิตในระดบัมากทกุ
รายข้อ โดยการเปลี.ยนแปลงที.มีคา่เฉลี.ยมากที.สดุได้แก่ มี อสม.ที.ได้รับการอบรมด้านสขุภาพชมุชน 
คา่เฉลี.ย 4.17 รองลงมา มี อสม.ที.ได้รับการอบรมด้านสขุภาพชมุชน คา่เฉลี.ย 4.16 และการ
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เปลี.ยนแปลงที.มีคา่เฉลี.ยน้อยที.สดุ คือ สามารถดแูละป้องกนับรรเทาสาธารณภยัชมุชน คา่เฉลี.ย 
4.04  

ตาราง 4.44 คา่เฉลี.ยและสว่นเบี.ยงเบนมาตรฐานของระดบัความพงึพอใจตอ่โครงการตาม
ยทุธศาสตร์ที. 9 ด้านเมืองสงบ 

โครงการ Χ  S.D. 
ความพงึ
พอใจ 

1. จดังานวนัอสม. 
2. สง่เสริมและป้องกนับรรเทาสาธารณภยั  

4.16 
4.14 

0.45 
0.65 

มาก 
มาก 

 จากการศกึษาความพึงพอใจตอ่โครงการตามยทุธศาสตร์ที. 9 ด้านเมืองสงบสขุ พบว่า  
กลุ่มตวัอย่าง มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากทั ,ง 2 โครงการ ได้แก่ จดังานวนัอสม. คา่เฉลี.ย 4.16 
รองลงมา สง่เสริมและป้องกนับรรเทาสาธารณภยั คา่เฉลี.ย 4.14  

  11) ยุทธศาสตร์ที� 10 ด้านการบริหารจัดการที�ดี 
 การติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจําปี 2558 
ยทุธศาสตร์ที. 10 ด้านการบริหารจดัการที.ดี ประกอบด้วยโครงการตา่ง ๆ  จํานวน 4 โครงการคือ  1) 
โครงการจดัทําแผนพฒันา องค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตลู 2) พัฒนาศกัยภาพบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจงัหวัด. 3) โครงการองค์การบริหารส่วนจงัหวัด พบประชาชน  4) จัดทําเอกสารหรือ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที.และผลงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยมีการรับรู้ 
ผลสําเร็จตามเป้าวตัถปุระสงค์ของแผน การเปลี.ยนแปลงการดําเนินชีวิตและความพึงพอใจ ปรากฏ
ดงันี , 

ตาราง 4.45 ค่าเฉลี.ยและส่วนเบี.ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ต่อการดําเนินโครงการตาม
ยทุธศาสตร์ที. 10 ด้านการบริหารจดัการที.ดี  

โครงการ Χ  S.D. การรับรู้ 

1. จดัทําแผนพฒันา องค์การบริหารส่วนจงัหวดั.สตลู 
2. พฒันาศกัยภาพบคุลากรองค์การบริหารสว่นจงัหวดั. 
3. องค์การบริหารสว่นจงัหวดั. พบประชาชน 
4. จดัทําเอกสารหรือเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ภารกิจหน้าที.
และผลงานของ องค์การบริหารสว่นจงัหวดั. 

4.20 
3.76 
4.52 
4.07 

 
 

0.55 
0.57 
0.65 
0.78 

 
 

มากที.สดุ 
มาก 

มากที.สดุ 
มาก 
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 จากการประเมินการรับรู้ตอ่การดําเนินโครงการตามยทุธศาสตร์ที. 10 ด้านการบริหารจดัการ
ที.ดี พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งมีการรับรู้อยูใ่นระดบัมากที.สดุ 2 โครงการ และในระดบัมาก 2 โครงการ ซึ.ง
มีคา่เฉลี.ยอยูร่ะหว่าง 3.76 – 4.52 โดยโครงการที.มีคา่เฉลี.ยมากที.สดุ ได้แก่ โครงการองค์การบริหาร
สว่นจงัหวดัพบประชาชน คา่เฉลี.ย 4.52  รองลงมา จดัทําแผนพฒันา องค์การบริหารส่วนจงัหวดั.
สตลู คา่เฉลี.ย 4.20 และน้อยที.สดุคือ พฒันาศกัยภาพบคุลากรองค์การบริหารสว่นจงัหวดั. คา่เฉลี.ย 
3.76  

ตาราง 4.46 คา่เฉลี.ยและสว่นเบี.ยงเบนมาตรฐานของระดบัผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน ตอ่
การดําเนินโครงการตามยทุธศาสตร์ที.10 ด้านการบริหารจดัการที.ดี    

ผลที�เกิด  Χ  S.D. ผลสาํเร็จ 

1. การมีสิ.งแวดล้อมที.ดีในการใช้ชีวิตประจําวนั 
2. มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจําวนั 
3. มีการคมนาคมที.สะดวกในการประกอบอาชีพ 
4. มีความร่วมมือของคนในชมุชนเกิดขึ ,น 
5. มีรายได้จากการทอ่งเที.ยวเพิ.มขึ ,น 
6. คนในชมุชนมีสขุภาพที.ดี 
7. มีความปลอดภยัในชีวิต 
8. คนมีความรักและผกูพนัตอ่ชมุชน 

4.22 
4.43 
4.38 
4.22 
4.17 
4.40 
4.18 
4.18 

0.76 
0.95 
0.65 
0.77 
0.45 
0.53 
0.43 
0.37 

มากที.สดุ 
มากที.สดุ 
มากที.สดุ 
มากที.สดุ 

มาก 
มากที.สดุ 

มาก 
มาก 

จากการประเมินผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนต่อการดําเนินโครงการตาม
ยทุธศาสตร์ที. 10 ด้านการบริหารจดัการที.ดี พบวา่ ผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน มีคา่เฉลี.ยอยู่
ในช่วง 4.17 – 4.43  โดยผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน มากที.สดุได้แก่ มีความสะดวกในการ
ใช้ชีวิตประจําวนั ค่าเฉลี.ย 4.43 รองลงมา มีการคมนาคมที.สะดวกในการประกอบอาชีพ คา่เฉลี.ย 
4.38 และน้อยที.สดุ คือ มีรายได้จากการทอ่งเที.ยวเพิ.มขึ ,น คา่เฉลี.ย 4.17 

ตาราง 4.47 คา่เฉลี.ยและสว่นเบี.ยงเบนมาตรฐานของระดบัการเปลี.ยนแปลงการดําเนินชีวิตตอ่การ
ดําเนินโครงการตามยทุธศาสตร์ที.10 ด้านการบริหารจดัการที.ดี   

การเปลี�ยนแปลงการดาํเนินชีวิต Χ  S.D. 
การ

เปลี�ยนแปลง 
1. ชมุชนมีทิศทางการพฒันาที.ชดัเจน 
2. ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการกําหนดอนาคตของ

ชมุชน 

4.38 
4.23 
 

0.65 
0.38 
 

มากที.สดุ 
มากที.สดุ 
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การเปลี�ยนแปลงการดาํเนินชีวิต Χ  S.D. 
การ

เปลี�ยนแปลง 
3. มีช่องทางในการร้องเรียนปัญหาของชมุชน 
4. ได้รับบริการที.ดีและมีประสิทธิภาพจากองค์การบริหาร

สว่นจงัหวดั 
5. ศลิปะและวฒันธรรมพื ,นบ้านได้รับการดแูล 
6. มีการพฒันาอาชีพใหม่ๆ ในชมุชน 
7. รู้และเข้าใจหน้าที.ขององค์การบริหารสว่นจงัหวดัมากขึ ,น 
8. รู้วา่จะขอความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนจงัหวดั

ในเรื.องใด 
9. รับรู้ชอ่งทางที.จะติดตอ่กบัองค์การบริหารสว่นจงัหวดั 
10. รับทราบผลงานที.องค์การบริหารส่วนจงัหวดัทําให้แก่

ประชาชน 
11. มีอาชีพเสริมและรายได้เพิ.มขึ ,น 

4.17 
4.48 

 
4.21 
4.19 
4.15 
3.99 

 
4.12 
3.98 

 
4.00 

0.64 
0.55 

 
0.56 
0.76 
0.34 
0.64 

 
0.43 
0.34 

 
0.78 

มาก 
มากที.สดุ 

 
มากที.สดุ 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

จากการประเมินการเปลี.ยนแปลงการดําเนินชีวิตตอ่การดําเนินโครงการตามยทุธศาสตร์
ที. 10 ด้านการบริหารจดัการที.ดี พบว่า กลุ่มตวัอย่างเห็นว่ามีการเปลี.ยนแปลงลําดบัแรก คือ ได้รับ
บริการที.ดีและมีประสิทธิภาพจากองค์การบริหารส่วนจงัหวดั. คา่เฉลี.ย 4.48 อยู่ในระดบัมากที.สุด 
รองลงมา คือ ชุมชนมีทิศทางการพัฒนาที.ชัดเจน  ค่าเฉลี.ย 4.38  และน้อยที.สุด คือ  รับทราบ
ผลงานที.องค์การบริหารสว่นจงัหวดัทําให้แก่ประชาชน คา่เฉลี.ย 3.98    

ตาราง 4.48 ค่าเฉลี.ยและส่วนเบี.ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต่อโครงการตาม
ยทุธศาสตร์ที. 10 ด้านการบริหารจดัการที.ดี 

โครงการ Χ  S.D. ความพงึพอใจ 

1. จดัทําแผนพฒันา องค์การบริหารส่วนจงัหวดั.สตลู 
2. พฒันาศกัยภาพบคุลากรองค์การบริหารสว่นจงัหวดั 
3. องค์การบริหารสว่นจงัหวดัพบประชาชน 
4. จดัทําเอกสารหรือเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ภารกิจหน้าที.

และผลงานของ องค์การบริหารสว่นจงัหวดั. 

4.21 
4.38 
4.20 
4.21 
 

0.55 
0.47 
0.65 
0.43 
 

มากที.สดุ 
มากที.สดุ 
มากที.สดุ 
มากที.สดุ 

 

 จากการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการตามยุทธศาสตร์ที. 10 ด้านการบริหาร
จัดการที.ดี พบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกโครงการ ซึ.งมีค่าเฉลี.ยอยู่
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ระหว่าง 4.20 – 4.38 โดยมากที.สุด ได้แก่ โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วน
จงัหวดั ค่าเฉลี.ย 4.38 อยู่ในระดบัมากที.สุด รองลงมา โครงการจดัทําแผนพฒันา องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดั.สตลู และโครงการจดัทําเอกสารหรือเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ภารกิจหน้าที.และผลงาน
ขององค์การบริหารสว่นจงัหวดั. ซึ.งมีคา่เฉลี.ยเทา่กนัที. คือ 4.21  และน้อยที.สดุ คือ โครงการองค์การ
บริหารสว่นจงัหวดัพบประชาชน คา่เฉลี.ย 4.20 อยูใ่นระดบัมากที.สดุเชน่กนั 

  12) ยุทธศาสตร์ที� 11 ด้านการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ�น 
 การติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจําปี 2558 
ยทุธศาสตร์ที. 11 ด้านการจดัการศกึษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาท้องถิ.น ประกอบด้วย
โครงการต่าง ๆ  จํานวน 6 โครงการคือ 1) พฒันาการจดัการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พฒันาท้องถิ.น (SBMLD) 2) การพฒันาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 3) อาหารกลางวนันกัเรียน 
4) การรณรงค์ป้องกนัยาเสพตดิในสถานศกึษา 5) อาหารเสริม (นม) 6) สง่เสริมการจดัการเรียนการ
สอนโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง6  โดยมีการรับรู้ ผลสําเร็จตามเป้าวัตถุประสงค์ของแผน การ
เปลี.ยนแปลงการดําเนินชีวิตและความพงึพอใจ ปรากฏดงันี , 

ตาราง 4.49 ค่าเฉลี.ยและส่วนเบี.ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ต่อการดําเนินโครงการตาม
ยทุธศาสตร์ที.  11 ด้านการจดัการศกึษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาท้องถิ.น  

โครงการ Χ  S.D. การรับรู้ 

1. พฒันาการจดัการศกึษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พฒันาท้องถิ.น (SBMLD) 
2. การพฒันาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
3. อาหารกลางวนันกัเรียน 
4. การรณรงค์ป้องกนัยาเสพตดิในสถานศกึษา 
5. อาหารเสริม (นม) 
6. สง่เสริมการจดัการเรียนการสอนโรงเรียนนิคมพฒันาผงั6 

4.24 
 

4.62 
4.30 
4.31 
4.37 
4.15 

0.58 
 

0.48 
0.34 
0.44 
0.46 
0.67 

มากที.สดุ 
 

มากที.สดุ 
มากที.สดุ 
มากที.สดุ 
มากที.สดุ 

มาก 

จากการประเมินการรับรู้ต่อการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ที.  11 ด้านการจัด
การศกึษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาท้องถิ.น พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ อยู่ในระดบั
มากที.สดุ 5 โครงการ ซึ.งมีคา่เฉลี.ยอยู่ระหว่าง 4.15 – 4.62 และรับอยู่ในระดบัมาก 1 โครงการ โดย
โครงการที.มีค่าเฉลี.ยมากที.สุดได้แก่ โครงการการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ค่าเฉลี.ย 
4.62 อยูใ่นระดบัมากที.สดุ  รองลงมา โครงการอาหารเสริมนม คา่เฉลี.ย 4.37  และที.มีคา่เฉลี.ยน้อย
ที.สดุคือ โครงการสง่เสริมการจดัการเรียนการสอนโรงเรียนนิคมพฒันาผงั6 คา่เฉลี.ย 4.15 
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ตาราง 4.50 คา่เฉลี.ยและส่วนเบี.ยงเบนมาตรฐานของระดบัผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนต่อ
การดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ที. 11 ด้านการจดัการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พฒันาท้องถิ.น     

ผลที�เกิด  Χ  S.D. ผลสาํเร็จ 

1. การมีสิ.งแวดล้อมที.ดีในการใช้ชีวิตประจําวนั 
2. มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจําวนั 
3. มีการคมนาคมที.สะดวกในการประกอบอาชีพ 
4. มีความร่วมมือของคนในชมุชนเกิดขึ ,น 
5. มีรายได้จากการทอ่งเที.ยวเพิ.มขึ ,น 
6. คนในชมุชนมีสขุภาพที.ดี 
7. มีความปลอดภยัในชีวิต 
8. คนมีความรักและผกูพนัตอ่ชมุชน 

4.47 
4.35 
4.26 
4.35 
4.37 
4.36 
4.35 
4.36 

0.55 
0.76 
0.47 
0.56 
0.77 
0.86 
0.44 
0.43 

มากที.สดุ 
มากที.สดุ 
มากที.สดุ 
มากที.สดุ 
มากที.สดุ 
มากที.สดุ 
มากที.สดุ 
มากที.สดุ 

จากการประเมินผลสําเร็จตามเป้าวัตถุประสงค์ของแผนต่อการดําเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที. 11 ด้านการจดัการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาท้องถิ.น พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างเห็นว่า มีผลสําเร็จตามเป้าวตัถปุระสงค์ของแผนในรายข้อทั ,งหมด ซึ.งมีค่าเฉลี.ยอยู่ในช่วง 
4.26 – 4.47 โดยลําดับแรกคือ การมีสิ.งแวดล้อมที.ดีในการใช้ชีวิตประจําวัน ค่าเฉลี.ย 4.47 
รองลงมา มีรายได้จากการท่องเที.ยวเพิ.มขึ ,น ค่าเฉลี.ย 4.35 และน้อยที.สุด คือ มีการคมนาคมที.
สะดวกในการประกอบอาชีพ คา่เฉลี.ย 4.26  

ตาราง 4.51 คา่เฉลี.ยและสว่นเบี.ยงเบนมาตรฐานของระดบัการเปลี.ยนแปลงการดําเนินชีวิตตอ่การ
ดําเนินโครงการตามยทุธศาสตร์ที. 11 ด้านการจดัการศกึษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันา
ท้องถิ.น     

การเปลี�ยนแปลงการดาํเนินชีวิต Χ  S.D. 
การ

เปลี�ยนแปลง 
1. นกัเรียน ผู้ปกครอง ชมุชนใช้โรงเรียนเป็นแหลง่เรียนรู้ 
2. นกัเรียน ชมุชนใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ชมุชนใช้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ภมูิปัญญา ท้องถิ.น 
4. นกัเรียนได้ฝึกอาชีพระหว่างเรียน 
5. โรงเรียน นกัเรียน ชมุชน มีความพร้อมตอ่การเปิด
ประชาคมอาเซียน 

4.39 
4.24 
4.43 
4.38 
4.32 
 

0.65 
0.55 
0.76 
0.44 
0.56 
 

มากที.สดุ 
มากที.สดุ 
มากที.สดุ 
มากที.สดุ 
มากที.สดุ 
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การเปลี�ยนแปลงการดาํเนินชีวิต Χ  S.D. 
การ

เปลี�ยนแปลง 
6. นกัเรียนมีอาการกลางวนัทาน 
7. เดก็ๆในโรงเรียนมีนมดื.ม 
8. รายจา่ยของครอบครัวลดลง 
9. นกัเรียนและชมุชนรู้ภยัของยาเสพตดิ 
10. โรงเรียนและชมุชนปลอดจากภยัยาเสพติด 
11. นกัเรียน ผู้ปกครอง ชมุชน มีจิตสาธารณะ ชว่ยงานชมุชน
ด้วยความเตม็ใจ 
12. ชมุชนมีโรงเรียนที.มีความพร้อมในการเรียนการสอน 

4.46 
4.52 
4.45 
4.39 
4.34 
4.39 

 
4.35 

0.34 
0.67 
0.76 
0.54 
0.38 
0.33 

 
0.43 

มากที.สดุ 
มากที.สดุ 
มากที.สดุ 
มากที.สดุ 
มากที.สดุ 
มากที.สดุ 

 
มากที.สดุ 

 จากการประเมินการเปลี.ยนแปลงการดําเนินชี วิตต่อการดําเนินโครงการตาม
ยทุธศาสตร์ที. 11 ด้านการจดัการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาท้องถิ.น พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างเห็นว่ามีการเปลี.ยนแปลงอยู่ในระดบัมากที.สุดทุกรายข้อ  ซึ.งมีค่าเฉลี.ยอยู่ในช่วง 4.24 – 
4.52 โดยรายข้อที.มีค่าเฉลี.ยสูงที.สุด ได้แก่ เด็กๆในโรงเรียนมีนมดื.ม ค่าเฉลี.ย 4.52 รองลงมา 
นกัเรียนมีอาการกลางวนัทาน คา่เฉลี.ย 4.46  และน้อยที.สดุ คือ นกัเรียน ชมุชนใช้ชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง คา่เฉลี.ย 4.24     

ตาราง 4.52 ค่าเฉลี.ยและส่วนเบี.ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต่อโครงการตาม
ยทุธศาสตร์ที. 11 ด้านการจดัการศกึษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาท้องถิ.น     

โครงการ Χ  S.D. 
ความพงึ
พอใจ 

1. พฒันาการจดัการศกึษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พฒันาท้องถิ.น (SBMLD) 
2. การพฒันาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
3. อาหารกลางวนันกัเรียน 
4. การรณรงค์ป้องกนัยาเสพตดิในสถานศกึษา 
5. อาหารเสริม (นม) 
6. สง่เสริมการจดัการเรียนการสอนโรงเรียนนิคมพฒันาผงั6 

4.39 
 

4.40 
4.46 
4.37 
4.47 
4.43 

0.55 
 

0.48 
0.37 
0.43 
0.44 
0.87 

มากที.สดุ 
 

มากที.สดุ 
มากที.สดุ 
มากที.สดุ 
มากที.สดุ 
มากที.สดุ 

 จากการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการตามยุทธศาสตร์ที.  11 ด้านการจัด
การศกึษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาท้องถิ.น พบว่า  กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจอยู่ใน
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ระดบัมากที.สุดทุกโครงการ ค่าเฉลี.ยอยู่ระหว่าง   4.39 – 4.47 อนัดบัแรก ได้แก่ โครงการอาหาร
เสริม (นม) คา่เฉลี.ย 4.47  รองลงมาคือ โครงการอาหารกลางวนันกัเรียน คา่เฉลี.ย 4.46 และสดุท้าย 
คือ การรณรงค์ป้องกนัยาเสพตดิในสถานศกึษา คา่เฉลี.ย 4.37 

4.3.2.3 สรุปผลจากคาํถามปลายเปิด 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคําถามปลายเปิดในตอนท้ายของแบบสอบถาม โดยการให้
ผู้ ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพิ.มเติมต่อการดําเนินการตามแผนพัฒนาฯที.องค์การ
บริหารสว่นจงัหวดัสตลูได้ดําเนินการในปี 2558 สรุปตามยทุธศาสตร์ได้ดงันี , 

ยุทธศาสตร์ที� 1 ด้านการท่องเที�ยวเชิงนิเวศและการท่องเที�ยวที�ประทับใจ 
1. อยากให้มีการจัดสรรงบประมาณเพิ.มขึ ,นเพื.อสนับสนุนหรือประชาสัมพันธ์การ

ท่องเที.ยวในพื ,นที.ให้คนภายนอกได้เข้ามาท่องเที.ยวในจงัหวดัสตลูมากขึ ,น จะเป็น
การสร้างรายได้ให้กับคนในสตลูได้อีกแนวทางหนึ.ง เพราะแนวทางการท่องเที.ยว
เชิงอนรัุกษ์ถือเป็นจดุขายที.ทําให้นกัทอ่งเที.ยวเข้ามาเที.ยวในจงัหวดัสตลูอยูแ่ล้ว  

2. ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการการท่องเที.ยวต่างๆที.จังหวัดดําเนินการให้
นกัทอ่งเที.ยวในตา่งชาตไิด้รับทราบและเข้ามาเที.ยวกนัมากยิ.งขึ ,น  

3. การทอ่งเที.ยวต้องดําเนินควบคูไ่ปกบัแผนการอนรัุกษ์ธรรมชาติและเรื.องการกําจดั
ของเสียหรือขยะจากการทอ่งเที.ยวที.มีประสิทธิภาพด้วยเชน่กนั 

4. ควรให้ความรู้แก่ประชาชนในพื ,นที.ในการสร้างอาชีพจากการทอ่งเที.ยว 

ยุทธศาสตร์ที� 2 ด้านการเกษตรยั�งยืน  
1. ควรดําเนินการหาตลาดที.จะรองรับผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร และควร

ประกนัราคาหรือดําเนินการในแตล่ะฤดกูาลไมใ่ห้เกษตรกรขาดทนุ 
2. ควรหาแนวทางในการช่วยเหลือเรื. องราคายางพารา เพราะในปัจจุบันราคา

ยางพาราตกตํ.ามาก 
3. ควรรณรงค์ให้มีการใช้ปุ๋ ยชีวภาพมากกวา่การใช้สารเคมีในการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที� 3 ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื Rนฐานที�ทันสมัย 
1. ถนนบางสายยงัไมไ่ด้รับการพฒันา ควรดําเนินการพฒันาให้เท่าเทียมกนัในแตล่ะ

พื ,นที.ในจงัหวดัสตลู 
2. ถนนที.ได้มีการสร้างไปแล้วบางสายพงัเร็วมากควรหามาตรการหรือวิธีการสร้างที.มี

คณุภาพมากกวา่เดมิ เพื.อให้ถนนสามารถใช้ได้นานๆ 
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3. การสร้างถนนต้องให้ประชาชน สามารถตรวจสอบได้ และถนนต้องมีคณุภาพตาม
ราคาและงบประมาณที.ดําเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที� 4 ด้านการส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ�งแวดล้อมให้
ยั�งยืน 

1.  อบจ.ควรเข้ามาดูแลเรื.องการตดัไม้ทําลายป่าให้มากขึ ,น ตลอดจนการใช้พื ,นที.
เกาะเพื.อการทอ่งเที.ยวในปัจจบุนัเกาะตา่งๆเช่น เกาะหลีเป๊ะไม่คอ่ยได้รับการดแูล
เทา่ที.ควร ในอนาคตสภาพธรรมชาตอิาจถกูทําลายไป 

2. ควรมีการรณรงค์สร้างจิตสํานึกใ ห้ประชาชนในพื ,นที. ไ ด้ รู้จักการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ.งแวดล้อมอย่างจริงจังควบคู่ไปกับการท่องเที.ยวเชิง
อนรัุกษ์ เพราะจะทําให้ประชาชนในพื ,นที.เกิดรายได้อีกแนวทางหนึ.ง 

3. แก้ไขปัญหาขยะมลูฝอยอยา่งเร่งดว่น 

ยุทธศาสตร์ที� 5 ด้านพัฒนาการกีฬาเพี�อความเป็นเลิศและเพื�อนันทนาการ 
1. พฒันาฟตุบอลของทีมประจําจงัหวดัให้มีศกัยภาพมากขึ ,น 
2. ควรสนับสนุนและคัดสรรเยาวชนที.มีความสามารถเข้ามาเป็นนักฟุตบอลของ

จงัหวดัเพื.อให้ บอลจงัหวดัสตลูเป็นที.รู้จกัของคนทั.วไป 
3. ควรรณรงค์ให้เดก็และเยาวชนหนัมาเลน่กีฬาเพื.อหา่งไกลยาเสพตดิ 
4. ควรมีการสนบัสนนุให้มีลานกีฬาแตล่ะชมุชนเพื.อให้เด็กในชมุชนได้เล่นกีฬา และ

จดัการแขง่ขนักีฬาเพื.อพฒันาศกัยภาพของเยาวชนของจงัหวดัตอ่ไป 
5. ปรับปรุงสนามกีฬาให้อยูใ่นสภาพใช้การได้อยา่งสมํ.าเสมอ 

ยุทธศาสตร์ที� 6 ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ�น 

1. ควรเพิ.มการประชาสมัพนัธ์ให้คนรับรู้มากยิ.งขึ ,น 
2. โดยภาพรวมถือวา่ดําเนินการได้ดีมาก 

ยุทธศาสตร์ที� 7 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 
1. ควรสนบัสนนุหรือให้ทนุนกัเรียนที.เรียนดีในจงัหวดั 
2. ควรให้ความสําคญักบัการศกึษาให้ทั.วถึงในทกุพื ,นที.ไมใ่ชเ่ฉพาะในเขตเมือง 
3. ควรมีการสอนให้มีการพฒันาด้านอาชีพในแตล่ะสาขาของประชาชนให้มากยิ.งขึ ,น 
4. ควรมีการนําเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ต่อการช่วยในการประกอบอาชีพของ

ประชาชนในพื ,นที. 
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5. ควรหาแนวทางการประกอบอาชีพที.สอดรับการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพื.อ
เป็นการสร้างอาชีพและรายได้ใหม่ๆ ให้เกิดขึ ,นในจงัหวดัสตลู 

ยุทธศาสตร์ที� 9 ด้านเมืองสงบสุข 
1. ควรมีการกระตุ้นให้คนในชมุชนรู้จกัการรักและหวงแหนชมุชนตนเอง 
2. ปลกูจิตสํานกึการเป็นอสม.ให้แก่คนในชมุชนมากยิ.งขึ ,น 
3. ควรมีการให้ความรู้แก่ประชาชนกรณี เกิดไฟไหม้ หรือนํ ,าท่วมเพื.อชาวบ้านจะ

สามารถชว่ยเหลือตนเองเบื ,องต้นได้ 
4. อยากให้อนามยัมาตรวจสขุภาพประจําปีในทกุครัวเรือนในแตล่ะปี 

ยุทธศาสตร์ที� 10 ด้านการบริหารจัดการที�ด ี
1. โครงการอบจ.พบประชาชนถือเป็นโครงการที.ดีควรทําตอ่ไปเรื.อยๆ 
2. ต้องให้ประชาชนได้รับทราบถึงการทํางานของอบจ.อย่างสมํ.าเสมอ และสามารถ

ตรวจสอบการดําเนินการได้วา่มีความโปร่งใสในการดําเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที� 11 ด้านการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ�น 
1. โครงการอาหารกลางวันและนมในโรงเรียนถือเป็นโครงการที.ดีมากอยากให้มี

ตลอดไป 
2. ควรเตรียมความพร้อมของนกัเรียนเพื.อเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 
3. ควรให้ผู้ปกครองเข้ามามีสว่นร่วมในการพฒันาการศกึษาของอบจ.มากยิ.งขึ ,น 
4. ปัญหายาเสพตดิ ต้องทําอยา่งตอ่เนื.องและเป็นประจํา 
5. ควรสนบัสนนุทนุเรียนดีให้แก่นกัเรียนที.เรียนดีในแตล่ะอําเภอของจงัหวดัสตลู 
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การติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558  มีวตัถปุระสงค์เพื*อการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล โดยการประเมินบริบท กระบวนการดําเนินงาน และผลผลิต ตลอดจนศึกษา
ข้อเสนอแนะและแนวทางสําหรับการบริหารงานและการดําเนินการจดัทําแผน พฒันาในปีงบประมาณ
ตอ่ไป  โดยประชากรได้กําหนดตามโครงการที*สุ่ม ทําการสุ่มโครงการที*ปรากฏในแผนการดําเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตลูประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 119 โครงการ และเลือก
แบบเจาะจงจาก 11 ยุทธศาสตร์ รวมจํานวนโครงการที*สุ่ม 36 โครงการ ส่วนจํานวนกลุ่มประชากร
จํานวน 1,100 คน  การศึกษาครั <งนี <เป็นการศึกษาทั <งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยทําการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงคณุภาพด้วยการศึกษาจากเอกสารข้อมลูของกองแผนและงบประมาณ  สมัภาษณ์
หน่วยงานเพื*อหาข้อมูลบริบทหรือปัจจัยพื <นฐานฐานในการดําเนินงาน ตลอดจนการสัมภาษณ์
กระบวนการดําเนินโครงการของแตล่ะฝ่าย ส่วนข้อมลูเชิงปริมาณจะทําการเก็บรวมด้วยแบบสอบถาม
จากประชาชนที*เกี*ยวข้อง และทําการวิเคราะห์ประมวลผลหาค่าทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
สําหรับวิธีวิจยัทางสงัคมศาสตร์ SPSS for Windows Version 20.5 โดยการให้รหสัเพื*อการประมวลผล
ในส่วนของ การรับรู้ ผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน การเปลี*ยนแปลงการดําเนินชีวิต และความ 
พงึพอใจ  

5.1 สรุปผลการประเมิน 
จากการเก็บรวบรวมข้อมลูทั <งเชิงคณุภาพและเชิงปริมาณ สามารถสรุปผลได้ดงันี < 

1. การประเมินบริบท (Context) ของแผนพัฒนา 
การประเมินบริบทของแผนพฒันาประจําปีงบประมาณ 2558 เป็นการประเมินความพร้อม

ปัจจัยพื <นฐานในการดําเนินงาน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์จาก
ผู้ อํานวยการกองหรือผู้ เกี*ยวข้องกับการจัดทําและดําเนินงานตามแผนพัฒนาประจําปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย บุคลากร งบประมาณ แผนการดําเนินงาน การมีส่วนร่วม การบริหาร
โครงการ และปัญหาของความพร้อมในการดําเนินงาน  ซึ*งสามารถสรุปข้อมลูได้ดงันี < 
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1.1 บุคลากร ส่วนใหญ่เห็นว่า จํานวนบุคลากรที* ต้องดําเนินการตามแผนมีความ
เหมาะสม ยกเว้นฝ่ายกองช่างที*มองว่าจํานวนบุคลากรในกองงานมีไม่สอดรับกับจํานวนงานที*ได้รับ
มอบหมายมา  

1.2 งบประมาณ สว่นใหญ่เห็นว่า งบประมาณในการดําเนินงานมีความเหมาะสม  และ
มีความพอเหมาะตอ่ระดบัของแตล่ะโครงการ 

1.3 แผนการดําเนินงาน ส่วนใหญ่เห็นว่า แผนการดําเนินงานมีความเหมาะสม และมี
การดําเนินการอย่างเป็นขั <นตอนและเป็นระบบ มีการสั*งการที*เป็นคําสั*งที*ชดัเจน และมีการติดตามผล
ของการดําเนินการโดยตลอด  

1.4 การมีส่วนร่วมของกองงาน ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอยู่ ในระดับมาก มีการ
ประสานงานอย่างเป็นระบบ แต่อาจติดขัดบ้างเพราะเป้าหมายของแต่ละกองมีความแตกต่างกัน
ออกไป   

1.5 การบริหารโครงการ ส่วนใหญ่เห็นว่ามีความเหมาะสมเป็นไปตามกรอบเวลาและ
แผนการดําเนินที*วางเอาไว้อยา่งเป็นระบบ 

1.6 ปัญหาของความพร้อมในการดําเนินงาน ปัญหาความพร้อมในการดําเนินงาน 
ได้แก่ โครงการที*ไม่สามารถดําเนินการได้ตามแผนเนื*องจากงบประมาณที*กําหนดเอาไว้ไม่สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามแผนการดําเนินการที*กําหนดเอาไว้  งบประมาณช่วงต้นปีจะมีเข้ามาน้อยมาก และมี
อย่างจํากดัทําให้งานบางอย่างไม่สามารถตอบสนองและดําเนินการได้อย่างทนัท่วงที การสั*งงานจาก
ผู้บริหารที*กระชั <นชิด  

2. การประเมินกระบวนการ (Process) ของแผนพัฒนา  
 การประเมินกระบวนการของแผนพฒันา การประเมินความเหมาะสมของกระบวนการ หรือ
ขั <นตอนต่างๆ ในการดําเนินงาน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์จาก
ผู้ อํานวยการกองหรือผู้ เกี*ยวข้องกับการจัดทําและดําเนินงานตามแผนพัฒนาประจําปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย การดําเนินงานตามกําหนดเวลา การประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กร
อื*น การประชาสมัพนัธ์ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินงาน การใช้งบประมาณ และปัญหา
อปุสรรดในการดําเนินงาน  ซึ*งสามารถสรุปข้อมลูได้ดงันี < 
  2.1 การดําเนินงานตามกําหนดเวลาของแผน/โครงการ ส่วนใหญ่เห็นว่า การ
ดําเนินงานตามกําหนดเวลาของแผน/โครงการมีความเหมาะสม แตมี่บ้างที*การประสานงานในแตล่ะ
กองลา่ช้าอาจเกิดจากปัญหาด้านงบประมาณและบคุลากรที*มีอยา่งจํากดั 
 2.2 การประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื�น ส่วนใหญ่เห็นว่า การประสานงาน
กบัหนว่ยงานหรือองค์กรอื*นมีความเหมาะสม และมีการสั*งการอยา่งเป็นระบบ และมีการประเมินความ
พงึพอใจมาโดยตลอด 
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 2.3 การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม ส่วนใหญ่เห็นว่าเหมาะสม แต่ในบางครั <ง
การประชาสมัพนัธ์มีความกระชั <นชิดกบัการเปิดโครงการ ทําให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารได้ไม่
ทั*วถึงเทา่ที*ควร 
  2.4 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรม มีความเห็นเท่ากันระหว่าง
ระดบัมาก และปานกลาง เนื*องจากปัญหาภาวะเศรษฐกิจ ทําให้ประชาชนต้องทํามาหากิน  
 2.5 การใช้งบประมาณตามระเบียบ ส่วนใหญ่เห็นว่า การใช้งบประมาณมีความ
เหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบ มีความสอดคล้องกบัขนาดของแตล่ะโครงการที*กําหนด 
 2.6 ปัญหาของการดาํเนินงานตามแผน/โครงการ ได้แก่ งบประมาณที*กองงานได้รับ
มาไมเ่ป็นไปตามแผนที*กําหนดไว้ทําให้การทํางานเกิดความล่าช้า จํานวนบคุลากรที*มีอย่างจํากดัทําให้
งานเสร็จไมท่นัตามที*กําหนด งบประมาณที*จดัสรรในต้นปีจํานวนน้อย  
  3. การประเมินผล (Product) ของแผนพัฒนา 
           การประเมินผลผลิตของแผนพัฒนาประจําปีงบประมาณ 2558 เป็นการประเมินผล
ผลิตของแผนพฒันา ประกอบด้วย (1) โครงการที*จดัทําแล้วเสร็จตามยุทธศาสตร์และแผน (2) ความ
พงึพอใจของประชาชน การยอมรับของประชาชนและผลสําเร็จตามวตัถปุระสงค์  สรุปได้ดงันี < 

3.1 โครงการที�จัดทาํแล้วเสร็จตามยุทธศาสตร์และแผน 
 โครงการของยุทธศาสตร์ทั <ง 11 ด้านตามข้อบญัญัติขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตูล 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  จํานวน 119 โครงการ ที*ได้มีการดําเนินการจริง และดําเนินการแล้วเสร็จ 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที*1 ด้านการท่องเที*ยวเชิงนิเวศและการท่องเที*ยวที*ประทับใจ ดําเนินการจริง 17 
โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ 10 โครงการ ยุทธศาสตร์ที* 2 ด้านการเกษตรยั*งยืน ดําเนินการจริง 4 
โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ 4 โครงการ ยุทธศาสตร์ที*3 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื <นฐานที*ทนัสมัย 
ดําเนินการจริง 12 โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ 5 โครงการ ยุทธศาสตร์ที* 4 ด้านการส่งเสริมและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ*งแวดล้อมให้ยั*งยืน ดําเนินการจริง 5 โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ 5 
โครงการ ยุทธศาสตร์ที* 5 ด้านพฒันาการกีฬาเพื*อความเป็นเลิศและเพื*อนนัทนาการ ดําเนินการจริง 16 
โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ 9 โครงการ ยุทธศาสตร์ที* 6 ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และพฒันาภูมิปัญญาท้องถิ*น ดําเนินการจริง 14 โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ 14 โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที*7 ด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์และสงัคม ดําเนินการจริง 11 โครงการ ดําเนินการแล้ว
เสร็จ 11 โครงการ ยทุธศาสตร์ที* 8 ด้านการลงทนุ การพาณิชย์ และเศรษฐกิจจงัหวดัสตลู  ดําเนินการจริง 
2 โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ ยทุธศาสตร์ที* 9 ด้านเมืองสงบสขุ ดําเนินการจริง 6 โครงการ 
ดําเนินการแล้วเสร็จ 6 โครงการ ยุทธศาสตร์ที*10ด้านการบริหารจดัการที*ดี ดําเนินการจริง 18โครงการ 
ดําเนินการแล้วเสร็จ 12 โครงการ และยทุธศาสตร์ที* 11 ด้านการจดัการศกึษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพฒันาท้องถิ*น ดําเนินการจริง 14 โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ 10โครงการ   
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สรุป โครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที*ได้
ดําเนินการจริงในปี พ.ศ. 2558  จํานวน 119 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 74.8 ของโครงการตามแผนฯ และมี
โครงการที*ดําเนินการแล้วเสร็จจํานวน 87 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 54.7 ของโครงการตามแผนฯ และคิด
เป็นร้อยละ 73.1 ของโครงการที*ได้ดําเนินการจริง(อบจ.ได้กันเงินไว้สําหรับการจดัทําโครงการในปี 2559 
จํานวน 32 โครงการ) 

การใช้งบประมาณตามที�กาํหนดในแผนฯ 
จากการศึกษาเอกสารพบว่า  งบประมาณที*กําหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 

2560) ที*จะดําเนินการในปี 2558 มีจํานวน 212,621,800 บาท ส่วนงบประมาณตามข้อบญัญัติหลงั
การปรับลดเพิ*มประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีจํานวน 132,411,280 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.3  
ของงบประมาณที*กําหนดไว้ในแผนพฒันาสามปี  

3.2 การประเมิน การรับรู้ ผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน การเปลี�ยนแปลง
การดาํเนินชีวิต และความพงึพอใจ  

3.2.1  การประเมิน การรับรู้ ผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน การ
เปลี�ยนแปลงการดาํเนินชีวิต และความพงึพอใจ  

จาํแนกตามยุทธศาสตร์ สรุปดังนี G 
การรับรู้  พบวา่ กลุม่ตวัอย่างมีการรับรู้ตอ่การดําเนินโครงการตามแผนยทุธศาสตร์

ภาพรวมอยู่ในระดบัมากที*สดุ ยุทธศาสตร์ที*มีการรับรู้มากที*สุดคือ ยทุธศาสตร์ที* 1 ด้านการท่องเที*ยว
เชิงนิเวศและการท่องเที*ยวที*ประทบัใจ น้อยที*สดุ คือ ยทุธศาสตร์ที* 3 ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วฒันธรรม
จารีตประเพณีและพฒันาภมูิปัญญาท้องถิ*นและยทุธศาสตร์ที* 9 ด้านเมืองสงบสขุ 

 ผลสําเร็จตามเป้าวัตถุประสงค์ของแผน พบว่า ผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ของ
แผนภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที*สดุ ยทุธศาสตร์ที*มีผลสําเร็จตามเป้าประสงค์มากที*สดุคือ ยทุธศาสตร์ที* 
1 ด้านการทอ่งเที*ยวเชิงนิเวศและการท่องเที*ยวที*ประทบัใจและน้อยที*สดุคือ ยทุธศาสตร์ที* 9 ด้านเมือง
สงบสขุ  

การเปลี�ยนแปลงการดาํเนินชีวิตที�ได้รับจากแผน พบว่า มีการเปลี*ยนแปลงการ
ดําเนินชีวิตในภาพรวมอยู่ในระดบัมากที*สดุ ยทุธศาสตร์ที*มีผลตอ่การเปลี*ยนแปลงการดําเนินชีวิตของ
คนมากที*สุดคือ ยุทธศาสตร์ที* 1 ด้านการท่องเที*ยวเชิงนิเวศและการท่องเที*ยวที*ประทับใจ  และ
ยทุธศาสตร์ที* 11 ด้านการจดัการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาท้องถิ*น น้อยที*สุด คือ 
ยทุธศาสตร์ที* 9 ด้านเมืองสงบสขุ 

ความพึงพอใจของประชาชน พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมากที*สดุ ยทุธศาสตร์ที*มีคา่เฉลี*ยความพึงพอใจมากที*สดุ คือ ยทุธศาสตร์ที* 1 ด้านการท่องเที*ยว
เชิงนิเวศและการทอ่งเที*ยวที*ประทบัใจและน้อยที*สดุคือ ยทุธศาสตร์ที* 3 ด้านการพฒันาด้านโครงสร้าง
พื <นฐานที*ทนัสมยั  
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3.2.2  การประเมิน การรับรู้ ผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน การ
เปลี�ยนแปลงการดาํเนินชีวิต และความพงึพอใจ จําแนกตามยทุธศาสตร์และโครงการ   สรุปดงันี < 

ลักษณะทั�วไปของกลุ่มตัวอย่าง ซึ*งเป็นกลุ่มตวัอย่างของโครงการตามยทุธศาสตร์
ทั <ง 11 ด้าน ในพื <นที* 7 อําเภอ รวมจํานวนกลุ่มตวัอย่างทั <งสิ <น 1,100 คน ผลการศึกษา พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-40 ปี นับถือศาสนาอิสลาม และประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมทําสวนยางพารา  

ยุทธศาสตร์ที� 1 ด้านการท่องเที�ยวเชิงนิเวศและการท่องเที�ยวที�ประทับใจ 
การรับรู้ พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งมีการรับรู้ตอ่การดําเนินการโครงการในระดบัมากที*สดุ

ทั <ง 4 โครงการ โดยโครงการที*มีการรับรู้มากที*สดุคือ โครงการรักษ์ เล ป่า ฟ้าสตลู โครงการที*มีการรับรู้
น้อยที*สดุ คือ โครงการขบัเคลื*อนอนาคตสตลูด้านการทอ่งเที*ยว  

ผลสาํเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน พบว่า กลุ่มตวัอย่าง พบว่า กลุ่มตวัอย่างเห็น
ว่าผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนมีมากที*สุดคือ การมีสิ*งแวดล้อมที*ดีในการใช้ชีวิตประจําวนัและ
น้อยที*สดุ คือ มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจําวนั  

ผลต่อการเปลี�ยนแปลงการดาํเนินชีวิต พบว่า กลุ่มตวัอย่างเห็นว่า เห็นว่ามีการ
เปลี*ยนแปลงมากที*สุดคือจังหวัดสตูลเป็นที* รู้จักของภายนอกด้านการท่องเที*ยว น้อยที*สุดได้แก่ มี
ทางเลือกที*จะประกอบอาชีพในบริการการท่องเที*ยวและมีความสนใจปัญหาขยะและสิ*งแวดล้อมมาก
ขึ <น 

ความพึงพอใจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมาก 
โครงการที*มีความพึงพอใจมากที*สดุคือ จดังานสตลูเฟสติวลั ครั <งที* 2และโครงการที*มีความพึงพอใจ
น้อยที*สดุ คือ ขบัเคลื*อนอนาคตสตลูด้านการทอ่งเที*ยว 

ยุทธศาสตร์ที� 2 ด้านการเกษตรยั�งยืน 
การรับรู้ พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งมีการรับรู้ตอ่การดําเนินการโครงการในระดบัมากที*สดุ 
ผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน  พบว่า กลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตวัอย่างเห็นว่ามี

ผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ในระดบัมากที*สุดคือ มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจําวนั   รองลงมาคือ 
มีรายได้จากการทอ่งเที*ยวมากขึ <น น้อยที*สดุคือคนมีความรักและผกูพนัตอ่ชมุชน  

ผลต่อการเปลี� ยนแปลงการดําเนินชีวิต พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีการ
เปลี*ยนแปลงการดําเนินชีวิตมากที*สุดคือ ท่านและคนในชุมชนมีผลผลิตการเกษตรเพิ*มขึ <น รองลงมา 
ท่ า น แ ล ะ ค น ใ น ชุม ช น มี ท า ง เ ลื อก ที* จ ะ ปร ะ กอ บอ า ชี พ เ ก ษ ตร เ พิ* ม ขึ <น แ ล ะ น้ อ ย ที* สุ ด  คื อ 
ทา่นหรือคนในชมุชนมีรายได้เพิ*มขึ <น  

ความพงึพอใจ พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งมีความพงึพอใจตอ่โครงการในระดบัมากที*สดุ  
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ยุทธศาสตร์ที� 3 ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื Gนฐานที�ทันสมัย 
การรับรู้ พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งมีการรับรู้ตอ่โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายทุ่งไทร

เจริญม.3ต.ป่าแก่บอ่หิน-ม.10ต.ทุง่หว้าในระดบัมากที*สดุ      
ผลสาํเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน  พบวา่ กลุ่มตวัอย่างเห็นว่ามีความสะดวกใน

การใช้ชีวิตประจําวนั อยูใ่นระดบัมากที*สดุ ที*น้อยที*สดุ คือ การมีสิ*งแวดล้อมที*ดีในการใช้ชีวิตประจําวนั  
ผลต่อการเปลี�ยนแปลงการดําเนินชีวิต พบว่า กลุ่มตวัอย่างเห็นว่า มีผลต่อการ

เปลี*ยนแปลงการดําเนินชีวิตของโครงการอยู่ในระดบัมากที*สดุ มากที*สดุได้แก่ ท่านและคนในชุมชนมี
รายได้เพิ*มขึ <นจากการคมนาคมที*สะดวก น้อยที*สุด คือ ท่านมีทางเลือกซื <อสินค้าและบริการจาก
ภายนอกชมุชนมากขึ <น 

ความพึงพอใจ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจตอ่โครงการในระดบัมากทั <ง 3 
โครงการ โดยโครงการที*มีความพึงพอใจมากที*สดุคือ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเปลว
ใหญ่ หมูที่* 9 ตําบลควนสตอ-หมูที่* 5 ตําบลยา่นซื*อ และมีความพึงพอใจน้อยที*สดุ คือ ปรับปรุงจดุเสี*ยง
และบริเวณอนัตรายบนถนน 

ยุทธศาสตร์ที�  4 ด้านการส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ�งแวดล้อมให้ยั�งยืน 

การรับรู้ พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งมีการรับรู้ตอ่การดําเนินการโครงการในระดบัมากที*สดุ 

ผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน   พบว่า กลุ่มตวัอย่างเห็นว่ามีทางเลือกที*จะ
ประกอบอาชีพในบริการการท่องเที*ยว มากที*สดุ รองลงมาคือ มีรายได้เพิ*มขึ <นและลําดบัสดุท้าย คือ มี
ส่วนร่วมกันในการดแูลสิ*งแวดล้อมชุมชนและสถานที*ท่องเที*ยว และ มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากขึ <น  

ผลต่อการเปลี�ยนแปลงการดาํเนินชีวิต พบว่า กลุ่มตวัอย่างเห็นว่า มีการขยาย
ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ*งแวดล้อมสู่ชุมชนมากที*สุด รองลงมาคือ มีเครือข่ายการ
อนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ*งแวดล้อม และคนในชมุชนสนใจการอนรัุกษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ*งแวดล้อมของชมุชนมากขึ <น ลําดบัสดุท้ายคือ คนในชมุชนตระหนกัและมีส่วนร่วมในการดแูลอนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ*งแวดล้อมชมุชนมากขึ <น  

ความพงึพอใจ พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งมีความพงึพอใจตอ่โครงการในระดบัมาก 

ยุทธศาสตร์ที� 5 ด้านพัฒนาการกีฬาเพี�อความเป็นเลิศและเพื�อนันทนาการ 
การรับรู้ พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งมีการรับรู้ตอ่การดําเนินการโครงการในระดบัมากที*สดุ

จํานวน 3 โครงการ และระดบัมากจํานวน 1 โครงการ โครงการที*มีการรับรู้มากที*สดุคือ ฟุตบอลสตลูลีก 
และโครงการที*มีการรับรู้น้อยที*สดุ คือ สง่เสริมและสนบัสนนุการกีฬาจงัหวดัสตลู (อดุหนนุสมาคม) 
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ผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน  พบว่า กลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตวัอย่างเห็นว่ามี
ผลสําเร็จมากที*สุดคือคนในชุมชนมีสุขภาพที*ดี และลําดับสุดท้ายคือ มีความสะดวกในการใช้
ชีวิตประจําวนั  

ผลต่อการเปลี�ยนแปลงการดําเนินชีวิต พบว่า กลุ่มตวัอย่างเห็นว่า มีผลต่อการ
เปลี*ยนแปลงการดําเนินชีวิตของโครงการอยูใ่นระดบัมากที*สดุคือมีสนามกีฬาใหม่ที*ทนัสมยัในการออก
กําลงักาย รองลงมา คือ เยาวชนในชุมชนสนใจเล่นกีฬามากขึ <น และที*มีผลต่อการเปลี*ยนแปลงการ
ดําเนินชีวิต น้อยที*สดุ คือ มีการออกกําลงักายเพิ*มขึ <น 

ความพึงพอใจ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจตอ่โครงการในระดบัมากทั <ง 4 
โครงการ มากที*สดุคือ ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษาสนามกีฬากลางอบจ.สตลู น้อยที*สดุ คือ ส่งเสริม
และสนบัสนนุการกีฬาจงัหวดัสตลู(อดุหนนุสมาคม) 

ยุทธศาสตร์ที� 6 ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และพัฒนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ�น 

การรับรู้ พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งมีการรับรู้ตอ่การดําเนินการโครงการในระดบัมากที*สดุ 
จํานวน 2 โครงการ โดยโครงการที*มีการรับรู้มากที*สุดคือ จัดงานวนัซาลามตัฮารีรายา  รองลงมาคือ 
แข่งขนัว่าวประเพณีจงัหวดัสตลู  และโครงการที*มีการรับรู้น้อยที*สุด คือ อบรมให้ความรู้แก่ผู้สอนด้าน
ศาสนา (กีรออาตี) 

ผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน พบว่า กลุ่มตัวอย่างตัวอย่างเห็นว่าผลที*
เกิดขึ <นคือ มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจําวนัมากที*สุด  รองลงมา มีรายได้จากการท่องเที*ยวมาก
ขึ <น  และลําดบัสดุท้ายคือ มีความปลอดภยัในชีวิต  

ผลต่อการเปลี� ยนแปลงการดําเนินชีวิต พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีการ
เปลี*ยนแปลงมากที*สุด คือ เกิดความรัก ความสามคัคีของคนมุสลิม รองลงมา มีคนมาท่องเที*ยวสตลู
และรู้จกัสตลูมากขึ <น น้อยที*สดุ คือ สงัคมโดยรวมมีความสงบสขุ 

ความพึงพอใจ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจตอ่โครงการในระดบัมากทั <ง 5 
โครงการ โดยโครงการที*มีความพึงพอใจมากที*สุดคือ แข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตลูรองลงมาคือ 
สง่เสริมคณุธรรม จริยธรรม โดยใช้หลกัศาสนา และโครงการที*มีความพึงพอใจน้อยที*สดุ คือ จดังานวนั
ซาลามตัฮารีรายา, ส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน และอบรมให้ความรู้แก่ผู้สอนด้านศาสนา (กีรอ
อาตี) 

ยุทธศาสตร์ที� 7 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 
การรับรู้ พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งมีการรับรู้ตอ่การดําเนินการโครงการในระดบัมากที*สดุ  

4 โครงการ และมากจํานวน 1 โครงการ โดยโครงการที*มีการรับรู้มากที*สุดคือ เตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนและรับรู้น้อยที*สดุ คือ ขบัเคลื*อนอนาคตสตลูด้านการศกึษา 
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ผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน  พบว่า กลุ่มตวัอย่างเห็นว่า มีความสะดวก
ในการใช้ชีวิตประจําวนั มากที*สดุ รองลงมา มีรายได้จากการท่องเที*ยวมากขึ <น และที*มีผลที*สําเร๊จน้อย
ที*สดุ คือ มีความปลอดภยัในชีวิต 

ผลต่อการเปลี�ยนแปลงการดําเนินชีวิต พบว่า กลุ่มตวัอย่างเห็นว่า มีผลต่อการ
เปลี*ยนแปลงการดําเนินชีวิตมากที*สุดคือ มีสภาที*ปรึกษาด้านสวัสดิการจ.สตูล รองลงมา คือ 
ชมุชนที*เป็นแหล่งท่องเที*ยวสื*อสารภาษากับ นกัท่องเที*ยวตา่งชาติได้และน้อยที*สดุ คือ ชมุชนมีรายได้
เพิ*มขึ <น  

ความพึงพอใจ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจตอ่โครงการในระดบัมากที*สุด 
จํานวน 4 โครงการ โดยโครงการที*มีความพึงพอใจมากที*สดุคือ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
รองลงมาคือ สง่เสริมพฒันากลุม่อาชีพ และโครงการที*มีความพึงพอใจน้อยที*สดุ คือ ขบัเคลื*อนอนาคต
สตลูด้านการศกึษา 

ยุทธศาสตร์ที� 8 ด้านการลงทุน การพาณิชย์และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล 
การรับรู้ พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งมีการรับรู้ตอ่การดําเนินการโครงการในระดบัมากที*สดุ   
ผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน    พบว่า กลุ่มตวัอย่างเห็นว่ามีความสะดวก

ในการใช้ชีวิตประจําวัน มากที*สุดรองลงมาคือ คนในชุมชนมีสุขภาพที*ดี และสุดท้ายคือ มีความ
ปลอดภยัในชีวิต       

ผลต่อการเปลี� ยนแปลงการดําเนินชีวิต พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีการ
เปลี*ยนแปลงการดําเนินชีวิตด้านเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการลงทนุในลําดบัแรก รองลงมาคือ คน
มีรายได้เพิ*มขึ <น ลําดบัสดุท้ายคือ คนมีงานทําเพิ*มขึ <น  

ความพงึพอใจ พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งมีความพงึพอใจตอ่โครงการในระดบัมากที*สดุ  
ยุทธศาสตร์ที� 9 ด้านเมืองสงบสุข 

การรับรู้ พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งมีการรับรู้ตอ่การดําเนินการโครงการในระดบัมากทั <ง 2 
โครงการ โดยโครงการที*มีการรับรู้มากลําดบัแรก คือ จดังานวนัอสม.รองลงมาคือส่งเสริมและป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยั  

ผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีผลสําเร็จเกิดขึ <นอยู่ใน
ระดบัมากที*สดุ 2 รายข้อ และใน ระดบัมาก 5 รายข้อ  โดยลําดบัแรกคือ การมีสิ*งแวดล้อมที*ดีในการใช้
ชีวิตประจําวนั รองลงมาคือ  มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจําวนั สุดท้าย คือ มีความปลอดภัยใน
ชีวิต  

ผลต่อการเปลี� ยนแปลงการดําเนินชีวิต พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีการ
เปลี*ยนแปลงการดําเนินชีวิตในระดบัมากทกุรายข้อ โดยการเปลี*ยนแปลงที*มีมากที*สดุได้แก่ มี อสม.ที*
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ได้รับการอบรมด้านสขุภาพชมุชน รองลงมา มี อสม.ที*ได้รับการอบรมด้านสขุภาพชมุชน และน้อยที*สดุ 
คือ สามารถดแูละป้องกนับรรเทาสาธารณภยัชมุชน  

ความพึงพอใจ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจตอ่โครงการในระดบัมากทั <ง 2 
โครงการ โดยโครงการที*มีความพงึพอใจมากที*สดุคือ จดังานวนั อสม.รองลงมาคือ ส่งเสริมและป้องกนั
บรรเทาสาธารณภยั  

ยุทธศาสตร์ที� 10 ด้านการบริหารจัดการที�ดี 
การรับรู้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้มากที*สุดคือ อบจ. พบประชาชน รองลงมา

คือจดัทําแผนพฒันา อบจ.สตลู และโครงการที*มีการรับรู้น้อยที*สดุ คือพฒันาศกัยภาพบคุลากรอบจ. 
ผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน  พบว่า กลุ่มตวัอย่างเห็นว่าผลสําเร็จตาม

เป้าประสงค์ของแผนมีมากที*สดุได้แก่ มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจําวนั รองลงมา มีการคมนาคม
ที*สะดวกในการประกอบอาชีพและน้อยที*สดุ คือ มีรายได้จากการทอ่งเที*ยวเพิ*มขึ <น  

ผลต่อการเปลี�ยนแปลงการดําเนินชีวิต พบว่า กลุ่มตวัอย่างเห็นว่า มีผลต่อการ
เปลี*ยนแปลงการดําเนินชีวิตมากที*สดุได้แก่ ได้รับบริการที*ดีและมีประสิทธิภาพจากอบจ. รองลงมาคือ 
ชุมชนมีทิศทางการพัฒนาที*ชัดเจนและที*มีผลต่อการเปลี*ยนแปลงการดําเนินชีวิต น้อยที*สุด คือ 
รู้วา่จะขอความชว่ยเหลือจากอบจ.ในเรื*องใด 

ความพึงพอใจ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจตอ่โครงการในระดบัมากที*สุด
ทั <ง 4 โครงการ โดยโครงการที*มีความพงึพอใจมากที*สดุคือ พฒันาศกัยภาพบคุลากรอบจ.และโครงการ
ที*มีความพงึพอใจน้อยที*สดุ คือ อบจ. พบประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที� 11 ด้านการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ�น 
การรับรู้ พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งมีการรับรู้มากที*สดุคือ โครงการการพฒันาการเรียนรู้สู่

ประชาคมอาเซียน รองลงมาคือ โครงการอาหารเสริม (นม) และโครงการส่งเสริมการจดัการเรียนการ
สอนโรงเรียนนิคมพฒันาผงั6 มีการรับรู้น้อยที*สดุ 

ผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน พบว่า กลุ่มตวัอย่างเห็นว่า มีผลสําเร็จตาม
เป้าวัตถุประสงค์ของแผนในรายข้อทั <งหมด โดยลําดับแรกคือ การมีสิ*งแวดล้อมที* ดีในการใช้
ชีวิตประจําวนั รองลงมา มีรายได้จากการทอ่งเที*ยวเพิ*มขึ <น และน้อยที*สดุคือมีการคมนาคมที*สะดวกใน
การประกอบอาชีพ  

ผลต่อการเปลี� ยนแปลงการดําเนินชีวิต พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีการ
เปลี*ยนแปลง ได้แก่ เด็กๆในโรงเรียนมีนมดื*ม รองลงมา นกัเรียนมีอาการกลางวนัทาน และน้อยที*สุด 
คือ นกัเรียน ชมุชนใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง      

ความพึงพอใจ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจตอ่โครงการในระดบัมากที*สุด
ทั <ง 6 โครงการ โดยโครงการที*มีความพึงพอใจมากที*สุดคือ อาหารเสริม (นม) รองลงมาคือ อาหาร
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กลางวันนักเรียน และโครงการที*มีความพึงพอใจน้อยที*สุด คือ การรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศกึษา 

5.2 ข้อเสนอแนะจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
1. อยากให้มีการจดัสรรงบประมาณเพิ*มขึ <นเพื*อประชาสมัพนัธ์การทอ่งเที*ยว 
2. ส่งเสริมการท่องเที*ยวเชิงอนรัุกษ์ และให้ความรู้แก่ประชาชนในการสร้างอาชีพจากการ

ทอ่งเที*ยว 
3. ดําเนินการหาตลาดที*จะรองรับผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร  
4. การสร้างถนนต้องให้ประชาชน สามารถตรวจสอบได้ และถนนต้องมีคณุภาพตามราคา

และงบประมาณที*ดําเนินการ 
5. ควรมีการรณรงค์สร้างจิตสํานึกให้ประชาชนในพื <นที*  ได้รู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละสิ*งแวดล้อมอยา่งจริงจงัและแก้ไขปัญหาขยะมลูฝอยอยา่งเร่งดว่น 
6. พฒันาฟุตบอลของทีมประจําจงัหวดัให้มีศกัยภาพและรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนหนัมา

เลน่กีฬาเพื*อหา่งไกลยาเสพตดิ 
7. ควรมีการให้ความรู้แก่ประชาชนกรณี เกิดไฟไหม้ หรือนํ <าท่วมเพื*อชาวบ้านจะสามารถ

ชว่ยเหลือตนเองเบื <องต้นได้ 
8. ให้ประชาชนได้รับทราบถึงการทํางานของ อบจ. และให้ผู้ปกครองนกัเรียนเข้ามามีส่วน

ร่วมในการพฒันาการศกึษาของ อบจ. มากยิ*งขึ <น 

5.3 ข้อเสนอแนะ  
จากผลของการประเมินที*พบผู้ วิจยัมีข้อเสนอแนะดงันี < 
1. ด้านบริบท (Context)  ผลการประเมินพบว่าจํานวนบุคลากร งบประมาณ แผนการ

ดําเนินงาน การบริหารโครงการ มีความเหมาะสม การมีส่วนร่วมของกองงาน มีส่วนร่วมอยู่ในระดบั
มาก ซึ*งผ่านเกณฑ์ที*ตั <งไว้ เนื*องจากการดําเนินงานตามแผนพฒันา เป็นงานที*บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัสตลูต้องดําเนินการเป็นประจําทุกๆปี และมีการติดตามผล และประเมินมาตลอด 
จึงไม่มีปัญหาในเรื*องความพร้อมของปัจจยัพื <นฐานในการดําเนินงาน และหากพิจารณาจากจํานวน
โครงการที*มีการกําหนดในยทุธศาสตร์ จะพบว่า องค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตลูได้กําหนดโครงการที*
จะทําโดยให้ความสําคญักับ ความต้องการของประชาชน และจํานวนงบประมาณที*คาดว่าจะได้รับ
การจดัสรรจากสว่นกลางด้วย จํานวนโครงการที*กําหนดคือ 119 แตทํ่าได้เพียง 87 โครงการ      

 ปัญหาของความพร้อมในการดําเนินงานที*พบ ได้แก่ โครงการที*ไม่สามารถดําเนินการได้
ตามแผนเนื*องจากงบประมาณที*กําหนดเอาไว้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนการดําเนินงานที*กําหนด
เอาไว้  งบประมาณช่วงต้นปีจะมีเข้ามาน้อยและจํากดัทําให้งานบางอย่างไม่สามารถตอบสนองและ
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ดําเนินการได้อย่างทันท่วงที การสั*งงานจากผู้บริหารที*กระชั <นชิด ทําให้เกิดปัญหาเจ้าหน้าที*ทํางาน
ตามที*สั*งได้ไม่ทันกําหนดเวลา ปัญหาเรื*องงบประมาณล่าช้าเป็นปัญหาที*ต้องประสบทุกๆปี ดงันั <น
ผู้บริหารควรพิจารณาในประเด็น การสั*งการให้ผู้ปฏิบตัิงานทําในเรื*องใดควรคํานึงถึงกรอบเวลาและ
เงื*อนไขของงบประมาณประจําปีที*เข้ามาด้วย ขณะเดียวกันผู้ปฏิบตัิงานในหน่วยงานก็ต้องทําความ
เข้าใจและปรับการทํางานให้สอดคล้องกบัข้อจํากดันี < 

2. ด้านกระบวนการ (Process) จากการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการ หรือ
ขั <นตอนต่างๆ ในการดําเนินงาน พบว่า การดําเนินงานตามกําหนดเวลาของแผน/โครงการ การ
ประสานงานกบัหนว่ยงานหรือองค์กรอื*น การประชาสมัพนัธ์โครงการ/กิจกรรม มีความเหมาะสม การมี
ส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรม มีความเหมาะสม ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดบัมาก 
การใช้งบประมาณตามระเบียบ มีความเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบ ผ่านเกณฑ์ที*กําหนด 
เหตผุลเนื*องจากเป็นการดําเนินงานที*หน่วยงานและบคุลากรขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตลูต้อง
ปฏิบตัทิกุๆ ปี และการประสานงาน ทํางานร่วมกบัภาคประชาชนและองค์กรอื*นๆก็เป็นการติดตอ่ที*ทํา
อยูเ่ป็นประจําอยูแ่ล้วจงึไมมี่เป็นปัญหา บคุลากรและหน่วยงานต้องพยายามรักษาผลการปฏิบตัิงานที*
ดีนี <ไว้ให้คงอยูใ่นปีตอ่ๆ ไป        

ปัญหาของการดําเนินงานตามแผน/โครงการ ได้แก่ ได้แก่ งบประมาณที*กองงานได้รับมาไม่
เป็นไปตามแผนที*กําหนดไว้ทําให้การทํางานเกิดความล่าช้า จํานวนบคุลากรที*มีอย่างจํากดัทําให้งาน
เสร็จไม่ทนัตามที*กําหนด งบประมาณที*จดัสรรในต้นปีจํานวนน้อย การใช้งบประมาณตามระเบียบใน
บางครั <งเกิดความลา่ช้าในการดําเนินการ ทําให้ไมส่ามารถกําหนดการดําเนินการให้เสร็จทนัตามแผนที*
ได้วางเอาไว้  ปัญหานี <ผู้ ประเมินคิดว่า เป็นปัจจัยภายนอกที*องค์กรไม่สามารถควบคุมได้ 
และความล่าช้าของงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2558 ก็เกิดจากการเปลี*ยนแปลงทางการเมือง      
ระดบัชาต ิที*คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ได้ยึดอํานาจเมื*อวนัที* 22 พฤษภาคม พ.ศ. 
2558  ทําให้มีความล่าช้าของการอนุมัติงบประมาณประจําปี โดยที*หน่วยงานราชการทั <งหมด 
ก็ได้รับผลกระทบเหมือนกัน ทางออกอาจต้องพิจารณาลดโครงการที*ทําให้อยู่ในจํานวนที*เหมาะสม
ทั <งนี <ควร ให้ความสําคญัตอ่ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ ที*องค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตลูได้กําหนด
ไว้มากกว่าการจดัทําโครงการตามเพื*อให้ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั <งและการจดัลําดบัความสําคญัของ
โครงการ อาจให้นํ <าหนกัโดยความเห็นร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏิบตั ิจะเลือกโครงการไหน อย่างไร ทั <งนี <
ควรคํานงึถึงประโยชน์สงูสดุขององค์การบริหารสว่นจงัหวดัและประชาชน 

3. ด้านผลผลิต (Product) ของแผน ตวัชี <วดัที*กําหนด ได้แก่  
โครงการ ที*ได้ดําเนินการจริงในปี พ.ศ. 2558  จํานวน 119 โครงการ ร้อยละ 74.8 และ

ดําเนินการแล้วเสร็จจํานวน 87 โครงการ ร้อยละ 73.1 ตํ�ากว่าเกณฑ์ที*กําหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มี
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การใช้งบประมาณตามที*กําหนดคิดเป็น ร้อยละ 62.3  ซึ*งผลที*ปรากฏ ก็เกิดจากปัญหางบประมาณ
เชน่เดียวกบักรณีข้อ1และ 2 

การรับรู้ ผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน การเปลี*ยนแปลงการดําเนินชีวิต และความพึง
พอใจ ผลการประเมินที*พบ อยู่ในระดบัมากที*สดุ ถือว่าเป็นความสําเร็จสงูที*สดุและเป็นผลงานที*ดีของ
องค์กร และยทุธศาสตร์ที*องค์การบริหารสว่นจงัหวดัควรเน้นให้ความสําคญัและส่งเสริมการจดัทํามาก
ขึ <นใน 2 ด้านได้แก่ ด้านการท่องเที*ยวเชิงนิเวศและการท่องเที*ยวที*ประทับใจ และ ด้านการจัด
การศกึษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาท้องถิ*น                          

ข้อเสนอแนะจากกลุ่มตัวอย่างที*ควรพิจารณาจัดทํา ได้แก่ จัดสรรงบประมาณเพื*อ
ประชาสมัพนัธ์การท่องเที*ยวเพิ*มขึ <น ส่งเสริมการท่องเที*ยวเชิงอนุรักษ์ และให้ความรู้แก่ประชาชนใน
การส ร้างอา ชีพ จากการ ท่อง เ ที* ยว  ร ณ รง ค์ส ร้าง จิต สํานึกประ ชาชน ใ ห้ รู้จักการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ*งแวดล้อม พฒันาทีมฟุตบอลประจําจงัหวดัให้มีศกัยภาพและรณรงค์ให้เด็ก
และเยาวชนหนัมาเลน่กีฬาเพื*อห่างไกลยาเสพติด ให้ประชาชนได้รับทราบถึงการทํางานของอบจ.และ
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนกัเรียนมีสว่นร่วมในการพฒันาการศกึษาของอบจ.มากขึ <น 
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มงคล ชมุทอง.2558.  ผู้ อํานวยการกองชา่ง.  สมัภาษณ์วนัที$ 17  กนัยายน พ.ศ.2558 

สมหญิง รัตนะศริิสวุรรณ.2558.นกับริหารงานคลงั 7.  สมัภาษณ์วนัที$ 17  กนัยายน พ.ศ.  2558 

เสาวนีย์ แซจ่ิว. 2558 .  ผู้ อํานวยการกองกิจการสภา. สมัภาษณ์วนัที$ 17 กนัยายน พ.ศ.2558 

อมาตย์ สุปราณี.2558.ผู้ อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม. สัมภาษณ์วันที$ 17 

กนัยายน พ.ศ.2558 

อรอษุา สวุรรโณ.2558. เจ้าหน้าที$วิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ว. สมัภาษณ์วนัที$ 17 กนัยายน พ.ศ. 

2558 

อรรถยา อารีกุล.2558.ผู้ อํานวยการกองส่งเสริมคณุภาพชีวิต.สมัภาษณ์วนัที$ 17 กนัยายน พ.ศ.

2558 
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                                                                                                     เลขที�แบบสอบถาม............... 

                                                                แบบสอบถาม ย.1 

เรื�อง: การตดิตามและประเมินแผนพฒันาขององค์การบริหารสว่นจงัหวดัสตลู ประจําปี 2558 

คาํชี �แจง: แบบสอบถามนี )เป็นแบบสอบถามที�สร้างขึ )นเพื�อใช้สอบถามความคิดเห็นจากประชาชนใน
พื )นที�จงัหวดัสตลู ข้อมลูที�ได้จะไมมี่การเปิดเผยแหลง่ที�มา                                                                                

แหล่งข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 

ตอนที� 1 : ข้อมูลทั�วไป   
 
 1. เพศ             1.ชาย                   2.หญิง                                     

 2. อาย.ุ.............. ปี  

3. ศาสนา     1. พทุธ               2. อิสลาม             
                    3. คริสต์                 4. อื�นๆ (ระบ)ุ............................... 

4. อาชีพของท่าน                                                                                   
    1. รับราชการ  

  2. เกษตรกรรม,  ทําสวนยางพารา 
  3. รับจ้างทั�วไป 
  4. ธุรกิจสว่นตวั 
  5. อื�นๆ ระบ.ุ................................................... 
 
 
 
 
 
 

สถานที�เก็บข้อมลู อําเภอ..................................... จงัหวดัสตลู 
วนัที�......................เดือน.............................. พ.ศ. 2558 
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 ตอนที� 2 ความสาํเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน 

1.    ทา่นได้รับขา่วสารและรับรู้ ถึงการจดัทํายทุธศาสตร์และโครงการของ อบจ. ตอ่ไปนี ) มาก น้อย 
เพียงใด 

                                โครงการ 
                                    รับรู้ 

มากที�สดุ มาก น้อย น้อยที�สดุ ไมแ่นใ่จ 
การท่องเที�ยวเชิงนิเวศและท่องเที�ยวที�

ประทับใจ 
     

1. จดังานสตลูเฟสตวิลั ครั )งที� 2      

2. ขบัเคลื�อนอนาคตสตลูด้านการท่องเที�ยว      

3. รักษ์ เล ป่า ฟ้า สตลู      

4. เปิดฟ้าอนัดามนัสวรรค์สตลู      

 
2. ท่านคิดว่ายทุธศาสตร์ และโครงการ (1-4) ที� อบจ. จดัทํามีผลเกิดขึ )นตามที�กําหนดในหวัข้อ

ตอ่ไปนี )หรือไม่ (คณุภาพชีวิต รายได้ สํานกึความเป็นพลเมือง เมืองสงบสขุ) 

                      ผลที�เกิด 

ความเห็น 

เห็นด้วย
อยา่งยิ�ง 

เห็นด้วย 
ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมเ่ห็น
ด้วย

อยา่งยิ�ง 
ไมแ่นใ่จ 

    1. การมีสิ�งแวดล้อมที�ดีในการใช้ชีวิตประจําวนั      

2. มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจําวนั      

3. มีการคมนาคมที�สะดวกในการประกอบอาชีพ      

4. มีความร่วมมือของคนในชมุชนเกิดขึ )น      

5. มีรายได้จากการทอ่งเที�ยวเพิ�มขึ )น      

6. คนในชมุชนมีสขุภาพที�ดี      

7. มีความปลอดภยัในชีวิต      

8. คนมีความรักและผกูพนัตอ่ชมุชน      
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ตอนที� 3  การเปลี�ยนแปลงการดาํเนินชีวิต 
คําชี )แจง: ทา่นคิดวา่โครงการ 1-4 ที� อบจ. จดัทํา มีผลตอ่การเปลี�ยนแปลงการดําเนินชีวิต

ของทา่นและชมุชนอยา่งไร 

           การเปลี�ยนแปลงการดําเนินชีวิต 
                                  ความเห็น 

มากที�สดุ มาก น้อย น้อยที�สดุ ไมแ่นใ่จ 

1. มีความรู้เกี�ยวกบัซากช้างดกึดําบรรพ์      

2. มีทางเลือกที�จะประกอบอาชีพในบริการการ
ทอ่งเที�ยว 

     

3.มีสขุภาพที�ดีขึ )น      

4. มีรายได้เพิ�มขึ )น      

5.จงัหวดัสตลูเป็นที�รู้จกัของภายนอกด้านการ
ทอ่งเที�ยว 

     

    6. มีความสนใจปัญหาขยะและสิ�งแวดล้อมมาก
ขึ )น 

     

7.มีสว่นร่วมกนัในการดแูลสิ�งแวดล้อมชมุชน
และสถานที�ท่องเที�ยว 

     

8. มีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ )น      

ตอนที 4 : ความพงึพอใจ 
คําชี )แจง: ทา่นมีความพงึพอใจกบัโครงการที� อบจ. จดัทําตอ่ไปนี )อย่างไร 

                     โครงการ 
                              ความพงึพอใจ 

มากที�สดุ มาก น้อย น้อยที�สดุ ไมแ่นใ่จ 

1. จดังานสตลูเฟสตวิลั ครั )งที� 2      

2. ขบัเคลื�อนอนาคตสตลูด้านการท่องเที�ยว      

3. รักษ์ เล ป่า ฟ้า สตลู      

4. เปิดฟ้าอนัดามนัสวรรค์สตลู      
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ตอนที� 5  ความคิดเหน็ของผู้ตอบ 

ทา่นมีความคิดเห็นตอ่การดําเนินงานโครงการทั )งหมดของอบจ.อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………………
…...……….…………………………………………………………………………………...………
……..…..……….............……………………………………………………………………………
……………………….............………………………………………………………………………
…………….……………………………….………………………………………………………… 
…………………………….…………………………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นที�ต้องการให้ อบจ. ดําเนินการ 
……………………………………………………………………………...…………………………
……………………………………………………………………………………………………...… 
………………………………………………………………………………………………...……… 
…..……….............……………………………………………………………………………………
…………………………………….…………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………...……… 



                                                                                                     เลขที�แบบสอบถาม............... 

                                                                แบบสอบถาม ย.2 

เรื�อง: การตดิตามและประเมินแผนพฒันาขององค์การบริหารสว่นจงัหวดัสตลู ประจําปี 2558 

คาํชี �แจง:  แบบสอบถามนี )เป็นแบบสอบถามที�สร้างขึ )นเพื�อใช้สอบถามความคดิเห็นจากประชาชนใน
พื )นที�จงัหวดัสตลู ข้อมลูที�ได้จะไมมี่การเปิดเผยแหลง่ที�มา                                                                               

แหล่งข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 

ตอนที�1 : ข้อมูลทั�วไป   

 
 1. เพศ             1.ชาย                   2.หญิง                                     

 2. อาย.ุ.............. ปี  

3. ศาสนา     1. พทุธ               2. อิสลาม             
                    3. คริสต์                 4. อื�นๆ (ระบ)ุ............................... 

4. อาชีพของท่าน                                                                                   
    1. รับราชการ  

  2. เกษตรกรรม,  ทําสวนยางพารา 
  3. รับจ้างทั�วไป 
  4. ธุรกิจสว่นตวั 
  5. อื�นๆ ระบ.ุ................................................... 
 
 
 
 
 

สถานที�เก็บข้อมลู อําเภอ..................................... จงัหวดัสตลู 
วนัที�......................เดือน.............................. พ.ศ. 2558 
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ตอนที� 2 ความสาํเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน 

1.    ทา่นได้รับขา่วสารและรับรู้ ถึงการดําเนินโครงการของ อบจ. ตอ่ไปนี ) มาก น้อย เพียงใด 

                                โครงการ 
                                    รับรู้ 

มากที�สดุ มาก น้อย น้อยที�สดุ ไมแ่นใ่จ 
การเกษตรยั�งยืน 
1.  สง่เสริมอาชีพเกษตร 

     

 
2. ท่านคิดว่ายทุธศาสตร์ และโครงการ ที� อบจ.จดัทํานี )มีผลเกิดขึ )นตามที�กําหนดในหวัข้อตอ่ไปนี )

หรือไม ่(คณุภาพชีวิต รายได้ สํานกึความเป็นพลเมือง เมืองสงบสขุ) 

                      ผลที�เกิด 
ความเห็น 

เห็นด้วย
อยา่งยิ�ง 

เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย 
ไมเ่ห็นด้วย 

อยา่งยิ�ง 
ไมแ่นใ่จ 

1. การมีสิ�งแวดล้อมที�ดีในการใช้
ชีวิตประจําวนั 

     

2. มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจําวนั      

3. มีการคมนาคมที�สะดวกในการประกอบ
อาชีพ 

     

4. มีความร่วมมือของคนในชมุชนเกิดขึ )น      

5. มีรายได้จากการทอ่งเที�ยวเพิ�มขึ )น      

6. คนในชมุชนมีสขุภาพที�ดี      

7. มีความปลอดภยัในชีวิต      

8. คนมีความรักและผกูพนัตอ่ชมุชน      
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ตอนที� 3  การเปลี�ยนแปลงการดาํเนินชีวิต 

คําชี )แจง: ทา่นคิดวา่โครงการสง่เสริมอาชีพเกษตร ที�อบจ.จดัทํา มีผลตอ่การเปลี�ยนแปลง
การดําเนินชีวิตของท่านและชมุชนอยา่งไร 

                     การเปลี�ยนแปลงการดําเนินชีวิต 
                                  ความเห็น 

มากที�สดุ มาก น้อย น้อยที�สดุ ไมแ่นใ่จ 

1. ทา่นและคนในชมุชนมีความรู้ในการ
ประกอบอาชีพเกษตรมากขึ )น 

     

2. ทา่นและคนในชมุชนมีทางเลือกที�จะ
ประกอบอาชีพเกษตรเพิ�มขึ )น 

     

3.ทา่นและคนในชมุชนมีผลผลิตการเกษตร
เพิ�มขึ )น 

     

4.ทา่นหรือคนในชมุชนมีรายได้เพิ�มขึ )น      

5.ทา่นและกลุม่อาชีพในชมุชนมีความรัก
สามคัคีมากขึ )น 

     

 

ตอนที 4 : ความพงึพอใจ 

คําชี )แจง: ทา่นมีความพงึพอใจกบัโครงการที� อบจ. จดัทํานี )อยา่งไร 

                     โครงการ 
                              ความพงึพอใจ 

มากที�สดุ มาก น้อย น้อยที�สดุ ไมแ่นใ่จ 

1. สง่เสริมอาชีพเกษตร      
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ตอนที� 5 ความคิดเหน็ของผู้ตอบ 

ทา่นมีความคิดเห็นตอ่การดําเนินงานโครงการของ อบจ. อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………………
…...……….…………………………………………………………………………………...………
………..……….............………………………………………………………………………………
………..……….…………………………………………………………………………………...…
……………..……….............…………………………………………………………………………
………………………………………….………………………………………………………………  

ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นที�ต้องการให้ อบจ. ดําเนินการ 

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

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

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

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

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



                                                                                                      เลขที�แบบสอบถาม............... 

                                                                แบบสอบถาม ย.3 

เรื�อง: การตดิตามและประเมินแผนพฒันาขององค์การบริหารสว่นจงัหวดัสตลู ประจําปี 2558 

คาํชี �แจง:  แบบสอบถามนี )เป็นแบบสอบถามที�สร้างขึ )นเพื�อใช้สอบถามความคดิเห็นจากประชาชนใน
พื )นที�จงัหวดัสตลู ข้อมลูที�ได้จะไมมี่การเปิดเผยแหลง่ที�มา                                                                              

แหล่งข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 

ตอนที�1 : ข้อมูลทั�วไป   
 
 1. เพศ             1.ชาย                   2.หญิง                                     

 2. อาย.ุ.............. ปี  

3. ศาสนา     1. พทุธ               2. อิสลาม             
                    3. คริสต์                 4. อื�นๆ (ระบ)ุ............................... 

4. อาชีพของท่าน                                                                                   
    1. รับราชการ  

  2. เกษตรกรรม,  ทําสวนยางพารา 
  3. รับจ้างทั�วไป 
  4. ธุรกิจสว่นตวั 
  5. อื�นๆ ระบ.ุ................................................... 
 
 
 
 
 
 

สถานที�เก็บข้อมลู อําเภอ..................................... จงัหวดัสตลู 

วนัที�......................เดือน.............................. พ.ศ. 2558 
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ตอนที� 2 ความสาํเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน 

1.    ทา่นได้รับขา่วสารและรับรู้ ถึงการดําเนินโครงการของ อบจ. ตอ่ไปนี ) มาก น้อย เพียงใด 

                                โครงการ 
                                    รับรู้ 

มากที�สดุ มาก น้อย น้อยที�สดุ ไมแ่นใ่จ 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื �นฐานที�

ทันสมัย 
     

1. ก่อสร้างถนนลาดยางสายทุง่ไทรเจริญม.3
ต.ป่าแก่บอ่หิน-ม.10ต.ทุง่หว้า 

     

2.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
เปลวใหญ่ หมู่ที� 9 ตําบลควนสตอ-หมูที่� 5 ตําบล
ยา่นซื�อ 

     

3. ปรับปรุงจดุเสี�ยงและบริเวณอนัตรายบน
ถนน  

     

2. ทา่นคิดว่ายทุธศาสตร์ และโครงการ(1-3) ที�อบจ.จดัทํามีผลเกิดขึ )นตามที�กําหนดในหวัข้อตอ่ไปนี )
หรือไม(่คณุภาพชีวิต รายได้ สํานกึความเป็นพลเมือง เมืองสงบสขุ) 

                      ผลที�เกิด 
ความเห็น 

เห็นด้วย
อยา่งยิ�ง 

เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย 
ไมเ่ห็นด้วย

อยา่งยิ�ง 
ไมแ่นใ่จ 

    1. การมีสิ�งแวดล้อมที�ดีในการใช้ชีวิตประจําวนั      

2. มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจําวนั      

3. มีการคมนาคมที�สะดวกในการประกอบอาชีพ      

4. มีความร่วมมือของคนในชมุชนเกิดขึ )น      

5. มีรายได้จากการทอ่งเที�ยวเพิ�มขึ )น      

6. คนในชมุชนมีสขุภาพที�ดี      

7. มีความปลอดภยัในชีวิต      

8. คนมีความรักและผกูพนัตอ่ชมุชน      
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ตอนที� 3  การเปลี�ยนแปลงการดาํเนินชีวิต 

คําชี )แจง: ทา่นคิดวา่โครงการ1-3 ที� อบจ. จดัทํา มีผลตอ่การเปลี�ยนแปลงการดําเนินชีวิต
ของทา่นและชมุชนอยา่งไร 

                     การเปลี�ยนแปลงการดําเนินชีวิต 
                                  ความเห็น 

มากที�สดุ มาก น้อย น้อยที�สดุ ไมแ่นใ่จ 

1. ทา่นและคนในชมุชนมีความสะดวกในการ
เดนิทางไปทํางาน 

     

2. ทา่นและคนในชมุชนมีความปลอดภยัในการ
เดนิทางมากขึ )น 

     

3.มีผลกระทบจากฝุ่ นละอองและเสียงรถยนต์
มากขึ )น 

     

4.มีรถผ่านชมุชนมากขึ )นทําให้ต้องระวงัอนัตรา
ยบนท้องถนน 

     

    5. ทา่นและคนในชมุชนมีรายได้เพิ�มขึ )นจากการ
คมนาคมที�สะดวก 

     

6.ทา่นมีทางเลือกซื )อสินค้าและบริการจาก
ภายนอกชมุชนมากขึ )น 

     

7. ทา่นและชมุชนมีโอกาสแลกเปลี�ยน ซื )อขาย
สินค้าของชมุชนมากขึ )น 

     

ตอนที 4 : ความพงึพอใจ 

คําชี )แจง: ทา่นมีความพงึพอใจกบัโครงการที�อบจ.จดัทําตอ่ไปนี )อยา่งไร 

                     โครงการ 
                              ความพงึพอใจ 

มากที�สดุ มาก น้อย น้อยที�สดุ ไมแ่นใ่จ 

1. ก่อสร้างถนนลาดยางสายทุง่ไทรเจริญม.3ต.ป่า
แก่บอ่หิน-ม.10ต.ทุง่หว้า 

     

2.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเปลว
ใหญ่ หมูที่� 9 ตําบลควนสตอ-หมูที่� 5 ตําบลยา่นซื�อ 

     

3.ปรับปรุงจดุเสี�ยงและบริเวณอนัตรายบนถนน      



  ภาคผนวก 148

ตอนที� 5 ความคิดเหน็ของผู้ตอบ 

ทา่นมีความคิดเห็นตอ่การดําเนินงานโครงการทั )งหมดของ อบจ. อย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………
…...……….…………………………………………………………………………………...………
………..……….............………………………………………………………………………………
………..……….…………………………………………………………………………………...…
……………..……….............…………………………………………………………………………
………………………………………….………………………………………………………………  

ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นที�ทา่นต้องการให้ อบจ. ดําเนินการ 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...………  
..……….…………………………………………………………………………………...…………
……..……….............…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...……  
…………………………………………………………………………………………………...……  
…………………………………………………………………………………………………...……  

 



                                                                                                     เลขที�แบบสอบถาม............... 

                                                                แบบสอบถาม ย.4 

เรื�อง: การตดิตามและประเมินแผนพฒันาขององค์การบริหารสว่นจงัหวดัสตลู ประจําปี 2558 

คาํชี �แจง:  แบบสอบถามนี )เป็นแบบสอบถามที�สร้างขึ )นเพื�อใช้สอบถามความคดิเห็นจากประชาชนใน
พื )นที�จงัหวดัสตลู ข้อมลูที�ได้จะไมมี่การเปิดเผยแหลง่ที�มา                                                                               

แหล่งข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
ตอนที�1 : ข้อมูลทั�วไป   
 
 1. เพศ             1.ชาย                   2.หญิง                                     

 2. อาย.ุ.............. ปี  

3. ศาสนา     1. พทุธ               2. อิสลาม             
                    3. คริสต์                 4. อื�นๆ (ระบ)ุ............................... 

4. อาชีพของท่าน                                                                                   
    1. รับราชการ  

  2. เกษตรกรรม,  ทําสวนยางพารา 
  3. รับจ้างทั�วไป 
  4. ธุรกิจสว่นตวั 
  5. อื�นๆ ระบ.ุ................................................... 
 
 
 
 
 
 

สถานที�เก็บข้อมลู อําเภอ..................................... จงัหวดัสตลู 
วนัที�......................เดือน.............................. พ.ศ. 2558 
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 ตอนที� 2 ความสาํเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน 

1.    ทา่นได้รับขา่วสารและรับรู้ ถึงการดําเนินโครงการของ อบจ. ตอ่ไปนี ) มาก น้อย เพียงใด 

                                โครงการ 
                                    รับรู้ 

มากที�สดุ มาก น้อย น้อยที�สดุ ไมแ่นใ่จ 
การส่งเสริมและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ�งแวดล้อมให้
ยั�งยืน 

1.ปลกูจิตสํานกึในการอนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดล้อม 

     

 

2.  ทา่นคิดวา่ยทุธศาสตร์ และโครงการ(1-4) ที�อบจ.จดัทํามีผลเกิดขึ )นตามที�กําหนดในหวัข้อตอ่ไปนี )
หรือไม(่คณุภาพชีวิต รายได้ สํานกึความเป็นพลเมือง เมืองสงบสขุ) 

                      ผลที�เกิด 
ความเห็น 

เห็นด้วย
อยา่งยิ�ง 

เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย 
ไมเ่ห็นด้วย

อยา่งยิ�ง 
ไมแ่นใ่จ 

    1. การมีสิ�งแวดล้อมที�ดีในการใช้ชีวิตประจําวนั      

2. มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจําวนั      

3. มีการคมนาคมที�สะดวกในการประกอบอาชีพ      

4. มีความร่วมมือของคนในชมุชนเกิดขึ )น      

5. มีรายได้จากการทอ่งเที�ยวเพิ�มขึ )น      

6. คนในชมุชนมีสขุภาพที�ดี      

7. มีความปลอดภยัในชีวิต      

8. คนมีความรักและผกูพนัตอ่ชมุชน      
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ตอนที� 3  การเปลี�ยนแปลงการดาํเนินชีวิต 

คําชี )แจง: ทา่นคิดวา่โครงการนี ) ที� อบจ. จดัทํา มีผลตอ่การเปลี�ยนแปลงการดําเนินชีวิตของ
ทา่นและชมุชนอย่างไร 

                     การเปลี�ยนแปลงการดําเนินชีวิต 
                                  ความเห็น 

มากที�สดุ มาก น้อย น้อยที�สดุ ไมแ่นใ่จ 

1. มีเครือข่ายการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดล้อม 

     

2. มีการขยายความรู้การอนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดล้อมสูช่มุชน 

     

3.คนในชมุชนสนใจการอนรัุกษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิ�งแวดล้อมของชมุชนมากขึ )น 

     

4.เกิดความร่วมมือระหวา่งเครือขา่ยอนรัุกษ์ฯ      

5.คนในชมุชนตระหนกัและมีสว่นร่วมในการ
ดแูลอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดล้อม
ชมุชนมากขึ )น 

     

    6. การทําลายทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ�งแวดล้อมของชมุชนลดลง 

     

7.คนในชมุชนมีสว่นร่วมกนัในการดแูลรักษา
สิ�งแวดล้อมของสถานที�ทอ่งเที�ยว 

     

8. มีความอดุมสมบรูณ์ของธรรมชาตมิากขึ )น      
 
ตอนที 4 : ความพงึพอใจ 

คําชี )แจง: ทา่นมีความพงึพอใจกบัโครงการนี )อย่างไร 

                     โครงการ 
                              ความพงึพอใจ 

มากที�สดุ มาก น้อย น้อยที�สดุ ไมแ่นใ่จ 

1. ปลกูจิตสํานกึในการอนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดล้อม 
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ตอนที� 5 ความคิดเหน็ของผู้ตอบ 

ทา่นมีความคิดเห็นตอ่การดําเนินงานโครงการนี ) ของอบจ.อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………………
…...……….…………………………………………………………………………………...………
………..……….............………………………………………………………………………………
………..……….…………………………………………………………………………………...…
……………..……….............…………………………………………………………………………
………………………………………….………………………………………………………………  

ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นที�ต้องการให้ อบจ. ดําเนินการ 
…………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………...………  
..……….…………………………………………………………………………………...…………
……..……….............…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...……  
……………………………………………………………………………………………...…………  
……………………………………………………………………………………………...…………  
……………………………………………………………………………………………...…………  



                                                                                                         เลขที�แบบสอบถาม............... 

                                                                แบบสอบถาม ย.5 

เรื�อง: การตดิตามและประเมินแผนพฒันาขององค์การบริหารสว่นจงัหวดัสตลู ประจําปี 2558 

คําชี �แจง:  แบบสอบถามนี )เป็นแบบสอบถามที�สร้างขึ )นเพื�อใช้สอบถามความคิดเห็นจากประชาชนใน
พื )นที�จงัหวดัสตลู ข้อมลูที�ได้จะไมมี่การเปิดเผยแหลง่ที�มา                                                                                        

แหล่งข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 

ตอนที�1 : ข้อมูลทั�วไป  
 
 1. เพศ             1.ชาย                   2.หญิง                                     

 2. อาย.ุ.............. ปี  

3. ศาสนา     1. พทุธ               2. อิสลาม             
                    3. คริสต์                 4. อื�นๆ (ระบ)ุ............................... 

4. อาชีพของท่าน                                                                                   
    1. รับราชการ  

  2. เกษตรกรรม,  ทําสวนยางพารา 
  3. รับจ้างทั�วไป 
  4. ธุรกิจสว่นตวั 
  5. อื�นๆ ระบ.ุ................................................... 
 
 
 
 
 
 

สถานที�เก็บข้อมลู อําเภอ..................................... จงัหวดัสตลู 
วนัที�......................เดือน.............................. พ.ศ. 2558 
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 ตอนที� 2 ความสาํเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน 

1.  ทา่นได้รับขา่วสารและรับรู้ ถึงการจดัทํายทุธศาสตร์และโครงการของ อบจ. ตอ่ไปนี ) มาก น้อย 
เพียงใด 

                                โครงการ 
                                    รับรู้ 

มากที�สดุ มาก น้อย น้อยที�สดุ ไมแ่นใ่จ 
พัฒนาการกีฬาเพี�อความเป็นเลิศและเพื�อ

นันทนาการ 
     

1. ปรับปรุง ซอ่มแซม บํารุงรักษาสนามกีฬา
กลางอบจ.สตลู 

     

2.สง่เสริมและสนบัสนนุการกีฬาจงัหวดัสตลู
(อดุหนนุสมาคม) 

     

3. จดัสง่ทีมกีฬาสตลูเข้าร่วมการแขง่ขนั      

4. ฟตุบอลสตลูลีก      

 
2. ท่านคิดว่ายทุธศาสตร์ และโครงการ(1-4) ที�อบจ.จดัทํามีผลเกิดขึ )นตามที�กําหนดในหวัข้อตอ่ไปนี )

หรือไม(่คณุภาพชีวิต รายได้ สํานกึความเป็นพลเมือง เมืองสงบสขุ) 

                      ผลที�เกิด 
ความเห็น 

เห็นด้วย
อยา่งยิ�ง 

เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย 
ไมเ่ห็นด้วย

อยา่งยิ�ง 
ไมแ่นใ่จ 

    1. การมีสิ�งแวดล้อมที�ดีในการใช้ชีวิตประจําวนั      

2. มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจําวนั      

3. มีการคมนาคมที�สะดวกในการประกอบอาชีพ      

4. มีความร่วมมือของคนในชมุชนเกิดขึ )น      

5. มีรายได้จากการทอ่งเที�ยวเพิ�มขึ )น      

6. คนในชมุชนมีสขุภาพที�ดี      

7. มีความปลอดภยัในชีวิต      

8. คนมีความรักและผกูพนัตอ่ชมุชน      
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ตอนที� 3  การเปลี�ยนแปลงการดาํเนินชีวิต 

คําชี )แจง: ทา่นคิดวา่โครงการ 1-4 ที� อบจ. จดัทํา มีผลตอ่การเปลี�ยนแปลงการดําเนินชีวิตของ
ทา่นและชมุชนอย่างไร 

                     การเปลี�ยนแปลงการดําเนินชีวิต 
                                  ความเห็น 

มากที�สดุ มาก น้อย น้อยที�สดุ ไมแ่นใ่จ 

1. มีสนามกีฬาใหมที่�ทนัสมยัในการออกกําลงั
กาย 

     

2. มีการออกกําลงักายเพิ�มขึ )น      

3. มีสขุภาพที�ดีขึ )น      

4. จ.สตลูเป็นที�รู้จกัของภายนอกในด้านการกีฬา      

5. อยากไปสนามกีฬาเพื�อออกกําลงักายทกุวนั      

6. ทา่นและคนในชมุชนสนใจกีฬาฟตุบอลมากขึ )น      

7. เยาวชนในชมุชนสนใจเล่นกีฬามากขึ )น      

8. มีความรัก ความสามคัคีระหวา่งชมุชนมากขึ )น      

 

ตอนที 4 : ความพงึพอใจ 

คําชี )แจง: ทา่นมีความพงึพอใจกบัโครงการที�อบจ.จดัทําตอ่ไปนี )อยา่งไร 

                     โครงการ 
                              ความพงึพอใจ 

มากที�สดุ มาก น้อย น้อยที�สดุ ไมแ่นใ่จ 

1. ปรับปรุง ซอ่มแซม บํารุงรักษาสนามกีฬา
กลางอบจ.สตลู 

     

2.สง่เสริมและสนบัสนนุการกีฬาจงัหวดัสตลู
(อดุหนนุสมาคม) 

     

3. จดัสง่ทีมกีฬาสตลูเข้าร่วมการแขง่ขนั      

4. ฟตุบอลสตลูลีก      
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ตอนที� 5  ความคิดเหน็ของผู้ตอบ 

ทา่นมีความคิดเห็นตอ่การดําเนินงานโครงการทั )งหมดของอบจ.อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………………..
.……….…………………………………………………………………………………...……………..
……….…………………………………………………………………………………...………………..
……….............…………………………………………………………………………………………..
……….............……………………………………………………………………………………………
……………………….…………………………………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นที�ต้องการให้อบจ.ดําเนินการ 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...…………… 
..……….…………………………………………………………………………………...………………
..……….............…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...………………. 
……………………………………………………………………………………………...…………… 
 



                                                                                                         เลขที�แบบสอบถาม............... 

                                                                แบบสอบถาม ย.6 

เรื�อง: การตดิตามและประเมินแผนพฒันาขององค์การบริหารสว่นจงัหวดัสตลู ประจําปี 2558 

คําชี �แจง:  แบบสอบถามนี )เป็นแบบสอบถามที�สร้างขึ )นเพื�อใช้สอบถามความคิดเห็นจากประชาชนใน
พื )นที�จงัหวดัสตลู ข้อมลูที�ได้จะไมมี่การเปิดเผยแหลง่ที�มา                                                                                        

แหล่งข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 

ตอนที�1 : ข้อมูลทั�วไป  
 
 1. เพศ             1.ชาย                   2.หญิง                                     

 2. อาย.ุ.............. ปี  

3. ศาสนา     1. พทุธ               2. อิสลาม             
                    3. คริสต์                 4. อื�นๆ (ระบ)ุ............................... 

4. อาชีพของท่าน                                                                                   
    1. รับราชการ  

  2. เกษตรกรรม,  ทําสวนยางพารา 
  3. รับจ้างทั�วไป 
  4. ธุรกิจสว่นตวั 
  5. อื�นๆ ระบ.ุ................................................... 
 
 
 
 
 
 

สถานที�เก็บข้อมลู อําเภอ..................................... จงัหวดัสตลู 
วนัที�......................เดือน.............................. พ.ศ. 2558 
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ตอนที� 2 ความสาํเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน 

1.  ทา่นได้รับขา่วสารและรับรู้ ถึงการจดัทํายทุธศาสตร์และโครงการของ อบจ. ตอ่ไปนี ) มาก น้อย 
เพียงใด 

                                โครงการ 
                                    รับรู้ 

มากที�สดุ มาก น้อย น้อยที�สดุ ไมแ่นใ่จ 
การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 

และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ�น 
     

1. จดังานวนัซาลามตัฮารีรายา      

2. แขง่ขนัวา่วประเพณีจงัหวดัสตลู        

3. สง่เสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน      

4. สง่เสริมคณุธรรม จริยธรรม โดยใช้หลกัศาสนา      

5. อบรมให้ความรู้แก่ผู้สอนด้านศาสนา(กีรออาตี)      

 

2. ทา่นคิดวา่ยทุธศาสตร์ และโครงการ (1-5) ที�อบจ.จดัทํามีผลเกิดขึ )นตามที�กําหนดในหวัข้อตอ่ไปนี )
หรือไม ่(คณุภาพชีวิต รายได้ สํานกึความเป็นพลเมือง เมืองสงบสขุ) 

                      ผลที�เกิด 
ความเห็น 

เห็นด้วย
อยา่งยิ�ง 

เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย 
ไมเ่ห็นด้วย

อยา่งยิ�ง 
ไมแ่นใ่จ 

    1. การมีสิ�งแวดล้อมที�ดีในการใช้ชีวิตประจําวนั      

2. มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจําวนั      

3.มีการคมนาคมที�สะดวกในการประกอบอาชีพ      

4.มีความร่วมมือของคนในชมุชนเกิดขึ )น      

5.มีรายได้จากการท่องเที�ยวเพิ�มขึ )น      

6.คนในชมุชนมีสขุภาพที�ดี      

7. มีความปลอดภยัในชีวิต      

8.คนมีความรักและผกูพนัตอ่ชมุชน      
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ตอนที� 3  การเปลี�ยนแปลงการดาํเนินชีวิต 

คําชี )แจง: ทา่นคิดวา่โครงการ 1-5 ที� อบจ. จดัทํา มีผลตอ่การเปลี�ยนแปลงการดําเนินชีวิตของ
ทา่นและชมุชนอย่างไร 

                  
               การเปลี�ยนแปลงการดําเนินชีวิต 
 

                                  ความเห็น 

มากที�สดุ มาก    น้อย น้อยที�สดุ ไมแ่นใ่จ 

1. คนมสุลิมสนใจกิจกรรมทางศาสนาเพิ�มขึ )น      

2. เกิดความรัก ความสามคัคีของคนมสุลิม      

3. มีคนมาทอ่งเที�ยวสตลูและรู้จกัสตลูมากขึ )น      

4. มีรายได้เพิ�มขึ )นจากผลของการจดังาน      

    5. มีการอนรัุกษ์การทําและเลน่วา่วมากขึ )น      

6. เยาวชนมสุลิมมีความรู้คณุธรรมและจริยธรรม
มากขึ )น 

     

7. เยาวชนได้นําคณุธรรม จริยธรรมที�ได้รับไป
ปฏิบตัิกบัชีวิตประจําวนั 

     

8. เยาวชนมีจิตสํานกึสาธารณะเพิ�มขึ )น      

9.ครูผู้สอนศาสนามีความรู้ทางศาสนาที�ถกูต้อง      

10. สงัคมโดยรวมมีความสงบสขุ      

ตอนที 4 : ความพงึพอใจ 

คําชี )แจง: ทา่นมีความพงึพอใจกบัโครงการที� อบจ. จดัทําตอ่ไปนี )อย่างไร 

                     โครงการ 
                              ความพงึพอใจ 

มากที�สดุ มาก น้อย น้อยที�สดุ ไมแ่นใ่จ 

1. จดังานวนัซาลามตัฮารีรายา      

2.แขง่ขนัวา่วประเพณีจงัหวดัสตลู        

3.สง่เสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน      

4.สง่เสริมคณุธรรม จริยธรรมโดยใช้หลกัศาสนา      

5.อบรมให้ความรู้แก่ผู้สอนด้านศาสนา(กีรออาตี)      
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ตอนที� 5 ความคิดเหน็ของผู้ตอบ 

ทา่นมีความคิดเห็นตอ่การดําเนินงานโครงการทั )งหมด ของ อบจ. อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………………...
……….…………………………………………………………………………………...………………..
……….............…………………………………………………………………………………………….
……….…………………………………………………………………………………...………………..
……….............……………………………………………………………………………………………
……………………….…………………………………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นที�ต้องการให้ อบจ. ดําเนินการ 
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………...…………….. 
.……….…………………………………………………………………………………...………………..
……….............…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………...…………….. 
……………………………………………………………………………………………...…………….. 
……………………………………………………………………………………………...…………….. 
……………………………………………………………………………………………...…………….. 



                                                                                                     เลขที�แบบสอบถาม............... 

                                                                แบบสอบถาม ย.7 

เรื�อง: การตดิตามและประเมินแผนพฒันาขององค์การบริหารสว่นจงัหวดัสตลู ประจําปี 2558 

คาํชี �แจง: แบบสอบถามนี )เป็นแบบสอบถามที�สร้างขึ )นเพื�อใช้สอบถามความคิดเห็นจากประชาชนใน
พื )นที�จงัหวดัสตลู ข้อมลูที�ได้จะไมมี่การเปิดเผยแหลง่ที�มา                                                                                

แหล่งข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 

ตอนที�1 : ข้อมูลทั�วไป          
 

 1. เพศ             1.ชาย                   2.หญิง                                     

 2. อาย.ุ.............. ปี  

3. ศาสนา     1. พทุธ               2. อิสลาม             
                    3. คริสต์                 4. อื�นๆ (ระบ)ุ............................... 

4. อาชีพของท่าน                                                                                   
    1. รับราชการ  

  2. เกษตรกรรม,  ทําสวนยางพารา 
  3. รับจ้างทั�วไป 
  4. ธุรกิจสว่นตวั 
  5. อื�นๆ ระบ.ุ................................................... 
 
 
 
 
 
 

สถานที�เก็บข้อมลู อําเภอ..................................... จงัหวดัสตลู 
วนัที�......................เดือน.............................. พ.ศ. 2558 
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ตอนที� 2 ความสาํเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน 
1.  ทา่นได้รับขา่วสารและรับรู้ ถึงการจดัทํายทุธศาสตร์และโครงการของ อบจ. ตอ่ไปนี ) มาก น้อย 

เพียงใด 

                                โครงการ 
                                    รับรู้ 
มากที�สดุ มาก น้อย น้อยที�สดุ ไมแ่นใ่จ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 
1.เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

     

2.ขบัเคลื�อนอนาคตสตลูด้านการศกึษา      

3. ขบัเคลื�อนอนาคตสตลูด้านสวสัดกิาร      
4.สง่เสริมทกัษะทางวิชาการให้แก่นกัเรียน

ศนูย์การศกึษาอิสลามประจํามสัยิด(ครุสมัพนัธ์)  
     

5.สง่เสริมพฒันากลุม่อาชีพ      

 
2.  ทา่นคิดวา่ยทุธศาสตร์ และโครงการ (1-5) ที�อบจ.จดัทํามีผลเกิดขึ )นตามที�กําหนดในหวัข้อตอ่ไปนี )
หรือไม ่(คณุภาพชีวิต รายได้ สํานกึความเป็นพลเมือง เมืองสงบสขุ) 

                      ผลที�เกิด 
ความเห็น 

เห็นด้วย
อยา่งยิ�ง 

เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย 
ไมเ่ห็นด้วย

อยา่งยิ�ง 
ไมแ่นใ่จ 

    1. การมีสิ�งแวดล้อมที�ดีในการใช้ชีวิตประจําวนั      
2. มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจําวนั      
3. มีการคมนาคมที�สะดวกในการประกอบอาชีพ      

4. มีความร่วมมือของคนในชมุชนเกิดขึ )น      
5. มีรายได้จากการทอ่งเที�ยวเพิ�มขึ )น      

6. คนในชมุชนมีสขุภาพที�ดี      

7. มีความปลอดภยัในชีวิต      

8. คนมีความรักและผกูพนัตอ่ชมุชน      
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ตอนที� 3  การเปลี�ยนแปลงการดาํเนินชีวิต 

คําชี )แจง: ทา่นคิดวา่โครงการ 1-5 ที� อบจ. จดัทํา มีผลตอ่การเปลี�ยนแปลงการดําเนินชีวิต
ของทา่นและชมุชน อยา่งไร 

              การเปลี�ยนแปลงการดําเนินชีวิต        
                                  ความเห็น 
มากที�สดุ มาก น้อย น้อยที�สดุ ไมแ่นใ่จ 

1. นกัเรียนใช้ภาษาองักฤษสื�อสารได้      
2. ผู้ปฏิบตังิานในหน่วยงานใช้ภาษาองักฤษ      
3. ชมุชนที�เป็นแหลง่ท่องเที�ยวสื�อสารภาษากบั 

นกัทอ่งเที�ยวตา่งชาตไิด้ 
     

4. มีสภาด้านการศกึษา จ.สตลู      
5.การศกึษาของนกัเรียนมีมาตรฐานมากขึ )น      

    5. มีสภาที�ปรึกษาด้านสวสัดกิารจ.สตลู      

6. คณุภาพชีวิตของคนดีขึ )น      

7. ทกัษะทางด้านวิชาการของนกัเรียนศนูย์
การศกึษาอิสลามประจํามสัยิด ดีขึ )น 

     

8. ทกัษะทางด้านกีฬาของนกัเรียนศนูย์
การศกึษาอิสลามประจํามสัยิดดีขึ )น 

     

9.นกัเรียนศนูย์การศกึษาอิสลามประจํามสัยิดมี
ความกล้าแสดงออกมากขึ )น 

     

10.มีความสามคัคีเกิดขึ )นในหมูน่กัเรียนศนูย์
การศกึษาอิสลามประจํามสัยิด 

     

11. กลุม่อาชีพมีความรู้ในการประกอบอาชีพ
เพิ�มขึ )น 

     

12. มีการพฒันาอาชีพที�หลากหลาย      
13. ชมุชนมีรายได้เพิ�มขึ )น      
14. สงัคมสงบสขุ      
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ตอนที 4 : ความพงึพอใจ 

คําชี )แจง: ทา่นมีความพงึพอใจกบัโครงการที� อบจ.จดัทําตอ่ไปนี )อย่างไร 

                     โครงการ 
                              ความพงึพอใจ 
มากที�สดุ มาก น้อย น้อยที�สดุ ไมแ่นใ่จ 

1. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน      
2.ขบัเคลื�อนอนาคตสตลูด้านการศกึษา      
3. ขบัเคลื�อนอนาคตสตลูด้านสวสัดกิาร      

4.สง่เสริมทกัษะทางวิชาการให้แก่นกัเรียนศนูย์
การศกึษาอิสลามประจํามสัยิด(ครุสมัพนัธ์) 

     

5.สง่เสริมพฒันากลุม่อาชีพ      

ตอนที� 5 ความคิดเหน็ของผู้ตอบ 

ทา่นมีความคิดเห็นตอ่การดําเนินงานโครงการทั )งหมด ของอบจ.อย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………
…...……….…………………………………………………………………………………...………
……..……….…………………………………………………………………………………...……
………….……….............……………………………………………………………………………
……………………………………….…………………………………………………………………  

ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นที�ต้องการให้ อบจ. ดําเนินการ 
…………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………...………  
……………………………………………………………………………………………...…………  
.……….............……………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………...………  
…..……………………………………………………………………………………………...………  
…..……………………………………………………………………………………………...………  



 

 

                                                                                                      เลขที�แบบสอบถาม............... 
                                                                แบบสอบถาม ย.8 

เรื�อง: การตดิตามและประเมินแผนพฒันาขององค์การบริหารสว่นจงัหวดัสตลู ประจําปี 2558 

คาํชี �แจง:  แบบสอบถามนี )เป็นแบบสอบถามที�สร้างขึ )นเพื�อใช้สอบถามความคดิเห็นจากประชาชนใน
พื )นที�จงัหวดัสตลู ข้อมลูที�ได้จะไมมี่การเปิดเผยแหลง่ที�มา                                                                              

แหล่งข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
 
 
ตอนที� 1 : ข้อมูลทั�วไป             
 
 1. เพศ             1.ชาย                   2.หญิง                                     

 2. อาย.ุ.............. ปี  

3. ศาสนา     1. พทุธ               2. อิสลาม             
                    3. คริสต์                 4. อื�นๆ (ระบ)ุ............................... 

4. อาชีพของท่าน                                                                                   
    1. รับราชการ  

  2. เกษตรกรรม,  ทําสวนยางพารา 
  3. รับจ้างทั�วไป 
  4. ธุรกิจสว่นตวั 
  5. อื�นๆ ระบ.ุ................................................... 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที�เก็บข้อมลู อําเภอ..................................... จงัหวดัสตลู 
วนัที�......................เดือน.............................. พ.ศ. 2558 
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ตอนที� 2 ความสาํเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน 

1.  ทา่นได้รับขา่วสารและรับรู้ ถึงการจดัทํายทุธศาสตร์และโครงการของ อบจ. ตอ่ไปนี ) มาก น้อย 
เพียงใด 

                                โครงการ 
                                    รับรู้ 
มากที�สดุ มาก น้อย น้อยที�สดุ ไมแ่นใ่จ 

การลงทุน การพาณิชย์และเศรษฐกิจ
ของจังหวัดสตูล 

     

1. สง่เสริมการลงทนุ             

 
2.  ทา่นคิดวา่ยทุธศาสตร์ และโครงการที� อบจ.จดัทํามีผลเกิดขึ )นตามที�กําหนดในหวัข้อตอ่ไปนี )

หรือไม ่(คณุภาพชีวิต รายได้ สํานกึความเป็นพลเมือง เมืองสงบสขุ) 

                      ผลที�เกิด 
ความเห็น 

เห็นด้วย
อยา่งยิ�ง 

เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย 
ไมเ่ห็นด้วย

อยา่งยิ�ง 
ไมแ่นใ่จ 

    1. การมีสิ�งแวดล้อมที�ดีในการใช้ชีวิตประจําวนั      
2. มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจําวนั      
3. มีการคมนาคมที�สะดวกในการประกอบอาชีพ      

4. มีความร่วมมือของคนในชมุชนเกิดขึ )น      
5. มีรายได้จากการทอ่งเที�ยวเพิ�มขึ )น      

6. คนในชมุชนมีสขุภาพที�ดี      

7. มีความปลอดภยัในชีวิต      

8. คนมีความรักและผกูพนัตอ่ชมุชน      
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ตอนที� 3  การเปลี�ยนแปลงการดาํเนินชีวิต 
คําชี )แจง: ทา่นคิดวา่โครงการที�อบจ.จดัทํา มีผลตอ่การเปลี�ยนแปลงการดําเนินชีวิตของทา่น

และชมุชน อยา่งไร 

                     ผลที�เกิด 
                                  ความเห็น 
มากที�สดุ มาก น้อย   น้อยที�สดุ ไมแ่นใ่จ 

1. เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการลงทนุ      
2. คนมีงานทําเพิ�มขึ )น      
3. คนมีรายได้เพิ�มขึ )น      
4. คนมีคณุภาพชีวิตดีขึ )น      

ตอนที 4 : ความพงึพอใจ 
คําชี )แจง: ทา่นมีความพงึพอใจกบัโครงการที�อบจ.จดัทําตอ่ไปนี )อยา่งไร 

                     โครงการ 
                              ความพงึพอใจ 
มากที�สดุ มาก น้อย น้อยที�สดุ ไมแ่นใ่จ 

1. สง่เสริมการลงทนุ            

ตอนที� 5 ความคิดเหน็ของผู้ตอบ 

ทา่นมีความคิดเห็นตอ่การดําเนินงานโครงการนี ) ของอบจ.อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………………
…...……….…………………………………………………………………………………...………
……..…..……….............……………………………………………………………………………
…………..……….............……………………………………………………………………………
……………...………………………….………………………………………………………………  
ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นที�ต้องการให้ อบจ. ดําเนินการ 
…………………………………………………………………………………………………………
…..……….…………………………………………………………………………………...………
………..……….............………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………...…………  
……………………………………………………………………………………………...…………  
……………………………………………………………………………………………...…………  



                                                                                                      เลขที�แบบสอบถาม............... 

                                                                แบบสอบถาม ย.9 

เรื�อง: การตดิตามและประเมินแผนพฒันาขององค์การบริหารสว่นจงัหวดัสตลู ประจําปี 2558 

คาํชี �แจง:  แบบสอบถามนี )เป็นแบบสอบถามที�สร้างขึ )นเพื�อใช้สอบถามความคดิเห็นจากประชาชนใน
พื )นที�จงัหวดัสตลู ข้อมลูที�ได้จะไมมี่การเปิดเผยแหลง่ที�มา                                                                              

แหล่งข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 

ตอนที�1 : ข้อมูลทั�วไป   
 
 1. เพศ             1.ชาย                   2.หญิง                                     

 2. อาย.ุ.............. ปี  

3. ศาสนา     1. พทุธ               2. อิสลาม             
                    3. คริสต์                 4. อื�นๆ (ระบ)ุ............................... 

4. อาชีพของท่าน                                                                                   
    1. รับราชการ  

  2. เกษตรกรรม,  ทําสวนยางพารา 
  3. รับจ้างทั�วไป 
  4. ธุรกิจสว่นตวั 
  5. อื�นๆ ระบ.ุ................................................... 
 
 
 
 
 

สถานที�เก็บข้อมลู อําเภอ..................................... จงัหวดัสตลู 
วนัที�......................เดือน.............................. พ.ศ. 2558 
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ตอนที� 2 ความสาํเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน 

1.  ทา่นได้รับขา่วสารและรับรู้ ถึงการจดัทํายทุธศาสตร์และโครงการของ อบจ. ตอ่ไปนี ) มาก น้อย 
เพียงใด 

                                โครงการ 
                                    รับรู้ 

มากที�สดุ มาก น้อย น้อยที�สดุ ไมแ่นใ่จ 
เมืองสงบสุข      

1. จดังานวนัอสม.      

 2. สง่เสริมและป้องกนับรรเทาสาธารณภยั
  

     

2.  ทา่นคิดวา่ยทุธศาสตร์ และโครงการ (1-2) ที� อบจ. จดัทํามีผลเกิดขึ )นตามที�กําหนดในหวัข้อ
ตอ่ไปนี )หรือไม ่(คณุภาพชีวิต รายได้ สํานกึความเป็นพลเมือง เมืองสงบสขุ) 

                      ผลที�เกิด 
ความเห็น 

เห็นด้วย
อยา่งยิ�ง 

เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย 
ไมเ่ห็นด้วย

อยา่งยิ�ง 
ไมแ่นใ่จ 

    1. การมีสิ�งแวดล้อมที�ดีในการใช้ชีวิตประจําวนั      

2. มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจําวนั      

3. มีการคมนาคมที�สะดวกในการประกอบอาชีพ      

4. มีความร่วมมือของคนในชมุชนเกิดขึ )น      

5. มีรายได้จากการทอ่งเที�ยวเพิ�มขึ )น      

6. คนในชมุชนมีสขุภาพที�ดี      

7. มีความปลอดภยัในชีวิต      

8. คนมีความรักและผกูพนัตอ่ชมุชน      
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ตอนที� 3  การเปลี�ยนแปลงการดาํเนินชีวิต 

คําชี )แจง: ทา่นคิดวา่โครงการ 1-2 ที� อบจ. จดัทํา มีผลตอ่การเปลี�ยนแปลงการดําเนินชีวิต
ของทา่นและชมุชน อยา่งไร 

            
  การเปลี�ยนแปลงการดําเนินชีวิต 
 

                                  ความเห็น 

มากที�สดุ มาก น้อย น้อยที�สดุ ไมแ่นใ่จ 

1. มี อสม.ที�มีความรู้ในการป้องกนัโรค      

2. มี อสม.ที�ได้รับการอบรมด้านสขุภาพชมุชน      

3. สร้างความสามคัคีระหวา่ง อสม.แตล่ะชมุชน      

4. คนในชมุชนสนใจดแูลสขุภาพมากขึ )น      

5. มีความรู้ในการป้องกนับรรเทาสาธารณภยั      

 6.มีเครือข่ายสาธารณภยั      

7. สามารถดแูละป้องกนับรรเทาสาธารณภยัชมุชน          

ตอนที 4 : ความพงึพอใจ 

คําชี )แจง: ทา่นมีความพงึพอใจกบัโครงการที�อบจ.จดัทําตอ่ไปนี )อยา่งไร 

                     โครงการ 
                              ความพงึพอใจ 

มากที�สดุ มาก น้อย น้อยที�สดุ ไมแ่นใ่จ 

1. จดังานวนัอสม.      

2.สง่เสริมและป้องกนับรรเทาสาธารณภยั
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ตอนที� 5 ความคิดเหน็ของผู้ตอบ 

ทา่นมีความคิดเห็นตอ่การดําเนินงานโครงการทั )งหมดของอบจ.อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………………
…....……….…………………………………………………………………………………...………
……..…..……….............……………………………………………………………………………
…………..….…….…………………………………………………………………………………...
………………..……….............………………………………………………………………………
…………………..………………………….…………………………………………………………  

ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นที�ต้องการให้ อบจ. ดําเนินการ 
…………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………...………  
……………………………………………………………………………………………...…………  
……………………………………………………………………………………………...…………  
……………………………………………………………………………………………...…………  
……………………………………………………………………………………………...…………  
……………………………………………………………………………………………...…………  
……………………………………………………………………………………………...…………  



 

 

                                                                                                      เลขที�แบบสอบถาม............... 

                                                                แบบสอบถาม ย.10 

เรื�อง: การตดิตามและประเมินแผนพฒันาขององค์การบริหารสว่นจงัหวดัสตลู ประจําปี 2558 

คาํชี �แจง:  แบบสอบถามนี )เป็นแบบสอบถามที�สร้างขึ )นเพื�อใช้สอบถามความคดิเห็นจากประชาชนใน
พื )นที�จงัหวดัสตลู ข้อมลูที�ได้จะไมมี่การเปิดเผยแหลง่ที�มา                                                                             

แหล่งข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 

ตอนที�1 : ข้อมูลทั�วไป          
 
 1. เพศ             1.ชาย                   2.หญิง                                     

 2. อาย.ุ.............. ปี  

3. ศาสนา     1. พทุธ               2. อิสลาม             
                    3. คริสต์                 4. อื�นๆ (ระบ)ุ............................... 

4. อาชีพของท่าน                                                                                   
    1. รับราชการ  

  2. เกษตรกรรม,  ทําสวนยางพารา 
  3. รับจ้างทั�วไป 
  4. ธุรกิจสว่นตวั 
  5. อื�นๆ ระบ.ุ................................................... 
 
 
 
 
 
 

สถานที�เก็บข้อมลู อําเภอ..................................... จงัหวดัสตลู 
วนัที�......................เดือน.............................. พ.ศ. 2558 
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ตอนที� 2 ความสาํเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน 

1.  ทา่นได้รับขา่วสารและรับรู้ ถึงการจดัทํายทุธศาสตร์และโครงการของ อบจ. ตอ่ไปนี ) มาก น้อย 
เพียงใด 

                                โครงการ 
                                    รับรู้ 

มากที�สดุ มาก น้อย น้อยที�สดุ ไมแ่นใ่จ 
การบริหารจัดการที�ดี      

1. จดัทําแผนพฒันา อบจ.สตลู      

2. พฒันาศกัยภาพบคุลากรอบจ.      

3. อบจ. พบประชาชน      

4. จดัทําเอกสารหรือเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์
ภารกิจหน้าที�และผลงานของ อบจ. 

     

 
2.  ทา่นคิดวา่ยทุธศาสตร์ และโครงการ (1-4) ที�อบจ.จดัทํามีผลเกิดขึ )นตามที�กําหนดในหวัข้อตอ่ไปนี )

หรือไม ่(คณุภาพชีวิต รายได้ สํานกึความเป็นพลเมือง เมืองสงบสขุ) 

                      ผลที�เกิด 
ความเห็น 

เห็นด้วย
อยา่งยิ�ง 

เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย 
ไมเ่ห็นด้วย

อยา่งยิ�ง 
ไมแ่นใ่จ 

    1. การมีสิ�งแวดล้อมที�ดีในการใช้ชีวิตประจําวนั      

2. มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจําวนั      

3. มีการคมนาคมที�สะดวกในการประกอบอาชีพ      

4. มีความร่วมมือของคนในชมุชนเกิดขึ )น      

5. มีรายได้จากการทอ่งเที�ยวเพิ�มขึ )น      

6. คนในชมุชนมีสขุภาพที�ดี      

7. มีความปลอดภยัในชีวิต      

8. คนมีความรักและผกูพนัตอ่ชมุชน      
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ตอนที� 3  การเปลี�ยนแปลงการดาํเนินชีวิต 

คําชี )แจง: ทา่นคิดวา่โครงการ 1-4 ที� อบจ. จดัทํา มีผลตอ่การเปลี�ยนแปลงการดําเนินชีวิต
ของทา่นและชมุชน อยา่งไร 

                การเปลี�ยนแปลงการดําเนินชีวิต 
                                  ความเห็น 

มากที�สดุ มาก น้อย   น้อยที�สดุ ไมแ่นใ่จ 

1. ชมุชนมีทิศทางการพฒันาที�ชดัเจน      

2. ได้มีสว่นร่วมแสดงความคิดเห็นในการ
กําหนดอนาคตของชมุชน 

     

3. มีชอ่งทางในการร้องเรียนปัญหาของชมุชน      

4. ได้รับบริการที�ดีและมีประสิทธิภาพจากอบจ.      

    5.  ศลิปะและวฒันธรรมพื )นบ้านได้รับการดแูล      

6. มีการพฒันาอาชีพใหม่ๆ ในชมุชน      

7. รู้และเข้าใจหน้าที�ของอบจ.มากขึ )น      

8. รู้วา่จะขอความช่วยเหลือจากอบจ.ในเรื�องใด      

9. รับรู้ชอ่งทางที�จะติดตอ่กบัอบจ.      

10.รับทราบผลงานที�อบจ.ทําให้แก่ประชาชน      

11. มีอาชีพเสริมและรายได้เพิ�มชึ )น      

ตอนที 4 : ความพงึพอใจ 

คําชี )แจง: ทา่นมีความพงึพอใจกบัโครงการที�อบจ.จดัทําตอ่ไปนี )อยา่งไร 

                     โครงการ 
                              ความพงึพอใจ 

มากที�สดุ มาก น้อย น้อยที�สดุ ไมแ่นใ่จ 

1. จดัทําแผนพฒันา อบจ.สตลู      

2. พฒันาศกัยภาพบคุลากรอบจ.      

3.อบจ. พบประชาชน      

4.จดัทําเอกสารหรือเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์
ภารกิจหน้าที�และผลงานของ อบจ. 
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ตอนที� 5  ความคิดเหน็ของผู้ตอบ 

ทา่นมีความคิดเห็นตอ่การดําเนินงานโครงการทั )งหมดของอบจ.อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………………
…...……….…………………………………………………………………………………...………
………..……….............………………………………………………………………………………
…………………………………….……………………………………………………………………
…………..……….…………………………………………………………………………………...
………………..……….............………………………………………………………………………  

ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นที�ต้องการให้ อบจ. ดําเนินการ 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...………  
……………………………………………………………………………………………...…………  
..……….…………………………………………………………………………………...…………
……..……….............………………………………………………………………………………… 
..……….…………………………………………………………………………………...…………
……..……….............…………………………………………………………………………………  



 

 

                                                                                                      เลขที�แบบสอบถาม............... 

                                                                แบบสอบถาม ย.11 

เรื�อง: การตดิตามและประเมินแผนพฒันาขององค์การบริหารสว่นจงัหวดัสตลู ประจําปี 2558 

คาํชี �แจง:  แบบสอบถามนี )เป็นแบบสอบถามที�สร้างขึ )นเพื�อใช้สอบถามความคดิเห็นจากประชาชนใน
พื )นที�จงัหวดัสตลู ข้อมลูที�ได้จะไมมี่การเปิดเผยแหลง่ที�มา                                                                             

แหล่งข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 

ตอนที� 1 : ข้อมูลทั�วไป   
 
 1. เพศ             1.ชาย                   2.หญิง                                     

 2. อาย.ุ.............. ปี  

3. ศาสนา     1. พทุธ               2. อิสลาม             
                    3. คริสต์                 4. อื�นๆ (ระบ)ุ............................... 

4. อาชีพของท่าน                                                                                   
    1. รับราชการ  

  2. เกษตรกรรม,  ทําสวนยางพารา 
  3. รับจ้างทั�วไป 
  4. ธุรกิจสว่นตวั 
  5. อื�นๆ ระบ.ุ................................................... 
 
 
 
 
 
 

สถานที�เก็บข้อมลู อําเภอ..................................... จงัหวดัสตลู 
วนัที�......................เดือน.............................. พ.ศ. 2558 



  ภาคผนวก 

 

178

ตอนที� 2 ความสาํเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน 

1.  ทา่นได้รับขา่วสารและรับรู้ ถึงการจดัทํายทุธศาสตร์และโครงการของ อบจ. ตอ่ไปนี ) มาก น้อย 
เพียงใด 

                                โครงการ 
                                    รับรู้ 
มากที�สดุ มาก น้อย น้อยที�สดุ ไมแ่นใ่จ 

การจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ�น 

     

1. พฒันาการจดัการศกึษาโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพฒันาท้องถิ�น (SBMLD) 

     

2. การพฒันาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน      

3. อาหารกลางวนันกัเรียน      
4. การรณรงค์ป้องกนัยาเสพตดิในสถานศกึษา      

5. อาหารเสริม (นม)      

6. สง่เสริมการจดัการเรียนการสอนโรงเรียนนิคม
พฒันาผงั6 

     

2.  ทา่นคิดวา่ยทุธศาสตร์ และโครงการ (1-5) ที�อบจ.จดัทํามีผลเกิดขึ )นตามที�กําหนดในหวัข้อตอ่ไปนี )
หรือไม ่(คณุภาพชีวิต รายได้ สํานกึความเป็นพลเมือง เมืองสงบสขุ) 

                      ผลที�เกิด 
ความเห็น 

เห็นด้วย
อยา่งยิ�ง 

เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย 
ไมเ่ห็นด้วย

อยา่งยิ�ง 
ไมแ่นใ่จ 

    1. การมีสิ�งแวดล้อมที�ดีในการใช้ชีวิตประจําวนั      
2. มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจําวนั      
3. มีการคมนาคมที�สะดวกในการประกอบอาชีพ      

4. มีความร่วมมือของคนในชมุชนเกิดขึ )น      
5. มีรายได้จากการทอ่งเที�ยวเพิ�มขึ )น      

6. คนในชมุชนมีสขุภาพที�ดี      

7. มีความปลอดภยัในชีวิต      

8.คนมีความรักและผกูพนัตอ่ชมุชน      
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ตอนที� 3  การเปลี�ยนแปลงการดาํเนินชีวิต 

คําชี )แจง: ทา่นคิดวา่โครงการ 1-6 ที� อบจ. จดัทํา มีผลตอ่การเปลี�ยนแปลงการดําเนินชีวิต
ของทา่นและชมุชน อยา่งไร 

                 การเปลี�ยนแปลงการดําเนินชีวิต 
                                  ความเห็น 
มากที�สดุ มาก น้อย   น้อยที�สดุ ไมแ่นใ่จ 

1. นกัเรียน ผู้ปกครอง ชมุชนใช้โรงเรียนเป็น
แหลง่เรียนรู้ 

     

2. นกัเรียน ชมุชนใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

     

3. ชมุชนใช้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ภมูิปัญญา 
ท้องถิ�น 

     

4. นกัเรียนได้ฝึกอาชีพระหว่างเรียน      

5. โรงเรียน นกัเรียน ชมุชน มีความพร้อมตอ่การ
เปิดประชาคมอาเซียน 

     

6. นกัเรียนมีอาการกลางวนัทาน      

7. เดก็ๆในโรงเรียนมีนมดื�ม      
8. รายจา่ยของครอบครัวลดลง      
9. นกัเรียนและชมุชนรู้ภยัของยาเสพตดิ      
10. โรงเรียนและชมุชนปลอดจากภยัยาเสพติด      
11. นกัเรียน ผู้ปกครอง ชมุชน มีจิตสาธารณะ 

ชว่ยงานชมุชนด้วยความเตม็ใจ 
     

12. ชมุชนมีโรงเรียนที�มีความพร้อมในการเรียน
การสอน 
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ตอนที 4 : ความพงึพอใจ 

คําชี )แจง: ทา่นมีความพงึพอใจกบัโครงการที� อบจ.จดัทําตอ่ไปนี )อย่างไร 

                     โครงการ 
                              ความพงึพอใจ 
มากที�สดุ มาก น้อย น้อยที�สดุ ไมแ่นใ่จ 

1. พฒันาการจดัการศกึษาโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพฒันาท้องถิ�น (SBMLD)   

     

2. การพฒันาการเรียนรู้สูป่ระชาคมอาเซียน      
3. อาหารกลางวนันกัเรียน      

4. การรณรงค์ป้องกนัยาเสพตดิในสถานศกึษา      
5. อาหารเสริม(นม)      
6. สง่เสริมการจดัการเรียนการสอนโรงเรียน

นิคมพฒันาผงั6 
     

ตอนที� 5 ความคิดเหน็ของผู้ตอบ 

ทา่นมีความคิดเห็นตอ่การดําเนินงานโครงการทั )งหมด ของอบจ.อย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………
…...……….…………………………………………………………………………………...………
………..……….............………………………………………………………………………………
…………………………………….……………………………………………………………………
……………..……….............…………………………………………………………………………
………………………………………….………………………………………………………………  

ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นที�ต้องการให้ อบจ. ดําเนินการ 

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



 

 

  แบบสมัภาษณ์ 

ส่วนที� 1  ข้อมลูผู้ให้สมัภาษณ์ 
ชื�อ........................................................... สกลุ............................................................ 
ตําแหนง่...................................................................................................................... 

ส่วนที� 2  บริบทของการดําเนินงาน 
คําชี &แจง  ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรตอ่ความพร้อมในการดําเนินงานตามแผนพฒันา

ประจําปี พ.ศ. 2558 ของ อบจ.ในประเดน็ตอ่ไปนี & 
1. จํานวนบคุลากรที�ต้องดําเนินการตามแผน 

(   ) เหมาะสม  (   ) ไมเ่หมาะสม 
เหตผุล
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................  

2. งบประมาณในการดําเนินงาน 
(   ) เหมาะสม  (   ) ไมเ่หมาะสม 
เหตผุล
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  

3. แผนการดําเนินงาน 
(   ) เหมาะสม  (   ) ไมเ่หมาะสม 
เหตผุล
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
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4. การมีสว่นร่วมของกองงาน 
(   )  มาก  (   )  ปานกลาง            (   )  น้อย 
เหตผุล
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  

5. การบริหารโครงการ (การมอบหมายงาน) 
(   ) เหมาะสม  (   ) ไมเ่หมาะสม 
เหตผุล
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  

6. ปัญหาของความพร้อมในการดําเนินงาน
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  

ส่วนที� 3  กระบวนการดําเนินงาน 
คําชี &แจง  ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรตอ่กระบวนการดําเนินงานตามแผนพฒันาประจําปี 

พ.ศ. 2558 ของ อบจ.ในประเดน็ตอ่ไปนี & 
1. การดําเนินงานตามกําหนดเวลาของแผน/โครงการ 

(   ) เหมาะสม  (   ) ไมเ่หมาะสม 
เหตผุล
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
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2. การประสานงานกบัองค์กรอื�น ๆ 
(   ) เหมาะสม  (   ) ไมเ่หมาะสม 
เหตผุล
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  

3. การประชาสมัพนัธ์โครงการ/กิจกรรม 
(   ) เหมาะสม  (   ) ไมเ่หมาะสม 
เหตผุล
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
 

4. การมีสว่นร่วมของประชาชนตอ่โครงการ/กิจกรรม 
(   )  มาก  (   )  ปานกลาง            (   )  น้อย 
เหตผุล
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  

5. การใช้งบประมาณตามระเบียบ 
(   ) เหมาะสม  (   ) ไมเ่หมาะสม 
เหตผุล
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
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6. ปัญหาของการดําเนินงานตามแผน/โครงการ 
(   ) มี  (   ) ไมมี่ 
ปัญหา/อปุสรรค
.............................................................................................................................. 
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
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