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รายงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็นการติดตามผลของการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด ๑๑ ยุทธศาสตร์ และโครงการที่สุ่มตัวอย่างจากแผนการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินบริบท กระบวนการ ผลผลิตของ
แผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็นการจัดเก็บข้อมูลตามกรอบของการประเมินและ
ตัวชี้วัดที่ก าหนดขึ้น ใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นและสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยรองศาสตราจารย์
ภาณุ ธรรมสุวรรณ เป็นผู้รับมอบอ านาจได้จัดท าตามหนังสือขอความอนุเคราะห์ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล ซึ่งผลของการติดตามและประเมินคงจะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปปรับปรุงการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาในปีต่อไป ผู้ประเมินขอขอบคุณกองงานต่างๆที่มีส่วนช่วยเหลือในการให้
ข้อมูลโดยเฉพาะกองแผนและงบประมาณ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่สนับสนุนและให้
ความส าคัญกับการประเมินครั้งนี้ 
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินบริบท กระบวนการด าเนินงาน และผลผลิต 
ศึกษาข้อเสนอแนะส าหรับการจัดท าแผนพัฒนา โดยสุ่มโครงการที่ปรากฏในแผน จ านวน ๑๒๙ 
โครงการ เลอืกแบบเจาะจงจาก ๑๑ ยุทธศาสตร์ จ านวน ๓๖ โครงการ ประชากร ๑,๑๐๐ คน ผลการ
ประเมินปรากฏดังนี้ 

 ๑. การประเมินบริบท (Context) ความพร้อมของปัจจยัพืน้ฐาน พบว่า 
 ๑.๑ บุคลากร จ านวนบุคลากรที่ด าเนินการตามแผนมีความเหมาะสม  

                       ๑.๒ งบประมาณในการด าเนินงานมีความเหมาะสม  
   ๑.๓ แผนการด าเนินงาน  มีความเหมาะสม  
   ๑.๔ การมีส่วนร่วมของกองงาน มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก   
   ๑.๕ การบริหารโครงการ  มีความเหมาะสม  
              ๑.๖ ปัญหาของความพร้อมในการด าเนินงาน ได้แก่ บุคลากรยังมีความไม่พร้อมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการท างาน อินเตอร์เน็ตไม่เสถียรใน
บางคร้ัง งบประมาณน้อย การใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้า งบประมาณล่าช้า 

 ๒. การประเมนิกระบวนการ (Process)   
                      การประเมินความเหมาะสมของกระบวนการ หรือขั้นตอนต่างๆ ในการด าเนินงาน  
ปรากฏผล ดังนี้ 
  ๒.๑ การด าเนินงานตามก าหนดเวลาของแผน/โครงการ มีความเหมาะสม 
 ๒.๒ การประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืน มีความเหมาะสม  
                     ๒.๓ การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม มีความเหมาะสม  
  ๒.๔ การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรม  มีความเหมาะสม ประชาชน
มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 
 ๒.๕ การใช้งบประมาณตามระเบียบ  มีความเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบ  
  ๒.๖ ปัญหาของการด าเนินงานตามแผน/โครงการ ได้แก่ งบประมาณไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย ท าให้ไม่สามารถท าโครงการหรือกิจกรรมได้ตามแผน  

  ๓. การประเมินผลผลิต (Product)      
                 ๓.๑ โครงการทีจ่ัดท าแล้วเสร็จตามยทุธศาสตร์และแผน 



ค 

                     โครงการ ที่ได้ด าเนินการจริงในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จ านวน ๑๑๖ โครงการ ร้อยละ ๘๙.๙๒ 
และด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน ๑๐๓ โครงการ ร้อยละ ๘๘.๗๙ มีการใช้งบประมาณ ร้อยละ ๗๒.๙๕ 
  ๓.๒  ความพึงพอใจ การยอมรับ และความส าเร็จตามวัตถุประสงค์  ปรากฏดังนี ้
                           ความพึงพอใจของประชาชน พบว่า มีความพอใจระดับมาก ยุทธศาสตร์ที่มีความ
พึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านการพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการ  

        การยอมรับของประชาชน พบว่า มีการรับรู้ระดับมาก ยอมรับระดับมากที่สุด
ยุทธศาสตร์ที่มีการยอมรับมากที่สุด ได้แก่ ด้านการส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนและ ด้านการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  
               ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ พบว่า มีความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ มากที่สุด  
ยุทธศาสตร์ที่มีความส าเร็จตามวัตถุประสงค์มากที่สุดคือ ด้านการส่งเสริมและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน          
 ข้อเสนอแนะ  
           ๑.ด้านบริบท (Context)                                                        
                   ๑.๑ควรพิจารณาจัดตั้งงบประมาณเพื่อการพัฒนาในด้านการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 
                   ๑.๒ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต ให้มีความพร้อมรองรับการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วย 
             ๒. ด้านกระบวนการ (Process)       
                      ควรยึดตามแผนยุทธศาสตร์ และจดัล าดับความส าคัญของโครงการ โดยค านึงถึง
ประโยชน์สงูสุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและประชาชน 
             ๓. ด้านผลผลิต (Product) ของแผน  
                     ก าหนดโครงการในข้อบัญญัติ จ านวนที่เหมาะสม ค านึงถึงช่วงเวลาและงบประมาณที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลจะพึงได้รับในแต่ละปีและท าได้ทันตามก าหนดเวลา  
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการท่องเทีย่วเชงินเิวศและการท่องเทีย่วที่ประทบัใจ………… 

 
๙๑ 

 
 

 

ฆ 

 



ตาราง   หน้า 

๔.๑๑ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการยอมรับการด าเนนิโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการท่องเทีย่วเชงินเิวศและการท่องเทีย่วที่ประทบัใจ………… 

 
๙๑ 

๔.๑๒ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส าเรจ็ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการท่องเที่ยวเชิงนเิวศและการท่องเทีย่วที่
ประทับใจ………………………………………………………………………….… 

 
 
๙๒ 

๔.๑๓ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอไจต่อโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการเกษตรยั่งยืน.................................................................. 

 
๙๓ 

๔.๑๔ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้การด าเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการเกษตรยั่งยืน………………………………………….…… 

 
๙๔ 

๔.๑๕ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการยอมรับการด าเนนิโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการเกษตรยั่งยืน…………………………………………….… 

 
๙๔ 

๔.๑๖ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส าเรจ็ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการเกษตรยัง่ยืน............................................... 

 
๙๕ 

๔.๑๗ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอไจต่อโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทีท่นัสมัย............................ 

 
๙๖ 

๔.๑๘ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้การด าเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทีท่นัสมัย............................ 

 
๙๖ 

๔.๑๙ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการยอมรับการด าเนนิโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทีท่นัสมัย………………….. 

 
๙๗ 

๔.๒๐ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส าเรจ็ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐานที่ทนัสมัย......... 

 
๙๗ 

๔.๒๑ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอไจต่อโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการส่งเสริมและการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน........................................................................................... 

 
 
๙๘ 

๔.๒๒ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้การด าเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการส่งเสริมและการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน…………………………………………………………………. 

 
 
๙๙ 

 
 

ง 

 

 



ตาราง   หน้า 

๔.๒๓ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการยอมรับการด าเนินโครงการ
ตาม      ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน.................................................................................. 

 
 
๙๙ 

๔.๒๔ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการตามยุทธศาสตร์ที่  ๔ ด้านการส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน.................................................................... 

 
 
๑๐๐ 

๔.๒๕ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอไจต่อโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านพัฒนาการกีฬาเพี่อความเปน็เลศิและเพื่อนันทนาการ............. 

 
๑๐๑ 

๔.๒๖ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้การด าเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านพัฒนาการกีฬาเพี่อความเปน็เลศิและเพื่อนันทนาการ......... 

 
๑๐๒ 

๔.๒๗ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการยอมรับการด าเนินโครงการ
ตามยุทธศาสตร์ที่  ๕  ด้ านพัฒนาการกีฬาเพี่ อความเป็น เลิศและเพื่ อ
นันทนาการ……………………………………………………………..…………. 

 
 
๑๐๒ 

๔.๒๘ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส าเรจ็ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านพัฒนาการกีฬาเพี่อความเป็นเลิศและเพื่อ
นันทนาการ...................................................................................................... 

 
 
๑๐๓ 

๔.๒๙ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต่อโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่  ๖ ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและพัฒนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น…………………………………………………………………….… 

 
 
๑๐๔ 

๔.๓๐ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้การด าเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่  ๖ ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและพัฒนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น.................................................................................................. 

 
 
๑๐๔ 

๔.๓๑ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการยอมรับการด าเนนิโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่  ๖ ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและพัฒนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น................................................................................................. 

 
 
๑๐๕ 

๔.๓๒ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส าเรจ็ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการตามยุทธศาสตร์ที่  ๖ ด้านการอนุรกัษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณ ี
และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น.............................................................................. 

 
 
๑๐๖ 

 
จ 

 



ตาราง   หน้า 

๔.๓๓ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต่อโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่  ๗ ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม........................................ 

 
๑๐๗ 

๔.๓๔ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้การด าเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม......................................... 

 
๑๐๘ 

๔.๓๕ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการยอมรับการด าเนนิโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม........................................ 

 
๑๐๙ 

๔.๓๖ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส าเรจ็ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านพัฒนาทรพัยากรมนุษยแ์ละสังคม……………… 

 
๑๑๐ 

๔.๓๗ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต่อโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่  ๘ ด้านการลงทุน การพาณิชย์และเศรษฐกจิของจังหวัดสตูล............. 

 
๑๑๑ 

๔.๓๘ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้การด าเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการลงทุน การพาณิชย์และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล.............. 

 
๑๑๑ 

๔.๓๙ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการยอมรับการด าเนนิโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการลงทุน การพาณิชย์และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล ............. 

 
๑๑๒ 

๔.๔๐ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส าเรจ็ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการลงทนุ การพาณชิยแ์ละเศรษฐกิจของจังหวัด
สตูล.................................................................................................................    

 
 
๑๑๒ 

๔.๔๑ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต่อโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่  ๙ ด้านเมืองสงบสุข………………………………………………….. 

 
๑๑๓ 

๔.๔๒ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้การด าเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ด้านเมืองสงบสุข  ...................................................................... 

 
๑๑๓ 

๔.๔๓ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการยอมรับการด าเนนิโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ด้านเมืองสงบสุข  ...................................................................... 

 
๑๑๔ 

๔.๔๔ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส าเรจ็ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๙ ด้านเมืองสงบสุข..................................................... 

 
๑๑๔ 

๔.๔๕ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต่อโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่  ๑๐ ด้านการบริหารจัดการที่ดี........................................................ 

 
๑๑๕ 

  
 
ฉ 
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๔.๔๖ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้การด าเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ด้านการบรหิารจัดการที่ดี......................................................... 

 
๑๑๖ 

๔.๔๗ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการยอมรับการด าเนนิโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ด้านการบริหารจัดการที่ดี......................................................... 

 
๑๑๖ 

๔.๔๘ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส าเรจ็ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ด้านการบริหารจดัการที่ดี...................................... 

 
๑๑๗ 

๔.๔๙ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต่อโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่  ๑๑ ด้านการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น.............................................................................................................. 

 
 
๑๑๘ 

๔.๕๐ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้การด าเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๑ ด้านการจัดการศกึษา โดยใช้โรงเรยีนเปน็ฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น............................................................................................................. 

 
 
๑๑๙ 

๔.๕๑ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการยอมรับการด าเนนิโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๑ ด้านการจัดการศกึษา โดยใช้โรงเรยีนเปน็ฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น............................................................................................................. 

 
 
๑๑๙ 

๔.๕๒ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส าเรจ็ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑๑ ด้านการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิน่..............................................................................................     

 
 
๑๒๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช 



สารบัญแผนภูมิ 

แผนภูมิ   หน้า 

๒.๑ แสดงประเภทของการประเมินตามช่วงเวลาของโครงการ........................................ ๒๒ 
๔.๑ จ านวนโครงการที่ก าหนดในแผนพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) กบัจ านวนโครงการที่

จะด าเนินการตามข้อบญัญัตปิระจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗.............................. 
 
๘๐ 

๔.๒ จ านวนโครงการของแผนด าเนินงานตามข้อบัญญตัิฯ กับโครงการได้ด าเนนิการจริง
และโครงการที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗…………… 

 
๘๒ 

๔.๓ จ านวนงบประมาณที่ก าหนดในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) กับ
จ านวนงบประมาณตามข้อบญัญัตปิระจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗……………… 

 
๘๓ 

๔.๔ จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการจริง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จ าแนก 
ตามแผนยุทธศาสตร์ ........................................................................................ 
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ท่ีมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 จังหวัดสตูล มีศักยภาพในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวมาก เพราะมีแหล่งท่องเที่ยว
ที่ส าคัญ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูลจึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลว่าด้วยการมุ่งพัฒนา
และส่งเสริมการท่องเที่ยวว่า “เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรเพิ่มมูลค่า สังคมพัฒนา ก้าวหน้าสู่
สากล” มีเป้าประสงค์เพื่อให้ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความสุขและมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น
ซึ่งเป็นรายได้จากการท่องเที่ยวและการเกษตร ประชาชนมีจิตส านึกที่ดี มีจิตสาธารณะ และมี
ความเป็นพลเมืองเพิ่มขึ้นมีความสงบสุข จึงได้ก าหนดพันธกิจ ให้มีการพัฒนาส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดโดยมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน พัฒนา
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมคุณภาพการบริหารจัดการทางการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน 
ความปลอดภัย และมีส่ิงอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน พัฒนาและส่งเสริมให้ท าการเกษตรที่ปลอดภัย โดยยึดแนวทางเศรษฐกจิ
พอเพียง ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร และพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมให้สามารถ
ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งโดยการเน้นองค์ความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเน้นการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการวิจัยพัฒนาที่ช่วยให้เกษตรกรมี
องค์ความรู้ใหม่ พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงข่ายถนนให้เพียงพอรองรับปริมาณจราจร 
เชื่อมโยงเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว การเกษตร และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัด 
การใช้ผังเมืองรวม พัฒนาการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้มี
มาตรฐานสากล รักษาศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาดั้งเดิมของท้องถิ่น สร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชน อนุรักษ์ และฟ้ืนฟู สืบสานไว้ซึ่งวิถีชีวิตของคนสตูล ส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน 
และฟื้นฟูด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและ
รักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี สร้างความสมดุลระหว่างเมืองกับชนบท ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
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การก าหนดทิศทางพัฒนาท้องถิ่น ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ พัฒนาความพร้อมของบุคลากรท้องถิ่น
ให้สามารถรองรับภารกิจที่เพิ่มข้ึนและเปลี่ยนแปลงก้าวให้ทันโลก 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ 
และเพื่อให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงได้จัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ -
๒๕๕๙) และก าหนด แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีโครงการ/
กิจกรรมที่ด าเนินการ จ านวน ๑๒๑ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ๑๓๗,๘๐๘,๘๐๐ บาท 
(แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ข้อมูล
วันที่  ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗)  ภายหลังมีการตั้งจ่ายรายการใหม่ระหว่างปี  จ านวน ๘ 
โครงการรวมเป็น ๑๒๙  โครงการ  งบประมาณ ๑๕๑,๔๒๕,๗๓๐ บาท และยกเลิก ๑๓ โครงการ 
จึงเหลือจ านวนโครงการที่ท าจริง ๑๑๖ โครงการ มีงบประมาณ ๑๕๐,๖๙๐,๑๓๐ บาท 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ ๑๑ ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
 ๑.  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ 
 ๒.  การเกษตรยั่งยืน 
 ๓.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย 
 ๔.  การส่งเสริม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
 ๕.  พัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และเพื่อนันทนาการ 
 ๖.  การอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๗.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 
 ๘.  การลงทุน การพาณิชย์ และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล 
            ๙.  เมืองสงบสุข  

                        ๑๐. การบริหารจัดการที่ดี 
                        ๑๑. การจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

ในยุทธศาสตร์แต่ละด้านได้มีการก าหนดโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์แต่ละด้าน ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ท่ี  ๑  กำรท่องเท่ียวเชิงนิเวศและกำรท่องเท่ียวที่ประทับใจ  ก าหนดโครงการ/
กิจกรรม ได้แก ่  

๑.๑ ขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการท่องเที่ยว 
๑.๒ เปิดโลกทัศนก์ารท่องเที่ยวเชิงวิถชีีวิตชุมชนจังหวัดสตูล 
๑.๓ รักษ์ เล ป่า ฟ้า สตูล 



บทน ำ  ๓  
 

๑.๔ ศูนย์บรกิารนักท่องเทีย่ว 
๑.๕ ป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว 
๑.๖ ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเทีย่ว หาดแหลมสน 
๑.๗ เปิดฟ้าอันดามันสวรรค์สตูล 
๑.๘ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลทั้งในและต่างประเทศ 
๑.๙ จัดงานบาราฟชิชิ่งคัพ 
๑.๑๐ จัดการแข่งขันว่ิงมนิิ - ฮาล์ฟมาราธอน 
๑.๑๑ จัดงานสตูลฟอสซิลเฟสติวัล  (Satun Fossil Festival)  อ าเภอทุ่งหว้า 
๑.๑๒ จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสตูล 
๑.๑๓ ประชุมเชิงปฏิบตัิการด้านการท่องเที่ยวทางทะเล 

ยุทธศำสตร์ท่ี  ๒   กำรเกษตรยั่งยืน  ก าหนดโครงการ/กิจกรรม ได้แก ่

๒.๑. งานวันจ าปาดะของดีเมืองสตลู 
๒.๒. ประกวดศูนยบ์ริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 

จังหวัดสตูล 
๒.๓ ส่งเสริมอาชีพเกษตร    
๒.๔ ส่งเสริมหมู่บ้านน าร่องเกษตรแนวใหม ่
๒.๕ จัดเวทีแลกเปลีย่นข้อมูลเพื่อบริหารจดัการประมงพืน้บ้าน 

๒.๖ พัฒนาศักยภาพเกษตรกรมืออาชีพด้านปศุสัตว์ จังหวัดสตูล 
๒.๗ ขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการเกษตร  
๒.๘ เพิม่ประสิทธิภาพและปรับปรุงโรงอัดยางก้อนในสถาบันการเกษตร 

ยุทธศำสตร์ท่ี  ๓  กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีทันสมัย  ก าหนดโครงการ/กิจกรรม 
ได้แก่   

๓.๑ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรตี สายบ้านควนโต๊ะเหลง  - 
คลองบาราเกด หมูท่ี่ ๔-หมู่ที่ ๑๐ เชื่อมหมู่ที่ ๑ ต าบลควนกาหลง  

๓.๒ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านซอย ๙ - บ้าน
ซอย ๘ ต าบลควนกาหลง อ าเภอควนกาหลง 

๓.๓ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านในเมือง หมู่ที่ 
๑๒ บ้านควนตานี   หมู่ทึ่ ๔ ต าบลละงู อ าเภอละง"ู  
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๓.๔ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเทศบาล ๑ ต าบล
ก าแพง - ต าบลปากน้ า, ต าบลแหลมสน อ าเภอละง ู

๓.๕ ก่อสร้างถนน คสล. สายทุง่อินตี หมูท่ึ่ ๑ บ้านโต๊ะซะ ต าบลควนสตอ 
อ าเภอควนโดน 

๓.๖ ก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ทึ ่๑ ต าบลคลองขุด 
อ าเภอเมือง 

๓.๗ ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนถนน (Black Spot) 
๓.๘ ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนถนนบรเิวณสี่แยกเขาขาว 
๓.๙ ปรับปรุงสระน้ าสาธารณะประโยชน์ หมู่ทึ่ ๒ ต าบลเจะ๊บิลัง อ าเภอ

เมือง 
๓.๑๐ จัดท า ายน้ าล้นคลองดุสน หมู่ที่ ๑,๔ ต าบลควนโดน  

ยุทธศำสตร์ท่ี ๔  กำรส่งเสริม และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้
ยั่งยืน ก าหนดโครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 

๔.๑ ท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว 
๔.๒ ปลูกจิตส านกึในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔.๓ คลองสวยน้ าใส 
๔.๔ สนับสนุนการจัดการขยะ  
๔.๕ สบทบค่าก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะมูล อยและส่ิงปฏิกลูแบบครบวงจร 

อ าเภอละงู ระยะที่ ๑  หมู่ที่ ๘ บ้านนาพญา ต าบลละงู อ าเภอละง"ู 

ยุทธศำสตร์ท่ี  ๕  พัฒนำกำรกีฬำเพื่อควำมเป็นเลิศ และเพื่อนันทนำกำร ก าหนด
โครงการ/กิจกรรม ได้แก่   

๕.๑ ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาสนามกีฬากลางจังหวัดสตูล 
๕.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการสนามกฬีา 
๕.๓ ปรับปรุงสนามกีฬา    
๕.๔ การส่งเสริมและสนบัสนุนการกีฬาจงัหวัดสตูล 
๕.๕ จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชน 
๕.๖ จัดการแข่งขันกีฬาสตูลลีก     
๕.๗ จัดส่งทีมกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเข้าร่วมการแข่งขัน 
๕.๘ จัดการแข่งขันกีฬาจาบังเกมส ์
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๕.๙ พัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา 
๕.๑๐ ส่งเสริมนักกีฬาตัวแทนจังหวัดไปแข่งขันกฬีาในระดับภาค/ประเทศ 
๕.๑๑ จัดส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมกีฬาและวิชาการนกัเรียนศูนย์

การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา) ๕ จังหวัดชายแดนใต ้

ยุทธศำสตร์ท่ี  ๖  กำรอนุรักษ์ศลิปะ  วัฒนธรรม  จำรีตประเพณี  และพัฒนำภูมปิัญญำ
ท้องถ่ิน  ก าหนดโครงการ/กิจกรรม ได้แก ่

๖.๑  จัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ
๖.๒ อุปสมบทพระภิกษุ  บรรพชาสามเณร และบวชศีลจาริณี            

เฉลิมพระเกียรต ิ
๖.๓ ส่งเสริมกจิกรรมวันส าคญัทางพทุธศาสนา 
๖.๔ จัดงานวันซาลามัตฮารีรายา 
๖.๕ ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมจังหวัดสตูล 
๖.๖ แข่งขันว่าวประเพณจีังหวัดสตูล  และแสดงว่าวนานาชาต ิ
๖.๗ จัดงานวันร าลกึเกยีรติประวัตทิ่านศาสดามูฮัมมัด 
๖.๘ ส่งเสริมกจิกรรมในเดือนรอมฎอน    
๖.๙ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้หลักศาสนา 
๖.๑๐ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิม (ศูนย์คลองช้าง) 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๗  กำรพฒันำทรัพยำกรมนุษย์และสังคม  ก าหนดโครงการ/กจิกรรม ได้แก ่

๗.๑ ส่งเสริมการเรยีนการสอนโรงเรียนน าร่องเน้นหลกัสูตรเฉพาะด้าน 
(หลักสูตรกีฬา) 

๗.๒ ส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้แก่นกัเรียนศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจ ามสัยิด (คุรุสัมพันธ)์ 

๗.๓ บริหารจัดการศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
๗.๔ การจัดการศนูยเ์สาะหาและพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพเิศษใน

ท้องถิ่น (ศูนย์ GTX) จังหวัดสตูล  
๗.๕ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
๗.๖ ส่งเสริมวิชาการโรงเรียนถ่ายโอนท้องถิน่ภาคใต้ 
๗.๗ จัดงานมหกรรมวิชาการเปิดโลกทัศน์เยาวชนมุสลิม 
๗.๘ นิเทศการศึกษา 
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๗.๙ พัฒนาหลักสูตรปฐมวัย ๔ ด ี
๗.๑๐ ขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการศึกษา 
๗.๑๑ พัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในจงัหวัดสตูล 
๗.๑๒ จัดซื้อและติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ส าหรับอาคารห้องพักผู้ป่วย 

และแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลทุ่งหว้า 
๗.๑๓ จัดหาครุภัณฑ์เพื่อทดแทนและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

โรงพยาบาลควนโดน 
๗.๑๔ ขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านสวัสดกิาร   
๗.๑๕ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  และกลุ่มเสี่ยง 
๗.๑๖ สมทบกองทนุฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพระดับจงัหวัด 
๗.๑๗  จดัตั้งสาขาศูนย์เดก็พิเศษ  

ยุทธศำสตร์ท่ี  ๘ กำรลงทุน กำรพำณิชย์ และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล  ก าหนดโครงการ/
กิจกรรม ได้แก่       

                                  ๘.๑    ส่งเสริมการลงทุน                                              
๘.๒  ก่อสร้างห้องน้ า ห้องส้วม สาธารณะ 

ยุทธศำสตร์ท่ี  ๙ เมืองสงบสุข  ก าหนดโครงการ/กจิกรรม ได้แก่         
 ๙.๑  ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    

๙.๒ จัดงานวันอาสาสมัครประจ าหมูบ่้าน    
๙.๓ จัดงานวันสตรีสากล 
๙.๔ สุดยอดผู้น าสู่ความสมานฉนัท ์   
๙.๕  สานสัมพันธ์ผู้น าท้องที่กับผูน้ าท้องถิน่  
๙.๖ จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
๙.๗ เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิจงัหวัดสตูล

ประจ าป ี๒๕๕๗ 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๑๐ กำรบริหำรจัดกำรท่ีดี ก าหนดโครงการ/กิจกรรม ได้แก่   
๑๐.๑ พัฒนาศักยภาพบคุลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

๑๐.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรี  ปรญิญาโท  
ของบุคลากร  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล    
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๑๐.๓ จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
๑๐.๔ จ้างองค์กรหรือสถาบนัเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพฒันา

องค์การบริหารส่วนจงัหวัดสตูล 
๑๐.๕ จ้างองค์กรหรือสถาบนัเพื่อส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
๑๐.๖ พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารจัดการองค์กร (BSC) 
๑๐.๗ ปรับปรุง บ ารุงรักษา หรือซ่อมแซมที่ดิน และ สิ่งก่อสร้างทีอ่ยู่ใน

ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด   
๑๐.๘ เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจกัรกล      
๑๐.๙ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ภารกจิหน้าที่ และผลงานขององคก์ร 
๑๐.๑๐ พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี (ปรับปรุงเว็บไซต์) 
๑๐.๑๑ ป้ายประชาสัมพันธ์ดจิิตอล 
๑๐.๑๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พบประชาชน   
๑๐.๑๓ ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาท้องถิน่ (clinic center) 
๑๐.๑๔ เลือกตั้งสมาชิกสภา/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
๑๐.๑๕ ส่งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง 
๑๐.๑๖ ค่าซ่อมใหญเ่ครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
๑๐.๑๗ เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือเครื่องใช้ ประจ าส านักงาน 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๑๑ กำรจัดกำรศกึษำโดยใช้โรงเรียนเปน็ฐำนในกำรพัฒนำท้องถ่ิน ก าหนด
โครงการ/กิจกรรม ได้แก่         

๑๑.๑ การรณรงค์ป้องกนัยาเสพติดในสถานศึกษา 
๑๑.๒  อาหารกลางวัน    
๑๑.๓ อาหารเสริม (นม) 
๑๑.๔ ส่งเสริมจัดการเรียนการสอนโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖   
๑๑.๕ ปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา   
๑๑.๖ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑๑.๗  การพัฒนาห้องสมุดโรงเรยีน 
๑๑.๘ ค่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 
๑๑.๙ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรยีน 
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๑๑.๑๐ ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบและ
สิ่งแวดล้อม 

๑๑.๑๑ ซ่อมแซมหลังคา  ้าเพดาน และระบบไฟฟ้าของโรงเรียน  
๑๑.๑๒ ศูนย์การเรยีนรูเ้ด็กปฐมวัย 
๑๑.๑๓ การพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซยีน   
๑๑.๑๔ รักการอ่าน 
๑๑.๑๕ ก่อสร้างก าแพงโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  มาจนขณะนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ การติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา น าไปสู่การวัดความส าเร็จ ประเมินว่ามีการน าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ
เพียงใด ได้ผลเป็นอย่างไร บรรลุวัตถุประสงค์ตอบสนองวิสัยทัศน์ สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ผลของ
แผนยุทธศาสตร์ได้ และในขณะเดียวกันก็สามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมติฐานในการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฉบับต่อไป   

วัตถุประสงค์ของกำรประเมิน 
 ๑. เพื่อประเมินบริบท(Context) ในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
 ๒. เพื่อประเมินกระบวนการด าเนินงาน (Process) ตามแผนพัฒนาประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  
            ๓. เพื่อประเมินผลผลิต (Product) ของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
              ๑.ท าให้ทราบถึงบริบท (Context) ในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล         
 ๒. ท าให้ทราบถึงกระบวนการด าเนินงาน (Process) ตามแผนพัฒนาประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
            ๓. ท าให้ทราบถึงผลผลิต(Product) ของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
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ขอบเขตของกำรประเมิน 
  ขอบเขตของการประเมิน คือ ประเมินบริบท (Context) กระบวนการด าเนินงาน 
(Process) และผลผลิต (Product) ของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗ 
               ๑. ก าหนดขอบเขตเนื้อหาการประเมินดังนี้ 

ส่วนท่ี ๑ การประเมินบริบท (Context) ได้แก่ การประเมิน
ความพร้อมปัจจัยพื้นฐานในการด าเนินงานด้านบุคลากร งบประมาณ แผนการด าเนินงาน การมี
ส่วนร่วมและการบริหารโครงการ                               

ส่วนท่ี ๒ การประเมินกระบวนการ  (Process) ประเมิน
กระบวนการด าเนินงาน (Process) ตามแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้แก่ การ
ด าเนินงานตามก าหนดเวลา การประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืน การประชาสัมพันธ์ 
การมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการด าเนินงาน การใช้งบประมาณ ปัญหาอุปสรรดในการ
ด าเนินงาน 

ส่วนท่ี ๓ การประเมินผลผลิต  (Product)  ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้แก่ 

๓.๑ โครงการที่จัดท าแล้วเสร็จ 
๓.๒ ความพึงพอใจของประชาชน 
๓.๓ การยอมรับของประชาชน 

๓.๔ ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
๒. ขอบเขตด้านพื้นที่และวิธีการประเมิน 

     การประเมินนี้ใช้วิธีการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  
 ข้อมูลเชิงคุณภาพ ศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ เอกสารขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด สตูล การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง  
 ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถาม เก็บข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่ ๗ อ าเภอ

ของจังหวัดสตูล จ านวน ๑,๑๐๐ คน 

 การสุ่มตัวอย่างโครงการที่เลือกประเมินผลผลิต (Product) จะสุ่มแบบเจาะจง 
เลือกโครงการที่มีผลหรือสัมพันธ์กับเป้าประสงค์ของแผนพัฒนา ประจ าปี งบประมาณ พ .ศ. 
๒๕๕๗ โดยจ านวนของการสุ่มเลือกโครงการแปรผันตามสัดส่วนของโครงการในแต่ละ
ยุทธศาสตร์   
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ขอบเขตพื้นท่ีศึกษำ   จังหวัดสตูล 

      ขอบเขตด้านเวลา ท าการประเมินระหว่าง เดือน กรกฎาคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

กรอบกำรประเมิน 

Context  Process  Product 
ความพร้อมของปัจจัยใน
การด าเนนิงาน 

 - การด าเนนิงานจัดการ
ตามก าหนดเวลา 

 - จ านวนโครงการทีจ่ัดท า
แล้วเสร็จ 

- บุคลากร 
- งบประมาณ 

 - การประสานงาน 
- การประชาสัมพนัธ ์

 - ผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค ์

- แผนการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

 - การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

 - การยอมรับของประชาชน 
- ความพึงพอใจ 

  - การใชง้บประมาณและ
ปัญหา 

  

 

 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล 
เครื่องมือ /
วิธีการ 

แนวทางการ
วิเคราะห์  สถิติ

ที่ใช ้
๑. ประเมิน
บริบท 
(context) 
ความพร้อม
ของ
ปัจจยัพื้นฐาน
ในการ
ด าเนินงาน
ตาม
แผนพัฒนา 

ความพร้อมด้านบุคลากร 
งบประมาณ แผนการ
ด าเนินงาน 
- บุคลากร 
- งบประมาณ 
- แผนการด าเนินงาน 
- กองงานมีส่วนร่วม 
-มีการวางรูปแบบการ
บริหารโครงการ 

 

๑. เอกสาร 
หลักฐาน ค าสั่ง
มอบหมายงาน
ของหน่วยงาน 

๒. ผู้รับผิดชอบ 
(ผอ.กอง หรือ
ตัวแทน) 
ทั้งหมด ๗ กอง
งาน 

๑. เอกสารของ 
อบจังหวัด 

๒. สัมภาษณ ์

วิเคราะห์
เอกสารและค า
สัมภาษณ์ สรุป
รูปแบบการ
ด าเนินงานและ
ปัญหา 



บทน ำ  ๑๑  
 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล 
เครื่องมือ /
วิธีการ 

แนวทางการ
วิเคราะห์  สถิติ

ที่ใช ้
๒. ประเมนิ
กระบวนการ
ด าเนินงาน 

- การด าเนนิงานเป็นไป
ตามก าหนดเวลา 

- การประสานงานกบั
องค์กรอ่ืน / ปัญหา 

- การประชาสัมพันธ ์
- การใช้งบประมาณ 
-ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น
ในการด าเนินงาน 

๑. เอกสารของ 
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
สตูล 

๒. ผู้รับผิดชอบ 
(ผู้อ านวยการ
กองหรือ
ตัวแทน) 
ทั้งหมด ๗  
กองงาน 

๑. เอกสาร 
๒. สัมภาษณ ์

วิเคราะห์
เอกสารและ
สรุปค า
สัมภาษณ์เชิง
เนื้อหา 
(content) 

๓. ประเมนิ
ผลผลิต 
(product) 

- จ านวนโครงการทีจ่ัดท า
แล้วเสร็จ  

- ความพึงพอใจ 
- การยอมรับของ
ประชาชน 

- ผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค ์

๑. เอกสารสรุปผล
การด าเนนิงาน 
E-plan 

๒. ประชาชนใน
พื้นที่ ๗ อ าเภอ
ของจังหวัด
สตูล 

๑. เอกสาร E-
plan 

๒. แบบสอบ 
ถาม 

ร้อยละ   
ค่าเฉล่ีย 

 



บทที่ ๒ 
แนวคิดและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
 

การติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ผู้ประเมิน ได้อาศัยแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ บริบทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล                                                
๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๒.๓ แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
๒.๔ แนวความคิดเกี่ยวกับการประเมิน 
๒.๕ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการยอมรับ 
๒.๖ แนวคิดความพึงพอใจ 
๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.๘ กรอบการประเมิน 

๒.๑ บริบทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
จังหวัดสตูลนั้นเป็นจังหวัดสุดเขตแดนใต้ของประเทศไทยอีกจังหวัดหนึ่งทางด้านฝั่ง

ทะเลอันดามัน ห่างจากกรุงเทพฯ ๙๗๓ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง โดยทิศ
เหนือติดต่อกับอ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา  อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุงและอ าเภอปะเหลียน 
จังหวัดตรัง ทางทิศใต้ติดต่อกับรัฐเปอร์ลิสและรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย  ทิศตะวันออกนั้นติดต่อ
กับอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลาและรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซียและทางทิศตะวันตกติดต่อกับทะเล
อันดามัน มหาสมุทรอินเดีย โดยพื้นที่มีเทือกเขาบรรทัดและสันกาลาคีรี เป็นเส้นกั้นอาณาเขต 
ระหว่างจังหวัดสตูล กับจังหวัดอ่ืนๆ และประเทศมาเลเซีย  โดยมีรูปแบบการปกครองและการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ๓ รูปแบบ คือ การบริหารราชการส่วนกลาง ประกอบด้วยส่วนราชการสังกัด
ส่วนกลาง ซึ่งตั้งหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด จ านวน ๕๐ หน่วยงาน การบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
จัดรูปแบบการปกครองและการการบริหารราชการ ออกเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับจังหวัดประกอบด้วย 
ส่วนราชการประจ าจังหวัด จ านวน ๓๒ หน่วยงาน ระดับอ าเภอประกอบด้วย ๗ อ าเภอ ๓๖ ต าบล 
๒๗๙ หมู่บ้าน และการบริหาราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ 
เทศบาลเมือง ๖ เทศบาลต าบล และ ๓๔ องค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งนี้องค์การบริหารส่วน    



แนวคิดและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง      ๑๓ 

จังหวัดสตูล นั้นก็ถือเป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในจังหวัดสตูล ซึ่ง เป็นการปกครอง
ท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีการปรับปรุงแก้ไข และวิวัฒนาการมาตามล าดับ สภาจังหวัดถูกจัดให้มีขึ้น
เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.๒๔๗๖ ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ.๒๔๗๖ ฐานะของ     
สภาจังหวัดขณะนั้น มีลักษณะเป็นองค์กรตัวแทนของประชาชน    ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาหารือ
แนะน าแก่คณะกรรมการจังหวัดเท่านั้น ต่อมามีการตราพระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ.๒๔๘๑ ขึ้น
เพื่อแยกกฎหมายที่เกี่ยวกับสภาจังหวัดไว้โดยเฉพาะ จนกระทั่งได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๔๙๕  ซึ่งก าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าปกครอง
บังคับบัญชาข้าราชการในส่วนจังหวัดของกระทรวง  ทบวง กรมต่างๆ โดยตรงแทนคณะกรมการ
จังหวัดเดิม สภาจังหวัดจึงมีฐานะเป็นสภาที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด  ต่อมามีการตรา
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๔๙๘ ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเป็นหน่วยราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง  มีฐานะเป็นนิติบุคคล และต่อมาได้มีการ
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัดใหม่ โดยตราพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ ท าให้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดทั้งหมด อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
นั้นมีพัฒนาการมาอย่างยาวนาน 

ภายใต้การบริหารของ นายสัมฤทธิ์   เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูลนั้น ได้น าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลสู่การพัฒนาในหลากหลายด้าน ซึ่งมีวิสัยทัศน์ที่ว่า
พัฒนาสตูลสู่เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม ด้วยความสมานฉันท์บนความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา 
และวัฒนธรรมประเพณี มุ่งพัฒนาให้  “ สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน คนมีคุณธรรม ทันโลก ครอบครัว
อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจดี  สิ่งแวดล้อมยั่งยืน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลจะเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้และพัฒนาที่เป็นเลิศด้านบริการและบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล ” และได้ก าหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เพื่อน าพาสตูลสู่ความก้าว
ไกลและมั่นคง 

๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
การที่ท้องถิ่นจะพัฒนาไปในทิศทางใด จ าเป็นต้องมีการก าหนด วิสัยทัศน์ หรือภาพใน

อนาคตและแปลงมาสู่การปฏิบัติ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าและประสาน
แผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ก าหนดประเภทของแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่นไว้ ๒ ประเภท คือ (คู่มือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ใน 
www.dla.go.th) 



๑๔  แนวคิดและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง   

๑. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นแผนพัฒนาระยะยาว 
๒. แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน (Rolling Plan) ที่ต้องมีการ

ทบทวนและจัดท าทุกปี ซึ่งจะน าไปสู่กระบวนการการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ บัญญัติให้เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนต าบลและการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปพิเศษมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเอง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งนอกจากจะมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเองแล้วยังมีอ านาจหน้าที่ ในการประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่
คณะรัฐมนตรีก าหนดอีกด้วย 

เนื่องจากการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายการ
ปกครองการบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลังและการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่  ที่
กฎหมายก าหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีความเป็นอิสระในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
การด าเนินตามแผน ความเป็นอิสระนั้นไม่ได้หมายถึงความเป็นอิสระในฐานะเป็น “รัฐอิสระ” แต่เป็น
การมอบอ านาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะบางส่วนให้  และยังต้องอยู่ในการก ากับดูแล หรือ
ตรวจสอบโดยรัฐบาลและประชาคมอีกด้วย ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องตระหนักว่าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาระดับต่างๆ ได้แก่ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล แผน
กระทรวง แผนกรม และรัฐวิสาหกิจต่างๆ ซึ่งเป็นแผนระดับชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนาจังหวัดในระดับจังหวัด ตลอดจนยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอและแผนพัฒนาอ าเภอใน
ระดับอ าเภอ  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนา ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ก าหนดประเภทของแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ ๒ ประเภท 

“แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา”  หมายความว่า   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร ์และแนวทางพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด อ าเภอ และแผนชุมชน 

“แผนพัฒนาสามปี” หมายความว่า  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการก าหนด
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รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและ
เป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  

 ซึ่งการจัดท าแผนพัฒนาสามปี จะมีความเชื่อมโยงกับการจัดท างบประมาณประจ าปี
อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการจัดท างบประมาณในระบบมุ่งเน้นผลงาน 

”แผนด าเนินงาน”   หมายความว่า  แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องประจ าปีงบประมาณนั้น  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ก าหนดองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นดังนี้ 
๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ก าหนดแนวทางการพัฒนาของ

ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ การผังเมือง ตลอดจนให้ค าปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น 

๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีหน้าที่จัดท า
ร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นก าหนด 

๓) คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นองค์กรที่ท าหน้าที่ก าหนดกรอบ 
ทิศทาง แนวทาง รวมทั้งประสานการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดให้สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ และ แนวทางการ พัฒนาจังหวัด อ าเภอ ตรวจสอบวิเคราะห์และประสานแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด และให้ความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา หรือ
แผนพัฒนา สามปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด รวบรวมข้อมูลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการประสานแผน คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจมอบ
อ านาจในการให้ความเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาฯ ให้คณะอนุกรรมการประสานแผนระดับอ าเภอ เพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ภายใต้ การก าหนดกรอบนโยบาย แนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการประสาน
แผนก าหนด 

ส าหรับองค์ประกอบขององค์กรในการจัดท าและประสานแผนพัฒนา  (ยกเว้นคณะ 
กรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา) จะมีลักษณะ “ไตรภาคี” โดยมีองค์ประกอบจาก ตัวแทน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนของราชการบริหารส่วนภูมิภาคและรัฐวิสาหกิจ และตัวแทน
จากภาคประชาชนในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการประสานงานและบูรณาการ 
รวมทั้งสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น 

การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นกระบวนการ
ก าหนดทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยก าหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุ
และแนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ
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ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น และปัญหา/ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
ด้วย การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง
ทั้งนี้เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้น  
ในอนาคต เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มุ่งไปสู่
สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเป็นการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องก าหนดถึงสภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุและ
แนวทางในการที่จะท าให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น 

การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ๘ 
ขั้นตอน  

(๑) การรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญ 
(๒) การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของท้องถิ่นในปัจจุบัน  

และก าหนดประเด็นในการพัฒนา 
(๓) การก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น 
(๔) การก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(๕) การก าหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่น 
(๖) การก าหนดยุทธศาสตร์และบูรณาการแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
(๗) การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น 
(๘) การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เพื่อน าพาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สู่การเป็นเมืองน่าอยู่  คู่คุณธรรม องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้มีการก าหนดกรอบและแนวทางในการบริหารในส่วนต่าง  ๆ ด้วย         
ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ ที่ให้อ านาจกับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  มีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังต่อไปนี้  

๑. ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย 
๒. จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดท าแผนพัฒนา

จังหวัดตามระเบียบคณะรัฐมนตรีก าหนด 
๓. สนับสนุนสภาต าบลและส่วนราชการท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
๔. ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบลและส่วนราชการ

ท้องถิ่นอ่ืน 
๕. แบ่งสรรเงิน ซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
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๖. อ านาจหน้าที่ของจังหวัด ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด 
พ.ศ.๒๔๙๘ เฉพาะในเขตสภาต าบล 

๗. คุ้มครองดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท านุบ ารุงรักษา
ศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนาธรรมอันดีของท้องถิ่น 

๘. จัดท ากิจการใด ๆ อันเป็นอ านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ในเขต
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการนั้น เป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกัน
ด าเนินการ หรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท า ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

๙. จัดท ากิจการอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืนก าหนดให้
เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

๒.๓  แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
๑. วิสัยทัศน์ เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  เกษตรเพิ่มมูลค่า  สังคมพัฒนา  ก้าวหน้าสู่สากล 
๒. เป้าประสงค์รวม  
 ๒.๑. ประชาชนในจังหวัดสตูล มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความสุขและมีรายได้เฉลี่ย

เพิ่มข้ึนซึ่งเป็นรายได้จากการท่องเที่ยวและการเกษตร 
 ๒.๒ ประชาชนในจังหวัดสตูล มีจิตส านึกที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความเป็น

พลเมืองเพิ่มข้ึน มีความสงบสุข 
     ๓. พันธกิจ  

 ๑.  พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล โดยมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัด 

 ๒.  พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทุกระดับ และส่งเสริมคุณภาพการบริหาร
จัดการทางการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และมีสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่
นักท่องเที่ยว 

 ๓.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเป็นที่
ประทับใจของนักท่องเที่ยว 

 ๔.  พัฒนาและส่งเสริมให้ท าการเกษตรที่ปลอดภัย โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงรวมตลอดถึงส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร และพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมให้
สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๕.  พัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งโดยการเน้นองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เน้นการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการวิจัยพัฒนาที่ช่วยให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ใหม่ 
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 ๖.  พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงข่ายถนนให้ครบถ้วนเพียงพอรองรับปริมาณ
จราจรและการให้ความสะดวกในการเดินทางตลอดทั้งเชื่อมโยงเส้นทางเพื่อเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว 
การเกษตร  ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดและการใช้ผังเมืองรวมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน  

 ๗. พัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้
มาตรฐานสากล 

 ๘.  รักษาศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาดั้งเดิมของท้องถิ่น โดยการมีส่วน
ร่วมของประชาชน เพื่อให้เป็นสมบัติของลูกหลานสืบไป ตลอดรวมถึงการอนุรักษ์ และฟื้นฟู สืบสาน
ไว้ซึ่งวิถีของคนสตูล 

 ๙.  ส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน และฟื้นฟูด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนเพื่อให้
ประชาชนมีสุขภาพ  ที่ดีให้มีความสุข 

 ๑๐.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อสร้างความสมดุล
ระหว่างการเป็นเมืองกับชนบท 

 ๑๑.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางพัฒนาท้องถิ่น มีส่วนร่วม
คิด ร่วมตัดสินใจ โดยใช้กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของ
ท้องถิ่น 

 ๑๒.  พัฒนาความพร้อมของบุคลากรท้องถิ่นให้สามารถรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและ
เปลี่ยนแปลงพร้อมทั้งก้าวให้ทันโลก 

  ๔.  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘  

เพื่อให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงได้จัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ -๒๕๕๙) และ
ก าหนด แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีโครงการที่ด าเนินการ จ านวน 
๑๒๙  โครงการ มีงบประมาณด าเนินการหลังการปรับลด-เพิ่มจ านวน ๑๕๐,๖๙๐,๑๓๐.๐๐ บาท 
(รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557(E-Plan) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล) ก าหนดยุทธศาสตร์ ๑๑ ยุทธศาสตร์ได้แก่ 

 ๑.  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ 
 ๒.  การเกษตรยั่งยืน 
 ๓.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย 
 ๔.  การส่งเสริม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
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 ๕.  พัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และเพื่อนันทนาการ 
 ๖.  การอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๗.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 
 ๘.  การลงทุน การพาณิชย์ และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล 
 ๙.  เมืองสงบสุข  
     ๑๐. การบริหารจัดการที่ดี 
     ๑๑. การจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น     

๒.๔ แนวความคิดเกี่ยวกับการประเมิน 
๑. ความหมายของการประเมิน 
ความหมายของการประเมินได้มีผู้ให้ความหมายไว้หลายท่าน  ซึ่งแต่ละท่านก็ได้ให้

ความหมายของการประเมินไปหลายแนวทาง ดังนี้ 
Cronbach (๑๙๖๓ อ้างถึงใน ศิริชัย กาญจนวาสี. ๒๕๓๖: ๑๖) ได้กล่าวไว้ว่าการ

ประเมินเป็นกระบวนการที่เป็นระบบในการเก็บรวบรวม  และใช้สารสนเทศส าหรับการตัดสินใจ 
จุดมุ่งหมายหลักของการประเมินโครงการอยู่ที่ความต้องการทราบผลของโครงการ การเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน และส่วนใดของโครงการที่ควรปรับปรุงแก้ไข 

Suchman (๑๙๖๗ อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์. ๒๕๕๐: ๑) ให้ความหมายของการ
ประเมินโครงการว่า หมายถึง การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือการใช้เทคนิคการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์เพื่อหาข้อมูลที่เป็นจริง และเชื่อถือได้เกี่ยวกับโครงการ เพื่อการตัดสินใจว่าโครงการ
ดังกล่าวดีหรือไม่ดีอย่างไร หรือเป็นการค้นหาว่าผลของกิจกรรมที่วางไว้ในโครงการ  ประสบ
ความส าเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ หรือความมุ่งหมายของโครงการหรือไม่ 

Alkin (๑๙๖๙ อ้างถึงใน วรรณภา ทองแดง. ๒๕๕๑: ๘) ได้กล่าวไว้ว่าการประเมินเป็น
กระบวนการของการท าให้เกิดความมั่นใจในการตัดสินใจด้วยการคัดเลือกข้อมูลที่เหมาะสมรวบรวม
และวิเคราะห์เพื่อจัดท ารายงานสรุปสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการตัดสินใจเลือก
ทางเลือกที่เหมาะสม 

Worthen and Sander (๑๙๘๗ อ้างถึงใน วรรณภา ทองแดง. ๒๕๕๑: ๙) ได้ให้
ความหมายของการประเมินไว้ว่าเป็นการพิจารณาคุณค่าของสิ่ง ๆ หนึ่ง ประกอบด้วย การจัดหา
สารสนเทศเพื่อตัดสินคุณค่าของแผนงาน ผลผลิตกระบวนการ หรือการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือการ
พิจารณาศักยภาพของทางเลือกต่าง ๆ ที่ใช้ในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
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Stufflebeam (๑๙๙๐ อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์. ๒๕๕๐: ๑) กล่าวถึงการประเมิน
โครงการว่าเป็นกระบวนการบรรยาย เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมาย การวางแผน การ
ด าเนินการ และผลกระทบ เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการตัดสินใจ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และเพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์ของโครงการ 

เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (๒๕๔๖: ๓๐๕) กล่าวว่า การประเมินโครงการเป็น
กระบวนการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่จ าเป็นอันจะน าไปสู่การตัดสินความส าเร็จ  รวมทั้งการ
แก้ไขปรับปรุง พัฒนา ตลอดจนการสร้างและการก าหนดทางเลือกใหม่ในการด าเนินโครงการ 

พิสณุ ฟองศร ี(๒๕๔๙: ๖๘) ได้สรุปความหมายของการประเมินโครงการไว้ว่า หมายถึง
กระบวนการตัดสินคุณค่าของโครงการในระยะหนึ่งระยะใดหรือทุกระยะ โดยน าสารสนเทศจากการ
วัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เพื่อตัดสินใจจัดท าโครงการ ทดลองหรือน าร่องปรับเปลี่ยน 
ระงับ ปรับปรุง ขยายผล หรือยกเลิกโครงการ 

นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการที่ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการไว้ด้วย  
ดังนี้ 

ประชุม รอดประเสริฐ (๒๕๒๙ : ๗๒-๗๓) ให้ความหมายของการประเมินผล หมายถึง
กระบวนการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการด าเนินการตัดสินใจด าเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
นอกจากนี้ยังมีความหมายเกี่ยวข้องกับค าอ่ืน ๆ เช่น การวิจัย การวัดผล การตรวจสอบรายงานผล
การควบคุมดูแล การประมาณการ และการพิจารณาตัดสินใจ ซึ่งอาจสรุปเป็นความหมายหรือค า
จ ากัดความรวมกันได้ว่า เป็นการประเมินค่าหรือประมวลผล ที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินงานโดย
อาศัยข้อมูลที่รวบรวมด้วยวิธีการสอบถาม ทดสอบ สังเกต และวิธีการอ่ืน ๆ แล้วท าการวิเคราะห์เพื่อ
ตัดสินว่าการด าเนินงานนั้นมีคุณภาพหรือบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานมากน้อยเพียงใด 

นิศา ชูโต (๒๕๓๘: ๙) ได้ให้ความหมายของการประเมินผลไว้ว่า หมายถึงกิจกรรม  
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ความหมายข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความต้องการ การหาแนวทาง
วิธีการปรับปรุง วิธีการจัดการเกี่ยวกับโครงการ และหาผลที่แน่ใจว่าเกิดจากโครงการ เพื่อเป็นการ
เพิ่มคุณภาพ และประสิทธิภาพของโครงการให้ดียิ่งขึ้น 

สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (๒๕๔๔: ๑๕๓) กล่าวถึงความหมายของการประเมินผลไว้ว่า 
หมายถึงกระบวนการให้ได้มาซึ่งสารสนเทศเกี่ยวกับความก้าวหน้าของโครงการ และความส าเร็จของ
โครงการอันเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงคุณค่าของโครงการ กล่าวคือ เป็นเครื่องแสดงว่าโครงการได้ด าเนินไป
แล้วได้ผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการมากน้อยเพียงใด  ตลอดจนในอนาคตควรจะด าเนินการ
อย่างไร 
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จากความหมายของนักวิชาการสรุปได้ว่า  การประเมินผลโครงการหมายถึง 
กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลของโครงการ เพื่อหาแนวทางส าหรับโครงการ
นั้น ๆ ว่าควรจะด าเนินการต่อ ยุติ หรือปรับปรุง เพื่อให้โครงการนั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์ และมี
ประสิทธิภาพ 

๒. ประเภทของการประเมิน 
การประเมินเป็นสิ่งที่ควรท าควบคู่ไปกับการด าเนินโครงการ นับตั้งแต่การเลือกโครงการ 

การวางแผนโครงการ การด าเนินงานตามโครงการจนถึงการประเมินผลสุดท้ายของโครงการ  ชนิด
ของการประเมินโครงการจะแตกต่างกันไปตามช่วงเวลาของการประเมิน  ดังต่อไปนี้(สุวิมล ติร
กานันท์. ๒๕๕๐ : ๙-๑๐) 

Need Assessment หมายถึง การประเมินความต้องการขององค์กรหรือกลุ่มสังคมเพื่อ
น ามาท านโยบาย แผนงาน หรือโครงการใด ๆ เป็นการประเมินก่อนเริ่มท าแผนหรือท าโครงการ 

Feasibility Study หมายถึง การประเมินเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของทางเลือก
เพื่อน ามาจัดท าเป็นนโยบาย แผนงาน หรือโครงการใด ๆ 

๑) ด้านเศรษฐกิจ เป็นการพิจารณาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผลตอบแทน
ที่ได้รับ 

๒) ด้านสังคม เป็นการพิจารณาว่าโครงการหรือแผนงานไม่ขัดต่อวัฒนธรรมประเพณี 
และวิถีการด ารงชีวิต ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของสังคม 

๓) ด้านการเมือง เป็นการพิจารณาว่าการด าเนินงานจะไม่มีข้อขัดแย้งทางการเมืองหรือ
ได้รับการสนับสนุน 

๔) ด้านบริหาร เป็นการพิจารณาถึงขีดความสามารถขององค์กรที่เกี่ยวข้องว่ามี
ความสามารถที่จะด าเนินการได้หรือไม่ 

๕)  ด้านเทคนิค เป็นการพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เกี่ยวกับเทคนิค 
วิธีการที่น ามาใช้ในการด าเนินงาน 

๖) ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการพิจารณาว่าโครงการหรือแผนงานที่จัดท าขึ้นมีผลต่อการ
ท าลายสิ่งแวดล้อมหรือไม่ 

Context Evaluation หมายถึง การประเมินบริบทของโครงการว่ามีความเหมาะสม
ประกอบด้วยความจ าเป็นของโครงการ ความต้องการโครงการของกลุ่มเป้าหมาย ความเหมาะสม
ของโครงการต่อกลุ่มเป้าหมายและความเหมาะสมต่อพื้นที่ด าเนินโครงการ 
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Input Evaluation หมายถึง การประเมินความพร้อมของสิ่งต่าง ๆ ที่ถูกน าเข้ามาร่วมใน
โครงการ ประกอบด้วย บุคลากร งบประมาณ แนวทางการจัดการ วัสดุอุปกรณ์ 

Process Evaluation หมายถึง การประเมินการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน หรือ
โครงการว่ามีความถูกต้องเหมาะสมเพียงใด 

Monitoring หมายถึง การติดตามก ากับงาน เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบว่าการ
ด าเนินงานเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน หรือโครงการที่วางไว้หรือไม่ 

Formative Evaluation หมายถึง การประเมินความก้าวหน้าของโครงการ เมื่อด าเนิน
โครงการไปได้ระยะหนึ่ง เพื่อน าผลไปใช้แก้ไขปรับปรุงโครงการ 

Product Evaluation หมายถึง การประเมินผลที่ได้จากโครงการว่าเป็นไปตามที่
คาดหวังหรือไม่เพียงใด 

Summative Evaluation หมายถึง การประเมินผลสรุปโครงการ หลังจากสิ้นสุดการ
ด าเนินโครงการนั้น เพื่อน าผลไปประกอบการตัดสินใจว่า ควรปรับปรุง แก้ไข สานต่อ หรือยุติ
โครงการ Follow-up Study หมายถึง การติดตามผลที่เกิดขึ้นเมื่อโครงการสิ้นสุดไปแล้ว จะมีการ
ติดตามผลเป็นระยะ ๆ เพื่อตรวจสอบความคงอยู่ ความก้าวหน้า และการพัฒนาอันเป็นผลมาจาก
การได้รับโครงการที่ก าหนด 

Meta-evaluation หมายถึง การประเมินโครงการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการ
ประเมิน 

แผนภูมิ    แสดงประเภทของการประเมินตามช่วงเวลาของโครงการ 

 
แหล่งท่ีมา:  สุวิมล ติรกานนัท.์ ๒๕๕๐ : ๑๐ 



แนวคิดและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง      ๒๓ 

สมคิด พรมจุ้ย (๒๕๔๖: ๓๐-๓๓) ยังได้เสนอประเภทของการประเมินใน ๓ ลักษณะ 
ดังนี้ 

๑) แบ่งตามจุดมุ่งหมายของการประเมิน แบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ 
 (๑) การประเมินเพื่อปรับปรุง  บางครั้งเรียกว่า การประเมินความก้าวหน้า 

(Formative Evaluation) 
  (๒) การประเมินเพื่อสรุปผล เรียกว่า การประเมินรวมสรุป  (Summative 

Evaluation) 
๒) แบ่งตามหลักยึดในการประเมิน แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ 
 (๑) การประเมินโดยยึดหลักวัตถุประสงค์เป็นหลัก (Goal-Based-Evaluation) เป็น

การประเมินที่ท าว่าได้บรรลุวัตถุประสงค์อะไรบ้าง 
 (๒) การประเมินที่อิสระไม่ยึดวัตถุประสงค์ของโครงการ (Goal-Free-Evaluation) 

เป็นการประเมินผลที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยไม่ทราบว่าวัตถุประสงค์ของโครงการนี้มีอะไรบ้าง 
๓) แบ่งตามล าดับเวลาที่ประเมิน แบ่งเป็นการประเมินก่อนเริ่มโครงการ ขณะด าเนิน

โครงการและหลังจากสิ้นสุดโครงการ  
 (๑) ประเมินก่อนเริ่มโครงการ (Pre-Evaluation) เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อ

ตัดสินใจเลือกโครงการตรวจสอบความเหมาะสม  ความสมเหตุสมผลของการวางแผนด าเนิน
โครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการในการน าโครงการไปปฏิบัติ  คุณภาพของโครงการ รวมทั้ง
ตรวจสอบโอกาสที่โครงการนั้นจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย การประเมินในขั้นนี้จะเน้นการ
พิจารณาใน ๓ เรื่อง ได้แก่ 

  ก) ความเหมาะสมของโครงการ ประเมินเพื่อวิเคราะห์ปัญหา และความจ าเป็น
ของการท าโครงการ (Need Assessment) ซึ่งเป็นการตรวจสอบขั้นต้นในการก าหนดเพื่อก าหนด
ปัญหา ก าหนดความจ าเป็น และเหตุผลที่ส าคัญในการริเริ่มโครงการนั้น  ๆ ขึ้น และการศึกษาถึง
ความเป็นไปได้ในการด าเนินโครงการ (Feasibility Studies) โดยพิจารณาความครอบคลุมดังนี้ 

๑. ความเป็นไปได้ทางเทคนิควิชาการ 
๒. ความพร้อมทางการบริหารโครงการนั้นให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีตามเป้าหมาย 
๓. ความพร้อมในการสนับสนุนทางด้านทรัพยากร โดยเฉพาะความเป็นไปได้

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

ทั่ว ๆ ไป พิจารณาจากอัตราผลได้ผลเสีย 



๒๔  แนวคิดและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง   

 ค) การศึกษาและคาดคะเนถึงผลประโยชน์หรือสิ่งที่อาจจะเกิดตามมาจากการ
ด าเนินโครงการนั้น (Consequence Analysis) การศึกษาเชิงคาดคะเนถึงผลที่จะตามมาจากการ
ด าเนินงานที่ยังไม่ค่อยแพร่หลาย แต่จะเป็นสิ่งที่มีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในอนาคต 

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

(๓) การประเมินหลังการด าเนินงาน เป็นการประเมินเพื่อตอบค าถามว่าโครงการจะ
ประสบผลส าเร็จตามแผนที่วางไว้หรือไม่ ผลจากโครงการจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
หรือไม่ ผลการด าเนินงานคุ้มค่าหรือไม่ การประเมินในลักษณะนี้จะเป็นการประเมินงานออกเป็น ๒ 
ขั้นตอน คือ 

 ก. ประเมินทันทีที่สิ้นสุดโครงการ 
 ข. การติดตามผลต่อมา โดยเฉพาะการประเมินผลกระทบของโครงการที่ต้องอาศัย

การทิ้งช่วงระยะเวลาหนึ่ง ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้ประเมินไว้ตั้งแต่เริ่มการด าเนินงาน
โครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ  บางท่านเรียกการประเมินลักษณะนี้ว่า  การประเมินผลสรุป 
(Summative Evaluation) 

รูปแบบการประเมินหลังส้ินสุดโครงการ ได้แก่ 
๑ รูปแบบการประเมินที่เน้นจุดมุ่งหมาย (Objective Based Model) เป็นรูปแบบที่เน้น

การตรวจสอบผลที่คาดหวังได้เกิดขึ้นหรือไม่ หรือประเมินโดยตรวจสอบผลที่ระบุไว้ในจุดมุ่งหมาย
เป็นหลักโดยดูผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

๒ รูปแบบการประเมินที่เน้นการตัดสินคุณค่า (Judgmental Evaluation Model) เป็น
รูปการแบบการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศ ส าหรับก าหนดและวินิจฉัย
คุณค่าและโครงการนั้น 

๓ รูปแบบการประเมินที่เน้นการตัดสินใจ (Decision-Oriented Evaluation Model) 
เป็นรูปแบบการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล และข่าวสารต่าง ๆ เพื่อช่วยผู้บริหารใน
การตัดสินใจเลือกทางเลือกต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 

 
 



แนวคิดและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง      ๒๕ 

๓.  ขั้นตอนการประเมิน 
ในการประเมิน ขั้นตอนของการประเมิน ขึ้นอยู่กับสิ่งที่จะประเมิน แต่โดยทั่วไปสามารถ

แบ่งคร่าว ๆ ได้ดังนี้ (สุวิมล ติรกานันท์. ๒๕๕๐: ๑๓) 

 
แหล่งท่ีมา:  สุวิมล ติรกานนัท.์  ๒๕๕๐ : ๑๓. 

 ๔.  แบบจ าลอง (Model) ท่ีใช้ในการประเมิน 
๑. แบบจ าลอง (Model) การประเมินของ Tyler  
แนวคิดทางการประเมินของ Tyler (๑๙๓๖ อ้างถึงใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี. 

๒๕๔๖: ๓๐) จัดเป็นแนวคิดระดับชั้นเรียน โดย Tyler มีความเห็นว่าการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน จะมีส่วนช่วยอย่างมากในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 



๒๖  แนวคิดและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง   

ทั้งนี้ Tyler ได้เริ่มต้นการน าเสนอแนวคิดทางการประเมินโดยยึดกระบวนการของการ
จัดการเรียนการสอนเป็นหลัก กล่าวคือ Tyler ได้นิยามว่า กระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็น
กระบวนการที่มุ่งจัดขึ้นเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่พึงปรารถนาในตัวของผู้เรียนด้วย
เหตุนี้จุดเน้นของการเรียนการสอน จึงขึ้นอยู่กับการที่ผู้เรียนจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมในตวั
ผูเ้รียนตามที่มุ่งหวัง กระบวนการดังกล่าวควรมีข้ันตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 

ขั้นที่ ๑ ต้องมีการระบุ หรือก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนลงไปว่าเมื่อสิ้นสุดการจัดการ
เรียนการสอนแล้ว ผู้เรียนควรเกิดพฤติกรรมใด หรือสามารถกระท าสิ่งใดได้บ้าง  ลักษณะของ
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนดังกล่าวนี้ ควรมีจุดเน้นอยู่ที่การก าหนดพฤติกรรมซึ่งสังเกตเห็นได้โดยชัดเจน
หรือที่เรียกว่าวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ขั้นที่ ๒ ต้องระบุต่อไปว่า จากวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ดังกล่าวนั้นมีเนื้อหาใดบ้างที่
ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ หรือมีสาระใดบ้างเมื่อผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แล้ว จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในขั้นที่ ๑ 

ขั้นที่ ๓ หารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาซึ่งผู้เรียน
จะต้องเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ในขั้นที่ ๒ 

ขั้นที่ ๔ หามาตรการในการตรวจสอบหลังจากสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนว่าผู้เรียน
ได้เกิดการเรียนรู้และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในข้อใดบ้าง  และวัตถุประสงค์ข้อใดบ้างที่
ผู้เรียนยังไม่เกิดการเรียนรู้ 

แนวคิดดังกล่าวนี้เป็นแนวคิดในช่วงต้น ๆ ของ Tyler ต่อมา Tyler ได้สร้างวงจรของ
วัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลข้ึน ซึ่งเขียนเป็นโมเดลพื้นฐานเพื่อเป็น
การตรวจสอบว่าผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ มุ่งเน้นที่การวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาที่เป็นผลมาจากการเรียนการสอนในโรงเรียน  

กล่าวโดยสรุปคือ การประเมินในความเห็นของ Tyler หมายถึงการเปรียบเทียบสิ่งที่
ผู้เรียนสามารถกระท าได้จริงหลังจากที่ได้จัดการเรียนการสอนแล้วกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมซึ่ง
ได้ก าหนดขึ้นไว้ก่อนที่จะจัดการเรียนการสอน 

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



แนวคิดและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง      ๒๗ 

 

แหล่งท่ีมา: Tyler (๑๙๓๖ อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์. ๒๕๕๐ : ๔๒) 

๒. แบบจ าลอง (Model) การประเมินของ Cronbach 
Cronbach (๑๙๖๓ อ้างถึงใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี. ๒๕๔๖: ๓๒-๓๔) มี

ความเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ควรกระท าโดยใช้แต่แบบทดสอบเพียงประการเดียว  แต่ควรมี
มาตรการอ่ืนประกอบด้วย โดย Cronbach ได้เสนอแนวทางการประเมินไว้ ๔ แนวทางคือ 

๑) การศึกษากระบวนการ (Process Studies) ได้แก่การศึกษาภาวการณ์ต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นในชั้นเรียน เช่น การที่นักเรียนท าแบบฝึกหัดไม่ถูกต้อง การสังเกตผลการใช้สื่อ การซักถาม
นักเรียนขณะด าเนินการสอนหรือขณะท ากิจกรรมต่าง ๆ ภาวการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้สามารถจะน ามา
เป็นข้อมูลเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงรายวิชาได้เป็นอย่างดี 

๒) การวัดศักยภาพผู้เรียน (Proficiency Measurement) Cronbach ได้ให้ความส าคัญ
ต่อคะแนนรายข้อมากกว่าคะแนนจากแบบทดสอบทั้งฉบับ  โดยให้ทัศนะว่า คะแนนจากแต่ละข้อ
สามารถชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้แล้วและสิ่งที่จะพัฒนาต่อไป ด้วยเหตุนี้ Cronbach จึงให้
ความส าคัญต่อการสอบเพื่อวัดสมรรถภาพของผู้เรียนระหว่างการเรียนการสอนว่ามีความส าคัญ
มากกว่าการสอบประจ าปลายภาคเรียนหรือการสอบปลายปี 

๓) การวัดทัศนคติ (Attitude Measurement) Cronbach ให้ทัศนะว่า การวัดทัศนคติ
เป็นผลที่เกิดจากการเรียนการสอนส่วนหนึ่งมีความส าคัญเช่นกัน การวัดทัศนคติอาจท าได้หลายวิธี
เช่น การสัมภาษณ์ การตอบแบบสอบถาม และอ่ืน ๆ 
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๔) การติดตามผล (Follow - up Studies) เป็นการติดตามผลการท างาน  หรือ
ภาวการณ์เลือกการศึกษาต่อในสาขาต่าง ๆ รวมทั้งการให้บุคคลที่เรียนในระดับขั้นพื้นฐานที่ผ่าน
มาแล้วได้ประเมินถึงข้อดีและข้อจ ากัดของวิชาต่าง ๆ ว่าควรมีการปรับปรุงเพิ่มเติมอย่างไร เพื่อช่วย
ในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายวิชาเหล่านั้นต่อไป 

สรุปแนวคิด Cronbach มีความเชื่อว่าการประเมินที่เหมาะสมนั้นต้องพิจารณาหลาย ๆ 
ด้านดังที่กล่าวมาแล้ว ๔ ประการ Cronbach จึงได้เสนอโมเดล การประเมินที่เรียกว่า Cronbach’s 
Goal & Side Effect Attainment Model เพื่อน ามาใช้ส าหรับ การประเมินโครงการด้านการเรียนการ
สอน โดยเน้นว่า การประเมินโครงการด้านการเรียนการสอนนั้น ไม่ควรประเมินเฉพาะจุดมุ่งหมาย
ที่ตั้งไว้เท่านั้น แต่ควรประเมินหรือตรวจสอบผลข้างเคียงของโครงการด้วยเขายังมีความคิดเห็น
เพิ่มเติมว่า หน้าที่ส าคัญประการหนึ่งของการประเมินโครงการด้านการเรียนการสอนก็คือ การค้นหา
ข้อบกพร่องของโครงการ เพื่อจะได้หาทางปรับปรุงแก้ไขกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ต่อไป 

๓.   แบบจ าลอง (Model) การประเมินของ Scriven 
Scriven (๑๙๖๗ อ้างถึงใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี. ๒๕๔๖: ๓๕-๓๗) ได้ให้นิยาม

การประเมินไว้ว่า “การประเมิน” เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูล การตัดสินใจเลือกใช้
เครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูล และการก าหนดเกณฑ์ประกอบในการประเมิน เป้าหมายส าคัญของการ
ประเมินก็คือ การตัดสินคุณค่าให้กับกิจกรรมใด ๆ ที่ต้องการจะประเมิน 

Scriven ได้จ าแนกประเภทและบทบาทของการประเมินเป็น ๒ ลักษณะ คือ 
๑) การประเมินระหว่างด าเนินการ (Formative Evaluation)  
เป็นบทบาทของการประเมินงาน กิจกรรม หรือโครงการใด ๆ ที่บ่งชี้ถึงข้อดีและข้อจ ากัด 

ที่เกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินงานนั้น ๆ ผลจากการประเมินดังกล่าวนี้ สามารถจะน าไปใช้พัฒนา
งานดังกล่าวได้ดีขึ้น จึงอาจเรียกการประเมินประเภทนี้ว่า เป็นการประเมินเพื่อการปรับปรุง 

๒) การประเมินผลรวม (Summative Evaluation) 
เป็นบทบาทของการประเมินเมื่อกิจกรรมหรือโครงการใด ๆ สิ้นสุดลง เพื่อเป็นตัวชี้ถึง

คุณค่าความส าเร็จของโครงการนั้น ๆ รวมทั้งน าเอาความส าเร็จหรือแนวทางที่ดีไปใช้กับงานหรือ
กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในโอกาสต่อ ๆ ไป จึงอาจเรียกการประเมินประเภทนี้ว่าเป็น
การประเมินสรุปรวม 

นอกจากนี้ Scriven ได้เสนอสิ่งที่ต้องประเมินออกเป็นส่วนส าคัญอีก ๒ ส่วน คือ 
 ๑) การประเมินเกณฑ์ภายใน (Intrinsic Evaluation) 
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เป็นการประเมินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของเครื่องมือใด ๆ ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
รวมทั้งคุณภาพของคุณลักษณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ เช่น เป้าหมายโครงสร้าง 
วิธีการ ตลอดจนทัศนคติของบุคลากรที่รับผิดชอบในการด าเนินโครงการ  ความเชื่อถือจาก
สาธารณชน และข้อมูลอ่ืน ๆ ในอดีตที่เกี่ยวข้องกับโครงการนั้น ๆ การประเมินในส่วนนี้ถือว่ามี
ความส าคัญมาก ข้อที่น่าสังเกตก็คือ การประเมินเกณฑ์ภายในจะไม่สนใจถึงผลผลิตหรือผลกระทบ
ที่มีต่อผู้รับบริการของโครงการ ตัวอย่างเกณฑ์ภายในของโครงการ เช่น โครงการพัฒนาหลักสูตรก็จะ
เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของหลักสูตร ความเหมาะสมของเนื้อหา ระบบการจัดการเรียนการสอน 
วิธีการให้คะแนน ทัศนคติของผู้บริหารและครูที่มีต่อโครงการ 

 ๒) การประเมินความคุ้มค่า (Payoff Evaluation) 
เป็นการประเมินในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ ทฤษฏี หรือสิ่งอ่ืน ๆ ของโครงการ แต่

เป็นการประเมินในส่วนซึ่งเป็นผลที่มีต่อผู้รับบริการจากการด าเนินโครงการ  หรือผลกระทบต่อด้าน
สุขภาพอนามัยของผู้รับบริการจากการด าเนินโครงการ ฯลฯ การประเมินความคุ้มค่าได้ให้ความ
สนใจเกี่ยวกับผลของโครงการที่ให้แก่ผู้รับบริการ จึงจัดว่าเป็นการตัดสินคุณค่าของโครงการโดยอิง
เกณฑ์ภายนอก (Extrinsic Criteria) 

Scriven ยังกล่าวถึงการประเมินทั้งสองส่วนข้างต้นว่า ควรให้ความส าคัญต่อการ
ประเมินเกณฑ์ภายใน แต่ขณะเดียวกัน นักประเมินก็จะต้องตรวจสอบผลผลิตในเชิงสัมพันธ์ของตัว
แปรระหว่างกระบวนการกับผลลิตอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นด้วย แนวคิดทางการประเมินของ Scriven ในระยะ
ต่อมา คือในช่วงปี ค.ศ. ๑๙๗๐ – ๑๙๗๑ ได้พัฒนาไปจากแนวคิดเดิมของการประเมินที่ยึดตาม
วัตถุประสงค์แต่เพียงอย่างเดียว มาเป็นการประเมินที่มุ่งเน้นถึงผลผลิตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการท า
กิจกรรมหรือโครงการใด ๆ ในทุก ๆ ด้าน โดยให้ความสนใจต่อผลผลิตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งที่เป็นผล
โดยตรงจากโครงการและผลกระทบหรือผลพลอยได้ ท าให้มีการแบ่งประเภทของการประเมินตาม
แนวคิดของ Scriven ออกได้เป็น ๒ ลักษณะใหญ่ ๆ คือ (๑) การประเมินที่ยึดวัตถุประสงค์เป็นหลัก 
(Goal -Based Evaluation) (๒) การประเมินที่ไม่ยึดวัตถุประสงค์เป็นหลัก  (Goal – Free 
Evaluation) 

๔. แบบจ าลอง (Model) การประเมินของ Stake 
การประเมินในทัศนะของ Stake (๑๙๖๗ อ้างถึงใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศร.ี ๒๕๔๖: 

๓๙ - ๔๕) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่ง เพื่อน ามาจัดให้เป็นระเบียบและมี
ความหมายในการประเมิน โดย Stake ได้สร้างแบบจ าลองทางความคิดเกี่ยวกับการประเมินขึ้น 
เรียกว่าโมเดล  เคาร์ทิเนนซ์ (Stake’s Countenance Model) ดังมีโครงสร้างดังต่อไปนี้ 
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แหล่งท่ีมา: Worthen and Sanders (๑๙๗๓ อ้างถึงใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี. ๒๕๔๖: ๓๙) 

โมเดลตามความคิดของ Stake นั้นมีมิติทางการประเมินอยู่ ๒ มิติ คือ 
๑. มิติในแนวตั้ง 
 ๑) สิ่งน า (Antecedents) 
  สิ่งน า หมายถึง ภาวะของสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นอยู่ก่อน ก่อนที่จะมีกิจกรรมหรือการ

กระท าอย่างใดอย่างหนึ่งตามมา  เช่น ในเรื่องของการเรียนการสอนก็จะหมายถึง  ภูมิหลัง
ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเดิมของนักเรียน เป็นต้น 

 ๒) การปฏิบัติ (Transaction) 
  การปฏิบัติ หมายถึง ภาวะของการกระท า ความเคลื่อนไหว หรือกิจกรรมใด ๆ 

ตามวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายของงานในโครงการนั้น เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ส าหรับครูและนักเรียน 

 ๓) ผลผลิต (Outcomes) 
  ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นจากการที่มีภาวะของการกระท าในโครงการเช่น 

เรื่องการจัดการเรียนการสอน ผลผลิตที่คาดหวัง หมายถึงการที่นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มักมีทัศนคติที่
ดี มีความสามารถ มีทักษะ หลังจากที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไปแล้ว 
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๒. มิติในแนวนอน 
 ๑) ส่วนของการบรรยาย หมายถึง ภาวะที่ได้เกิดขึ้นจริงหรือต้องการจะให้เกิดขึ้นโดย

สามารถสังเกตได้ ภาวะในส่วนของการบรรยายนี้แบ่งออกได้เป็น ๒ ส่วนย่อย คือ 
(๑) ความมุ่งหมายหรือความประสงค์ที่คาดหวังหรือที่วางแผนไว้เพื่อต้องการ

ให้เกิดขึ้น 
(๒) ผลผลิตหรือสิ่งที่สังเกตได้ 

 ๒) ส่วนของการตัดสิน หมายถึง ภาวะของการตัดสินใจพึงประเมิน ซึ่งแบ่งออกได้
เป็น ๒ ส่วนย่อยคือ 

  (๑)  เกณฑ์ ได้แก่ ภาวะที่ก าหนดขึ้นเพื่อใช้เทียบกับปรากฏการณ์ใด ๆ ที่สังเกต
ได้ และเพื่อระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีคุณภาพระดับใด 

  (๒)  การเลือกตัดสินใจ  ได้แก่ ผลที่เกิดจากการน าเอาเหตุการณ์หรือ
ปรากฏการณ์ ใด ๆ ที่เกิดขึ้นมาเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด 

๕. แบบจ าลอง (Model) การประเมินของ Alkin 
Alkin (๑๙๖๙ อ้างถึงใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศร.ี ๒๕๔๖: ๔๕-๔๗) ได้ให้นิยามของ

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

Alkin ได้แบ่งการประเมินออกเป็น ๕ ส่วน คือ 
๑) การประเมินเพื่อก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 การประเมินส่วนนี้ เป็นการประเมินที่เกิดขึ้นที่จะท ากิจกรรมหรือโครงการใดๆ เป็น

การประเมินเพื่อก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ  หรือเพื่อก าหนดเป้าหมายของโครงการให้
สอดคล้องกับภาวะความต้องการที่เป็นอยู่ 

๒) การประเมินเพื่อวางแผนโครงการ 
 การประเมินส่วนนี้เป็นการประเมินเพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมในการที่จะวางแผนให้

การด าเนินการโครงการนั้น ๆ ได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
๓) การประเมินระหว่างก าลังด าเนินโครงการ 
 การประเมินส่วนนี้ จะเน้นถึงการพิจารณาข้ันตอนการท างานเป็นไปตามแผนที่วาง

ไว้หรือไม่ หรือได้ด าเนินการไปตามข้ันตอนที่ควรจะเป็นเพียงใด 
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๔) การประเมินเพื่อพัฒนาโครงการ 
 การประเมินส่วนนี้ เป็นการประเมินเพื่อค้นหารูปแบบ แนวทาง หรือข้อเสนอแนะ ใด 

ๆ ในการที่จะท าให้งานที่ก าลังด าเนินการอยู่นั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
๕) การประเมินเพื่อรับรองผลงาน และเพื่อการยุบ ขยาย หรือปรับเปลี่ยนโครงการ 
 การประเมินส่วนนี้ เป็นการประเมินภายหลังการด าเนินงานตามโครงการมี

จุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบผลที่ได้กับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งการประมวลผล ข้อแนะน าเพื่อ
น าไปใช้กับโครงการต่อไป และเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการที่จะยุบ เลิก ขยาย หรือปรับเปลี่ยน
โครงการในช่วงระยะเวลาต่อไปด้วย 

๖. แบบจ าลอง (Model) การประเมินของ Stufflebeam 
แนวคิดของ Stufflebeam (๑๙๗๑ อ้างถึงใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี. ๒๕๔๖: ๓๙) 

มีลักษณะที่จะแบ่งแยกบทบาทของการท างานระหว่างฝ่ายประเมินกับฝ่ายบริหารออกจากกันอย่าง
เด่นชัดกล่าวคือ ฝ่ายประเมินมีหน้าที่ระบุ จัดหา และน าเสนอสารสนเทศให้กับฝ่ายบริหาร ส่วนฝ่าย
บริหารมีหน้าที่เรียกหา และน าผลการประเมินที่ได้นั้น ไปใช้ประกอบการตัดสินใจเพื่อด าเนินการใด ๆ  
ที่เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี 

ทั้งนี้ ในส่วนที่เป็นรายละเอียดของการประเมินตามนิยามของ  Stufflebeam นั้น
สามารถถ่ายทอดเป็นโมเดลพื้นฐานได้ดังนี้ 

 

แหล่งท่ีมา: Stufflebeam (๑๙๗๑ อ้างถึงใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศร.ี ๒๕๔๖: ๓๙) 

การประเมินตามโมเดลของ Stufflebeam นั้น สามารถสรุปการประเมินเป็น ๓ ขั้นตอนคือ 
๑) ก าหนด หรือระบุและบ่งชี้ข้อมูลที่ต้องการ 
๒) จัดเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓) วิเคราะห์และจัดสารสนเทศ เพื่อน าเสนอฝ่ายบริหาร 
Stufflebeam และคณะ ได้แบ่งการประเมินออกเป็น ๔ ประเภท คือ 
๑) การประเมินบริบทหรือสภาพแวดล้อม (Context Evaluation: C)  เป็นการประเมิน

ก่อนที่จะลงมือด าเนินโครงการใด ๆ มีจุดมุ่งหมายเพื่อก าหนดหลักการและเหตุผล รวมทั้งเพื่อ
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พิจารณาความจ าเป็นจะต้องจัดท าโครงการ การชี้ประเด็นปัญหาตลอดจนการพิจารณาความ
เหมาะสมของเป้าหมายของโครงการ 

๒) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation: I) เป็นการประเมินเพื่อพิจารณาถึง
ความเหมาะสม ความเพียงพอของทรัพยากรที่จะใช้ในการด าเนินโครงการ ตลอดจนเทคโนโลยีและ
แผนของการด าเนินโครงการ 

๓) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) เป็นการประเมินเพื่อ 
 (๑)  หาข้อบกพร่องของการด าเนินโครงการ  เพื่อท าการแก้ไขให้สอดคล้องกับ

ข้อบกพร่องนั้น ๆ 
 (๒)  หาข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่จะสั่งการเพื่อการพัฒนางานต่าง ๆ 
 (๓)  บันทึกภาวะของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นไว้เป็นหลักฐาน 
๔) การประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้น (Product Evaluation: P) เป็นการประเมินเพื่อ

เปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจากการท าโครงการกับเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของโครงการที่ก าหนดไว้
แต่ต้น รวบทั้งการพิจารณาในประเด็นของการยุบ เลิก ขยายหรือปรับเปลี่ยนโครงการ 

การจัดประเภทของการประเมินดังกล่าว แสดงถึงการประเมินที่พยายามให้ครอบคลุม
กระบวนการท างานในทุก ๆ ขั้นตอน ตามแนวคิดที่รู้จักกันดีในนามว่า “CIPP”  สิ่งที่ควบคู่กับการ
ประเมินทั้ง ๔ ประเภทข้างต้น ได้แก่ การตัดสินใจเพื่อด าเนินการใด ๆ ซึ่งสามารถจะแบ่งออกได้อีก ๔ 
ประเภทเช่นกัน คือ 

๑) การตัดสินใจเพื่อการวางแผน เป็นการตัดสินใจที่อาศัยการประเมินสภาวะแวดล้อม 
มีบทบาทส าคัญคือ การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้สอดคล้องกับแผนในการด าเนินงาน 

๒) การตัดสินใจเพื่อก าหนดโครงสร้างของโครงการ  เป็นการตัดสินใจที่อาศัยการ
ประเมินตัวป้อน มีบทบาทส าคัญคือ การก าหนดโครงสร้างของแผนงานและข้ันตอนการท างานต่าง ๆ
ของโครงการ 

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

๔) การตัดสินใจเพื่อการทบทวนโครงการ เป็นการตัดสินใจที่อาศัยผลจากการประเมินที่
เกิดขึ้น มีบทบาทหลักคือ การตัดสินใจเกี่ยวกับการยุติ ล้มเลิก หรือขยายโครงการในช่วงเวลาต่อไป 

แนวคิดและเป้าหมายของการประเมินตามที่สตัฟเฟิลบีมได้เสนอมาแล้วนั้น  ก็เพื่อ
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการด าเนินโครงการแต่ละประเภท  จะเห็นได้ว่า การประเมินแต่ละ
ประเภทดังกล่าวจะต้องเอ้ืออ านวยต่อการน าไปตัดสินใจ ดังรูปแบบความสัมพันธ์ต่อไปนี้ 
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แหล่งท่ีมา: Stufflebeam (๑๙๗๑ อ้างถึงใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศร ี๒๕๔๖: ๓๙) 

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

ปัจจุบันแบบจ าลองที่ผู้บริหารโครงการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลโครงการ
ด้านพัฒนาสังคมนิยมใช้ในการติดตามและประเมินผลโครงการ  คือ แนวคิดและตัวแบบการ
ประเมินผลเชิงระบบ (Input Output Model หรือ System Approach Model) ที่มีหลักการส าคัญ
มุ่งเน้นประเมินด้วยวิธีการประเมินผลด้วยระบบวิเคราะห์ (Analytical Evaluation) เป็นการประเมินที่
วิเคราะห์ปัจจัยน าเข้า (Inputs) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Outputs) ตลอดจนประเมินผล 
ต่อเป้าหมาย (Outcomes) และผลกระทบ (Impacts) ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการทั้งทางตรง
และทางอ้อม ในมิติด้านบวกและด้านลบ (Katz and Kahn, ๑๙๗๘ อ้างถึงใน วรรณภา ทองแดง. 
๒๕๕๑: ๒๔-๒๕) 

ดังนั้น การประเมินผลโครงการในแนวคิดและแบบจ าลอง Input-Output Model จึงถือ
ว่าเป็นการตรวจสอบโครงการใน ๒ ช่วงเวลา คือ การประเมินระหว่างการด าเนินโครงการ (On-
Going Evaluation) ซึ่งเป็นการมุ่งประเมินประสิทธิภาพของการด าเนินโครงการเพื่อตรวจสอบ
กระบวนการด าเนินโครงการว่าได้ด าเนินเป็นไปตามแนวคิดและหลักการบริหารจัดการที่ดี  

การประเมินหลังเสร็จสิ้นการด าเนินโครงการ (Ex-post Evaluation) จะมุ่งเน้นการ
ประเมินประสิทธิผล (Outputs) ของโครงการ หรือตรวจสอบประเมินความส าเร็จผลสัมฤทธิ์ของ
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โครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหรือไม่  รวมถึงการประเมินผลต่อเป้าหมายหรือ
คุณประโยชน์ที่เกิดขึ้น (Outcomes) จากโครงการ ตลอดจนผลกระทบ (Impacts) ที่เกิดขึ้นทั้งที่
คาดหวังและไม่คาดหวังจากโครงการในทิศทางที่ปรารถนาและไม่ปรารถนา 

โดยสรุป การประเมินผลในรูปแบบ Input-Output Model มีหลักการส าคัญของการ
ประเมิน คือ มุ่งเน้นประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  (On-going 
Evaluation) และประเมินหลังเสร็จสิ้นการด าเนินโครงการ (Ex-post Evaluation) เพื่อรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ในการตัดสินในการตัดสินใจแก่ผู้บริหารว่าจะด าเนินการต่อไป จะต้องมีการ
ปรับปรุงอะไรบ้าง หรือจะยุติโครงการ  

 

แหล่งท่ีมา: Katz and Kahn (๑๙๗๘ อ้างถึงใน วรรณภา ทองแดง. ๒๕๕๑: ๒๕) 

 ๘. แบบจ าลอง (Model) การประเมินของ เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี 
เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (๒๕๔๖ : ๓๐๓-๓๑๗) ได้พัฒนารูปแบบของการประเมิน

โครงการ เพื่อให้เหมาะที่จะน ามาประยุกต์ใช้กับการประเมินโครงการในประเทศไทยโดยเฉพาะ  
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แบบจ าลองการประเมิน "CPO" 

 

                   แหล่งท่ีมา: เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศร.ี ๒๕๔๖: ๓๐๖. 

สัญลักษณ์ที่ใช้มีดังนี้ 
๑.   หมายถึง เส้นแบ่งระหว่างองค์ประกอบ ซึ่งแยกกันไม่เด็ดขาด 
๒.   หมายถึง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างแต่ละองค์ประกอบในลักษณะของการส่ือสารแบบ

สองทางอย่างครบวงจร 
๓. C  หมายถึง Context 
๔. P  หมายถึง Process 
๕. O  หมายถึง Outcome 
 การประเมินโครงการตามแนวคิดของเยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี ประกอบด้วยส่วน

ส าคัญ ๓ ส่วนใหญ่ ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องตามล าดับ คือ (๑) ปัจจัยพื้นฐานด้าน
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สภาวะแวดล้อมของโครงการ (๒) กระบวนการปฏิบัติระหว่างด าเนินโครงการ และ (๓) ผลผลิตของ
โครงการ องค์ประกอบแต่ละส่วน ดังนี้ 

๑) ปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ (Context) 
ปัจจัยทางด้านนี้หมายถึง บริบท ต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมด เช่น 

ปัจจัยทางการเมือง ทางสังคม ทางวัฒนธรรม รวมทั้ง ปัจจัยทางกายภาพ และทางด้านจิตใจ เป็นต้น 
การประเมินในส่วนนี้เป็นการประเมินสภาพแวดล้อมหรือ “บริบท” ต่าง ๆ ของโครงการนั้น ๆ ว่ามี
ความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร โดยพิจารณา 

 (๑) ความต้องการของโครงการ (Need Assessment) เพื่อให้ทราบถึงความจ าเป็น 
หรือความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการ 

 (๒) ความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility) เพื่อให้ทราบถึงโอกาสในการจัดท า
โครงการ 

 (๓) การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อระบุถึงสิ่งที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

 (๔) ความพร้อมและทรัพยากรในด้านต่าง เช่น เงินทุนหรืองบประมาณวัสดุอุปกรณ์ 
บุคลากร เป็นต้น 

๒) กระบวนการปฏิบัติระหว่างด าเนินโครงการ (Process) 
ค าว่า กระบวนการ หมายถึงขั้นตอนหรือกรรมวิธีที่จะต้องปฏิบัติตามล าดับ ก่อนหลัง

อย่างเป็นระบบและครบวงจรในระหว่างด าเนินโครงการ กระบวนการดังกล่าวอาจจะแตกต่างกันไป
ในเชิงปรัชญาของแต่ละโครงการ ถึงแม้ว่ากระบวนการปฏิบัติระหว่างด าเนินโครงการอาจจะแตกต่าง
กัน ขึ้นอยู่กับเป้าหมายในเชิงปรัชญาของแต่ละโครงการนั้นๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว แต่ส าหรับการ
ประเมินโครงการโดยทั่วไปมีองค์ประกอบส าคัญที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษก็คือ ความสอดคล้องของ
กิจกรรม และช่วงเวลา โดยพิจารณาถึง 

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

 (๒) ช่วงเวลา (Timing) เพื่อให้ทราบว่า ช่วงเวลาที่จะด าเนินโครงการทางด้าน
กิจกรรมนั้น ๆ มีความเหมาะสมเพียงไร มีข้อจ ากัดประการใด และช่วงเวลาที่ก าหนดไว้นั้นสามารถ
จะปรับเปลี่ยนไปจากเดิมตามความจ าเป็นหรือไม่ และเพราะเหตุใด 

๓) ผลผลิตของโครงการ (Outcome) 
ค าว่า ผลผลิตของโครงการ หมายถึง ผลงานหรือผลที่ได้รับจากการประท าใด ๆ ของแต่

ละโครงการ โดยสามารถแบ่งผลงานดังกล่าวเป็น ๓ ประเภทคือ ผลรวม (Overall) ผลกระทบ 
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(Impact) และคุณค่าหรือประโยชน์ (Utility) ตามล าดับในการประเมินผลผลิตของโครงการใด ๆ ก็
ตาม จึงเป็นการประเมินเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากโครงการนั้น ๆ โดยพิจารณาถึง 

 (๑) ผลรวม (Overall) เพื่อให้ทราบถึงผลที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากกิจกรรมของโครงการ 
ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม 

 (๒) ผลกระทบ (Impact) เพื่อให้ทราบถึงผลที่ตามมาจากการด าเนินโครงการนั้น ๆ 
ทั้งทางตรง และทางอ้อม รวมทั้งจากที่คาดหวังไว้และมิได้คาดหวังไว้ด้วย 

 (๓) คุณค่าหรือประโยชน์ (Utility) เพื่อให้ทราบถึงคุณค่าหรือความส าคัญของผลที่
ได้จากการประเมิน ทั้งนี้เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจหรือเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
ต่อไป 

๒.๕ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการยอมรับ 
๑. ความหมายการยอมรับ 
ขวัญตา กีระวิศาสกิจ (๒๕๔๒: ๓๘) การยอมรับ หมายถึง การตัดสินใจใช้นวัตกรรมทั้ง

ที่เป็น รูปธรรม และนามธรรม โดยระยะเวลาในการตัดสินใจยอมรับนั้นไม่มีก าหนดแน่นอนตายตัว
ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของนวัตกรรมนั้นๆ 

Foster (๑๙๗๓: ๑๔๖-๑๔๗ อ้างถึงใน สุพัตรา ถนอมวงค์ .๒๕๕๑: ๖) การยอมรับ
หมายถึง การที่ประชาชนได้เรียนรู้โดยผ่านการศึกษา สามารถบรรยายได้โดยผ่านขั้นการรับรู้ การ
ยอมรับจะเกิดได้หากมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้นั้นจะได้ผลก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นได้ทดลอง
ปฏิบัติ เมื่อเขาแน่ใจว่าสิ่งประดิษฐ์นั้นสามารถให้ประโยชน์อย่างแน่นอนจึงกล้าลงทุนซื้อสิ่งประดิษฐ์
นั้น 

Rogers and Shoemaker (๑๙๘๓: ๑๗๒ อ้างถึงใน นัยนา กรุดนาค, ๒๕๔๙: ๖) การ
ยอมรับ หมายถึง การตัดสินใจที่จะน านวัตกรรมนั้นไปใช้อย่างเต็มที่ เพราะนวัตกรรมเป็น วิถีทางที่
ดีกว่า และมีประโยชน์กว่า การยอมรับนวัตกรรมของบุคคลที่เกิดขึ้นเป็นกระบวนการเริ่มตั้งแต่  ได้
สัมผัสนวัตกรรม ถูกชักจูงให้ยอมรับนวัตกรรม ตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธ ปฏิบัติตามการตัดสินใจ 
และยืนยันการปฏิบัตินั้น กระบวนการนี้อาจกินเวลาช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญคือ ตัวบุคคล
และลักษณะของนวัตกรรม 

Klonglan and Coward (๑๙๗๐ อ้างถึงใน ดิษณ์กร สิงห์ยะเมือง. ๒๕๔๗: ๑๖-๑๗) ได้
ให้ความหมายของการยอมรับว่า เป็นสัญลักษณ์ (Symbol Adoption) เป็นการยอมรับทางจิตใจซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยอมรับ ดังนั้นการยอมรับความคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมหลังจากประเมิน
แล้วแต่ยังไม่ปฏิบัติการเริ่มน าความรู้ไปใช้การยอมรับการปฏิบัติหรือหลังจากได้ทดลองใช้สิ่งเหล่านี้
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เป็นกระบวนการยอมรับ การรับสิ่งใหม่หรือการรับของใหม่ (Innovation) มีความหมายถึงวัตถุในด้าน
ทีเกี่ยวกับเทคโนโลยี และที่ไม่ใช่วัตถุอันได้แก่ ความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ และอุดมการณ์ในชุมชน
หนึ่งๆจะมีส่ิงใหม่ๆเกิดขึ้นได้นั้นจะต้องมีแหล่งที่มาอยู่ ๓ ประการ คือ 

๑. การค้นพบ (Discovery) คือการที่ชาวบ้านได้ค้นพบทรัพยากร หรือการค้นพบพืชผล
ทางการเกษตรสมัยใหม่ ท าให้ชาวบ้านได้เปลี่ยนอาชีพหรือมีรายได้ดีกว่าเดิม เช่น การค้นพบพืชพันธุ์
ใหม่ที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูง ท าให้ประชาชนได้หันมาท าการเพาะปลูกพืชพันธุ์ใหม่ ประชาชนก็มีรายได้
สูงข้ึน 

๒. การคิดค้นประดิษฐ์ (Invention) คือการที่มีผู้คิดค้นประดิษฐ์สิ่งใหม่ขึ้น และมี
ประโยชน์ต่อชุมชน ประชาชนก็จะหันมารับสิ่งใหม่ๆ นั้นมาใช้กันมากขึ้นเรื่อยๆ เช่น มีผู้ประดิษฐ์
คิดค้นรถยนต์เล็กๆ โดยน าเครื่องสูบน้ ามาใช้แทนเครื่องจักร ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์หลายๆ อย่าง 

๓. การแพร่กระจาย (Diffusion) คือการยอมรับสิ่งใหม่ๆ จากสังคมอ่ืน หรือสังคม
ภายนอก เรียกได้ว่าเป็นการแพร่กระจายจากสังคมหนึ่งไปสู่อีกสังคมหนึ่ง เช่น การที่ชาวบ้านได้รับ
ความรู้ เทคนิคใหม่ๆ ในการท าการเกษตรก็ได้รับจากเทคนิคทางประเทศตะวันตก 
                            สรุป ความหมายของ การยอมรับ หมายถึง กระบวนการคิดและการ
ตัดสินใจของคนที่จะรับในสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งเกิดจากการรับรู้ จากนั้นสนใจ น าไปสู่การประเมินค่า 
ทดลองและยอมรับ 

การยอมรับ  แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ 
๑. การยอมรับที่เกิดการปฏิบัติได้จริง คือ การน าการยอมรับมาปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิด

นวัตกรรมใหม่ซึ่งเมื่อแน่ใจแล้วว่า นวัตกรรม ที่เกิดขึ้นจากการยอมรับนั้นเป็นไปได้สิ่งที่ตามมาคือ 
ก่อให้เกิดการลงทุน กับการยอมรับนั้นๆ 

๒. การยอมรับที่ก่อให้เกิดเพียงแนวความคิด คือ เมื่อได้น าการยอมรับนั้นมาปฏิบัติจริง 
แล้วคนในสังคม เกิดการปฏิเสธหรือไม่ยอมรับแนวความคิดนั้น แนวความคิดดังกล่าวก็จะไม่
ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ การยอมรับนั้นจะเป็นเพียงส่วนของแนวความคิด ซึ่งแนวความคิดนี้สามารถ
น าไปปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้การยอมรับนั้นก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ได้จริง 

๒. ทฤษฎีการยอมรับ 
Roger (๑๙๖๘ อ้างถึงใน จิระวัฒน์ วงศ์สวัสดิวัฒน์. ๒๕๒๙) ได้แบ่งกระบวนการ

ยอมรับนวัตกรรมหรือสิ่งใหม่ ออกเป็น ๕ ขั้นตอน คือ 
๑. ขั้นของการรับรู้ หรือขั้นของการทราบข่าว (Awareness Stage) เป็นขั้นที่ทราบว่าสิ่ง

ใหม่ๆ เกิดขึ้น แหล่งที่ทราบข่าวจะมาจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากพ่อแม่ ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง และ
สื่อมวลชนต่างๆ ขั้นรับรู้เป็นขั้นตอนที่บุคคลได้รับรู้ว่ามีแนวคิดหรือนวัตกรรม แตย่ังไม่มีความรู้สึกซึ่ง
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เกี่ยวกับเนื้อหา และ รายละเอียดต่างๆ การรับรู้ที่ส าคัญที่เกี่ยวกับกระบวนการยอมรับ ได้แก่ การรับรู้
ที่สามารถกระตุ้นให้เกิดความสนใจที่จะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมเพิ่มเติม หรือการรับรู้ที่จะ
น าไปสู่ขั้นต่อไปของกระบวนการยอมรับเพราะการรับรู้แต่ละครั้งไม่จ าเป็นจะต้องมีกระบวนการ
ยอมรับข้ันอ่ืนๆ ตามมาเสมอไป การรับรู้เรื่องที่ตรงปัญหาความต้องการของประชากรหรือเป็นสิ่งที่
สามารถมองเห็นประโยชน์ที่ตามมาได้อย่างเด่นชัด (Perceived Advantage) เหล่านี้ย่อมจะกระตุ้น
ให้เกิดความสนใจได้ง่ายกว่าการรับรู้ในเรื่องทั่ว ๆไป   Hassinger (๑๙๕๙ อ้างถึงในRogers) ได้
ชี้ให้เห็นว่าบ่อยครั้งที่ข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมไม่ท าให้เกิดการรับรู้  แม้ว่าบุคคลนั้นอาจจะได้เสาะ
แสวงหานวัตกรรมอยู่ นอกจากนวัตกรรมนั้นจะตรงกับความต้องการ หรือสามารถแก้ปัญหาได้ การ
รับรู้จะเกิดขึ้น Rogers ค่อนข้างเชื่อว่าการรับรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม จะท าให้เกิดความต้องการตามมา
มากกว่าจะมีความต้องการแล้วเสาะแสวงหานวัตกรรม 

๒. ขั้นของความสนใจ (Interest Stage) เป็นขั้นที่ผู้จะรับสิ่งใหม่ได้สนใจในรายละเอียด
อย่างมาก และคิดว่าสิ่งใหม่นี้คงจะเป็นประโยชน์ จึงเข้าไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่  
จากผู้น าหรือจากหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใหม่  ในขั้นนี้จะเกิดความสนใจที่จะศึกษาหา
ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม ขั้นนี้ยังไม่มีการประเมินนวัตกรรมเข้ากับสถานการณ์ที่แท้จริงของแต่ละ
บุคคลเพียงแต่ต้องการความรู้เพิ่ม ฉะนั้นสิ่งส าคัญที่สุดส าหรับขั้นนี้ ได้แก่ ความรู้ (Cognitive or 
Knowing) เกี่ยวกับนวัตกรรม การแสวงหาข้อมูลในขั้นนี้มีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนมากกว่าขั้นที่ ๑ การ
เพิ่มความรู้ยิ่งท าได้มากเท่าใด ความรู้สึกว่าจะต้องเสี่ยงของประชากรจะลดลงมากเท่านั้นซึ่งจะมีผล
ต่อขั้นประเมินที่ก าลังจะตามมาด้วย ความรู้สึกยังขึ้นอยู่กับจิตลักษณะบางประการของประชากร 
เป็นต้นว่า ความทันสมัย การชอบ เปลี่ยนทัศนคติ และปทัสถานของระบบสังคม (Social System 
Norms) ที่ทันสมัย มีระบบสื่อสารมวลชนที่ดีและเปิดโอกาสให้สิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ เข้าสู่ชุมชนเพื่อจะ
ช่วยกระตุ้นการแสวงหาความรู้ในขั้นนี้ได้เป็นอย่างดี 

๓. ขั้นของการประเมินผล หรือประเมินค่า (Evaluation Stage) เป็นขั้นของการ
ตัดสินใจ ในการคิดว่าสิ่งใหม่นั้นดีแค่ไหนเพียงไร มีอะไรเป็นผลดี และผลเสียบ้าง บุคคลใช้
ความสามารถทางสมองเพื่อจะประเมินนวัตกรรมเข้ากับนวัตกรรมของตน ขั้นนี้เป็นการทดลองใน
ระดับความคิด (Mental Trial) ถ้าประชากรมีความรู้สึกว่านวัตกรรมมีคุณค่าและมีประโยชน์ ก็จะลง
มือทดลองท าดูในขั้นที่ ๔ ซึ่งเป็นการทดลองในภาคปฏิบัติประชากรแต่ละคนย่อมมีความไม่แน่ใจใน
ผลที่จะได้รับจากนวัตกรรมเขาจะมีความรู้สึกว่าจะต้องเสี่ยงเนื่องจากความไม่รู้จริงและไม่เคยมี
ประสบการณ์ ขั้นนี้ประชากรต้องการแรงกระตุ้นจากเพื่อนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ความส าคัญของขั้นนี้ คือ
การสร้างความรู้สึก (Affective) ที่ดีต่อนวัตกรรม ฉะนั้น ความรู้และข้อมูลต่างๆ ในขั้นที่ ๒ จะเป็น
รากฐานส าคัญที่ท าให้ขั้นนี้ประสบผลส าเร็จและต่อเนื่องไปยังกระบวนการในขั้นที่ ๔ 



แนวคิดและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง      ๔๑ 

๔. ขั้นของการทดลอง (Trial Stage) เป็นขั้นส าคัญที่ได้ตัดสินใจลงไปว่าจะพิจารณา
ทดลอง ถ้าได้ผลดีก็จะน าไปปฏิบัติจริงๆ ต่อไป เป็นขั้นที่ได้ลงมือทดลองท าดูเพียงบางส่วนใน
สถานการณ์จริงของเขาเอง เป็นการย้ าความไม่แน่ใจว่าผลจะดีจริงอย่างที่เขาคิดในการประเมิน
หรือไม่ในขั้นนี้มีความรู้เกี่ยวกับวิธีท า (How to Knowledge)  ซึ่งมีความส าคัญมาก  ตัวแปรทาง
เศรษฐกิจจะสามารถอธิบายได้ดีกว่าตัวแปรอ่ืนๆ ฉะนั้นการด าเนินงานทดลองต้องระมัดระวังให้
ถูกต้องอย่างถูกหลักวิชา เพื่อให้ผลงานที่ได้มีประสิทธิภาพมากพอที่จะเกิดเป็นแรงจูงใจที่จะยอมรับ
ในโอกาสต่อมา 

๕. ขั้นการยอมรับ (Adoption Stage) เป็นขั้นที่ตัดสินใจว่าจะยอมรับสิ่งใหม่หรือมีการ
ประเมินผลมาก่อน แล้วจะตกลงใจว่าจะยอมรับหรือไม่ ระยะนี้อาจต้องใช้เวลาบ้างในการรับสิ่งใหม่ 
เป็นขั้นสุดท้ายของกระบวนการยอมรับเอาสิ่งใหม่ไปใช้อย่างเต็มที่ ไม่ใช่ท าเพียงเล็กน้อยเหมือนใน
ขั้นทดลองขั้นนี้เกี่ยวกับพฤติกรรม (Behavior) ความส าคัญของขั้นนี้ อย่างหนึ่งคือ เป็นการพิจารณา
ผลการทดลองในขั้นที่ ๔ 

Roger (๑๙๖๒: ๓๐๖) ได้แบ่งโครงสร้างการยอมรับออกเป็น ๓ ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ 
๑) สิ่งที่มีอยู่เดิม (Antecedents) ในส่วนนี้ คือ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรซึ่งมีอยู่เดิมก่อน

การเผยแพร่นวัตกรรมแบ่งเป็น ๒กลุ่ม (๑) ลักษณะบุคลิกภาพของบุคคล ได้แก่ ทัศนคติ ค่านิยม 
ความเชื่อมั่น ความสามารถทางสมอง ทักษะความคิดรวบยอด สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
เช่น อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ฯลฯ ตลอดจนการติดต่อกับโลกภายนอก และการเป็นผู้น าทาง
ความคิดซึ่ง Rogers เชื่อว่ามีผลท าให้เกิดความแตกต่างในการยอมรับ  (๒) การรับรู้เกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อม ได้แก่ ปทัสถานของระบบสังคมในด้านความไวในการยอมรับ การได้มีโอกาสติดต่อ
เกี่ยวข้องกับบุคคลอ่ืนในวงสังคมอ่ืนๆ ความรู้สึกว่าต้องการนวัตกรรม บรรทัดฐานของสังคม นับเป็น
สิ่งจูงใจที่ส าคัญในขณะเดียวกันก็อาจเป็นอุปสรรคต่อการยอมรับได้ 

๒) กระบวนการ (Process) ส่วนนี้คือ การพัฒนาด้านความคิดตั้งแต่การรับรู้ ความ
สนใจ ประเมินค่า และทดลองจนถึงการยอมรับ ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายของกระบวนการ สิ่งส าคัญที่ช่วย
กระตุ้นให้กระบวนการนี้ ด าเนินไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพหรือยับยั้งให้ช้าลง และมีผลใน
ทางตรงข้ามนั้นมีหลายอย่าง เช่น   ส่วนที่เกี่ยวกับตัวของบุคคลคนนั้นเอง แหล่งให้ความรู้ การรับรู้
เกี่ยวกับคุณลักษณะของวิทยากรแผนใหม่ ได้แก่ ประโยชน์ความซับซ้อน ความสอดคล้องกับวิธีการ
ที่ท าอยู่เดิม ผลผลิตสูงกว่าเดิม และสามารถทดลองดูได้ 

๓) ผล (Results) ผลของนวัตกรรมเป็นองค์ประกอบสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงสังคม
ที่เกิดขึ้นหลังจากมี ส่ิงประดิษฐ์ คือ นวัตกรรมที่การเผยแพร่นวัตกรรมและผ่านกระบวนการยอมรับ
นวัตกรรมไปจนถึงขั้นการยืนยัน ได้แก่ การยอมรับ (Adoption) หรือเลิกใช้นวัตกรรม (Discontinue) 
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ส่วนผลที่เกิดขึ้นเป็นไปในทางด้านบวก หรือทางด้านลบย่อมขึ้นอยู่กับการที่นวัตกรรมสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการได้ดีเพียงใด ผลที่เกิดจากนวัตกรรมอาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เห็น
ได้ง่ายชัดเจน หรือเป็นไปได้โดยทางอ้อมแฝงอยู่ โดยที่สมาชิกในสังคมไม่อาจทราบถึงผลได้ชัดเจน
ระยะเวลาที่เกิดผล นวัตกรรมจะเห็นได้ช้าหรือเร็วย่อมขึ้นอยู่กับประเภทของสมาชิกสังคม และปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมเข้าเกี่ยวข้อง 

Roger (๑๙๗๑: ๑๐๒) ได้กล่าวถึงกระบวนการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมมี ๔ ขั้นตอน
ใหญ่ๆ ได้แก่ 

 (๑) ขั้นรับรู ้เริ่มจากการที่บุคคลทราบถึงนวัตกรรมและพอเข้าใจถึงหน้าที่ ช่วยกระตุ้น
ให้เกิดความตื่นตัว นับเป็นความรู้ที่ช่วยส่งเสริม ส่งผลต่อการยอมรับนวัตกรรมได้ ถ้าหากได้มีความรู้
ถึงสิ่งจ าเป็นในการใช้นวัตกรรมได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยละเอียดมากยิ่งขึ้นตามความยุ่งยาก
สลับซับซ้อนของนวัตกรรมนั้นๆ อีกทั้งการมีความรู้เกี่ยวกับหลักการ เช่น การมีความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์ ช่วยท าให้เข้าใจวิธีการคุมก าเนิดดียิ่งขึ้น นอกจากนี้การที่บุคคลมี
ทัศนคติ และความเชื่อเกี่ยวกับนวัตกรรมเป็นสิ่งส าคัญต่อกระบวนการยอมรับนวัตกรรมได้ กล่าวคือ 
ถ้าหากเห็นว่านวัตกรรมนั้นไม่เกี่ยวข้องหรือมีประโยชน์ต่อตนแล้ว ความคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมนั้นจะ
หยุดอยู่แค่ขั้นความรู้นี้เท่านั้น การรับทราบนวัตกรรมเร็วหรือช้าก็เป็นการยอมรับนวัตกรรมส่วนหนึ่ง 
ทั้งนี้การที่บุคคลได้รับการศึกษาสูง  อยู่ในสถานะของสังคมสูง การได้มีโอกาสรับการติดต่อคน
ภายนอกสังคมมากกว่า  ช่วยท าให้มีโอกาสได้รับความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม การยอมรับนวัตกรรมเกิด
ได้ง่าย และรวดเร็วกว่าบุคคลอ่ืนๆ 

 (๒) ขั้นจูงใจ บุคคลมีความรู้สึกผูกพันกับนวัตกรรมมากขึ้นโดยการแสวงหา 
ข่าวสารเพิ่มเติมด้วยวิธีการต่างๆ กัน เพื่อน ามาสนับสนุนทัศนคติ และความเชื่อของตน

ที่มีต่อนวัตกรรม เช่น การได้พบปะเพื่อนที่มีคุณลักษณะเหมือนๆ กัน ช่วยท าให้ได้ข่าวสารเกี่ยวกับ
นวัตกรรมน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น ประกอบกับการพิจารณาถึงผลดีผลเสียของการใช้นวัตกรรม  เช่น เรื่อง
ความเข้ากันได้ ความยุ่งยากสลับซับซ้อน และการสามารถสังเกตเห็นผลของนวัตกรรมได้ เป็นต้น 

 (๓) ขั้นตัดสินใจ เป็นการตัดสินใจเลือกได้เพียงทางเดียวเท่านั้น  คือการยอมรับ
นวัตกรรมหรือการปฏิเสธนวัตกรรม โอกาสที่บุคคลจะตัดสินใจเลือกยอมรับนวัตกรรมใดๆ เพิ่มมาก
ขึ้น ถ้าหากได้มีการทดลองใช้นวัตกรรม ถึงแม้จะเป็นการทดลองเพียงส่วนย่อยๆ ก็ตาม หรือจากการ
เห็นผลที่ผู้อ่ืนทดลองนวัตกรรม 

 (๔) ขั้นยืนยัน หลังจากที่บุคคลยอมรับนวัตกรรมแล้วเพื่อให้เป็นการยืนยัน  หรือ
สนับสนุนในการตัดสินใจของตนเอง จึงเกิดการแสวงหาข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรมนั้นเพิ่มเติมการ
ได้รับข่าวสารที่ดีเกี่ยวกับนวัตกรรมในภายหลังเป็นสิ่งทีช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ  ความเชื่อ และ
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ทัศนคติที่ดีต่อนวัตกรรมท าให้การยอมรับนวัตกรรมเป็นไปด้วยดี ในท านองเดียวกันถ้าหากข่าวสารที่
ผู้ใช้นวัตกรรมได้รับภายหลังชี้ให้เห็นถึงความไม่เหมาะสม ไม่เกิดผลดีไปกว่าสิ่งที่เคยใช้แต่เดิม ใช้
แล้วเกิดผลเสีย เป็นสาเหตุที่ท าให้เลิกการยอมรับนวัตกรรมได้ รวมไปถึงการเปลี่ยนไปใช้นวัตกรรม
ใหม่ที่เห็นว่าดีกว่าเดิม 

๓. คุณลักษณะ และพฤติกรรมของผู้ยอมรับ 
Roger (๑๙๘๓ อ้างถึงใน อรพรรณี ลิ่มเจริญ, ๒๕๓๗: ๑๖) ได้อธิบายถึงคุณลักษณะ

และพฤติกรรมของผู้ยอมรับนวัตกรรมในระดับต่างๆ ซึ่งพิจารณาได้จากค่านิยม คุณลักษณะส่วนตัว
และความสัมพันธ์ทางสังคม สามารถแบ่งประเภทบุคคลออกได้เป็น ๕ ประเภท และยังชี้ได้ว่าความ
ไวในการยอมรับเป็นตัวแปรที่มีความต่อเนื่องและมีเพียงมิติเดียว แต่เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ก็พอที่จะใช้เป็นแนวทางในการแบ่งกลุ่มผู้ยอมรับในชุมชนหนึ่งๆออกเป็น ๕ กลุ่มตามล าดับ 

การยอมรับนวัตกรรมดังนี้ 
๑) ผู้น าการยอมรับ (Innovators: Venturesome) คุณสมบัติของบุคคลกลุ่มนี้คือ   

ความกล้าเสี่ยงและกระหายที่จะทดลอง อันเป็นเหตุให้ต้องขวนขวายหาความรู้และพบปะกับบุคคล
อยู่เสมอ มีสถานะทางเศรษฐกิจดี มีรายได้สุทธิสูง และมีทรัพย์สินพอที่จะเสี่ยงกับการได้เสียอัน 
เนื่องจากการทดลองท า และกล้าที่จะยอมรับความล้มเหลว อันอาจเกิดมีข้ึนได้ มีความสามารถและ
ความรู้ดีพอที่จะเข้าใจและตามทันแนวคิดนวัตกรรมมีความกระตือรือร้นคล่องแคล่ว  ชอบสังคมกับ 
พวกเดียวกันแม้จะอยู่คนละแห่งและห่างไกลก็ตาม กลุ่มนี้มักจะถูกหาว่าเป็น พวกก้าวหน้า และไม่
ยอมตามสังคม 

๒) ผู้ยอมรับเร็ว (Early adoptors: Respectable) กลุ่มนี้จะช่วยพัฒนาสังคมได้ดีกว่า 
กลุ่มแรก เป็นที่ยอมรับของสมาชิกในกลุ่ม เป็นตัวอย่างที่ดีในด้านการยอมรับนวัตกรรม เพราะเป็น
กลุ่มที่ไม่ก้าวหน้าเกินไปในด้านความคิดจนคนอ่ืนตามไม่ทันเหมือนกลุ่มแรก  ผลงานของกลุ่มนี้ 
มักจะประสบความส าเร็จเสมอ เพราะได้กระท าด้วยความระมัดระวัง และไตร่ตรองอย่างรอบคอบ
ทั้งนี้เพื่อรักษาไว้ซึ่งการยอมรับนับถือของบุคคลในชุมชน ผู้ที่อยู่ในกลุ่มนี้เป็นผู้ที่มีการศึกษาดีฉลาด
ชอบแสดงความคิดเห็นและชอบมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม 

๓) ผู้รับรู้ปานกลาง (Early majority: Deliberate) กลุ่มนี้มักจะพิจารณาอย่างรอบคอบ
ก่อนที่จะยินยอมรับวิทยาการแผนใหม่ หรือนวัตกรรมใหม่ หรือนวัตกรรมใดๆ การตัดสินใจยอมรับ
นวัตกรรมของคนกลุ่มนี้ใช้เวลานานกว่า ๒ กลุ่มแรก แต่ก็ยังเป็นกลุ่มที่ยอมรับวิทยาการแผนใหม่ เร็ว
กว่าบุคคลที่จัดอยู่ในกลุ่มยอมรับระดับค่อนข้างช้า ลักษณะของบุคคลกลุ่มนี้เป็น ผู้มีความสัมพันธ์สงู
กบัสมาชิกในกลุ่มแต่ไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่ม 
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๔) ผู้ยอมรับค่อนข้างช้า (Late majority: Skeptical) กลุ่มนี้จะยอมรับนวัตกรรมก็
ต่อเมื่อจ านวนคนมากกว่าครึ่งหนึ่งได้ยอมรับไปแล้ว นั่นคือวิทยาการแผนใหม่หรือนวัตกรรมได้รับ
การทดลองและประเมินผลจากสังคมเดียวกันแล้วว่าจริง การยอมรับของคนกลุ่มนี้ ส่วนหนึ่งมาจาก
ปัญหาทางเศรษฐกิจ อีกส่วนหนึ่งมาจากแรงผลักดันทางสังคม ไม่ชอบแสดงความคิดเห็น 

๔. องค์ประกอบของการยอมรับ 
Rogers and Shoemaker (๑๙๗๑ อ้างถึงใน เพ็ญพิมล กีรติขจร, ๒๕๔๕: ๑๖) ได้

อธิบายองค์ประกอบของการยอมรับ ๓ องค์ประกอบได้แก่ 
๑) คุณลักษณะของนวัตกรรมที่มีความส าคัญและมีอิทธิพลต่อการยอมรับมี ๕ ประการ 
 ๑.๑ ความได้เปรียบเชิงเทียบ (Relative advantage) หมายถึง การที่ผู้ได้รับ

นวัตกรรมดีกว่า มีประโยชน์กว่าความคิดเก่า สิ่งเก่า หรือวิธีปฏิบัติเดิม 
 ๑.๒ ความเข้ากันได้หรือความไปกันได้ (Compatibility) คือ การที่ผู้ยอมรับ

นวัตกรรมรู้สึกหรือคิดว่านวัตกรรมนั้นไปด้วยกันได้ หรือเข้ากันได้กับค่านิยม ประสบการณ์ในอดีต 
จนความต้องการของผู้รับความคิดใหม่ วิธีปฏิบัติใหม่ หรือสิ่งใหม่เข้ากับค่านิยมหรือบรรทัดฐานของ
สังคม นวัตกรรมที่ไม่สอดคล้องถูกยอมรับได้ช้ากว่านวัตกรรมที่เข้ากับสิ่งต่างๆได้ดี 

 ๑.๓ ความยุ่งยากหรือความสลับซับซ้อน (Complexity) คือ การที่ผู้รับนวัตกรรม 
เห็นหรือรู้สึกว่านวัตกรรมนั้นยากแก่การเข้าใจและน าไปใช้ หากยุ่งยากมากก็ยากแก่การยอมรับ 

 ๑.๔ ความสามารถในการน าไปทดลองใช้ (Trainability) คือผู้รับนวัตกรรมสามารถ
น านวัตกรรมไปทดลองใช้ในปริมาณเล็กๆ จะถูกยอมรับได้เร็วกว่านวัตกรรมที่ไม่สามารถ แบ่งเป็น
ส่วนเล็กๆ ได้ 

 ๑.๕ ความสามารถในการสังเกตได้ (observability) คือผลของนวัตกรรมเป็นสิ่งที่
สามารถมองเห็นได้โดยสมาชิกภายในระบบของสังคม ยิ่งมองเห็นได้ง่ายเพียงใด นวัตกรรมนั้นก็จะ
ได้รับการยอมรับมากเพียงนั้น 

๒) โครงสร้างทางสังคม (Social structure) เกิดขึ้นจากสมาชิกของสังคมมีฐานะหรือ
ต าแหน่งทางสังคมแตกต่างกัน โครงสร้างของสังคมสามารถส่งเสริมหรือขัดขวางการยอมรับของ
สมาชิกภายในสังคม โดยอิทธิพลของสิ่งที่เรียกว่า อิทธิพลของระบบ ซึ่งหมายถึง บรรทัดฐานหรือ
สถานภาพของสังคม ชั้นของสังคม และสิ่งอ่ืนๆ ในระบบสังคมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสมาชิกใน
ระบบสังคม และมีความส าคัญต่อความเร็วหรือความล่าช้าในการยอมรับนวัตกรรม 

๓) บรรทัดฐานของระบบสังคม คือ แบบอย่างของพฤติกรรมที่เป็นที่ยอมรับของสมาชิก
ภายในระบบสังคม และเป็นเครื่องก าหนดขอบเขตพฤติกรรมของสมาชิกภายในสังคม  บรรทัดฐาน
ของสังคมที่มีผลต่อการยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรม มี ๒ ประเภท คือ บรรทัดฐานตามประเพณีและ
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บรรทัดฐานตามแบบทันสมัย บุคคลที่อยู่ในสังคมที่มีบรรทัดฐานแบบทันสมัยจะมีทัศนคติต่อการ
เปลี่ยนแปลง และแนวโน้มที่จะยอมรับนวัตกรรมได้เร็วกว่าที่มีอยู่ในสังคมที่มีบรรทัดฐานแบบ
ประเพณี 

ดังนั้น ทฤษฎีการยอมรับแสดงให้เห็นถึงการยอมรับสิ่งใหม่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่น าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นการพิจารณาถึงลักษณะหรือบุคลิกภาพของปัจเจก
บุคคลหรือกลุ่มในชุมชนที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม 

๒.๖  แนวคิดความพึงพอใจ 
๑.   ความหมายของความพึงพอใจ 
Strauss and Sayles (๑๙๖๐ อ้างถึงใน วรรณภา ทองแดง. ๒๕๕๑: ๖๐) ความพึง

พอใจในงานหมายถึง ความรู้สึกพอใจในงานที่ท า และเต็มใจที่จะปฏิบัติงานนั้นให้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ขององค์การ บุคคลจะรู้สึกพอใจในงานที่ท า เมื่องานนั้นให้ประโยชน์ตอบแทนทั้งด้าน
วัตถุ และจิตใจและสามารถสนองตอบความต้องการข้ันพื้นฐานของบุคคลนั้น ๆ ได้ 

Vroom (๑๙๖๔ อ้างถึงใน ณัฏฐิมา มากชู. ๒๕๔๕: ๒๘) กล่าวถึง ทัศนคติ และความ
พึงพอใจในสิ่งหนึ่งสามารถใช้แทนกันได้ เพราะทั้งสองค านี้จะหมายถึงผลที่ได้จากการที่บุคคลเข้าไป
มีส่วนร่วมในสิ่งนั้น ทัศนคติในด้านบวกจะแสดงให้เห็นสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้นและทัศนคติใน
ด้านลบจะแสดงให้เห็นถึงสภาพความไม่พึงพอใจ 

Tiffin, McCormic (๑๙๖๕ อ้างถึงใน เสกสรรค ์ธรรมวงศ์. ๒๕๔๑: ๓๔) กล่าวว่าความ
พึงพอใจเป็นแรงจูงใจของมนุษย์ที่ตั้งอยู่บนความต้องการขั้นพื้นฐาน  (Basic Needs) มีความ
เกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดกับผลสัมฤทธิ์และส่ิงจูงใจ และพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ต้องการ 

Wallestein (๑๙๗๑ อ้างถึงใน ฉกรรณ์ พั่วกลาง. ๒๕๔๑: ๑๒) กล่าวว่า ความพึงพอใจ
เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย หรือเป็นความรู้สึกขั้นสุดท้ายที่ได้รับ
ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

หลุย จ าปาเทศ (๒๕๓๓: ๒๐) กล่าวถึงความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึงความ
ต้องการได้บรรลุเป้าหมายพฤติกรรมที่แสดงออกมาก็จะมีความสุขสังเกตได้จากสายตา  ค าพูดและ
การแสดงออก 

สุพรรณี ไชยอ าพร และสนิท สมัครการ (๒๕๓๔: ๑๒)  ความพึงพอใจ เป็นสภาพทาง
จิตใจที่แสดงออกถึงความสุขที่ได้รับรู้ว่าสิ่งที่ตนใฝ่ฝัน  หรือปรารถนา (Aspiration) ได้รับการ
ตอบสนองตามที่ตั้งความคาดหวังไว้ การที่บุคคลแสดงความพึงพอใจต่อสภาพการด ารงชีวิตของตน
ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งย่อมแสดงว่าชีวิตในช่วงเวลานั้นมีคุณภาพที่เจ้าของชีวิตต้องการ 
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ชริณี  เดชจินดา (๒๕๓๘: ๑๗) ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึก หรือทัศนคติของ
บุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดขึ้น เมื่อความ
ต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนอง หรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหนึ่ง ความรู้สึกดังกล่าวจะ
ลดลงหรือไม่เกิดขึ้น หากความต้องการหรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง ความรู้สึกทางลบ
ความรู้สึกทางบวกและความสุข มีความสัมพันธ์กันอย่างสลับซับซ้อน และระบบความสัมพันธ์ของ
ความรู้สึกทั้งสามนี้ เรียกว่า ระบบความพึงพอใจโดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อระบบความพึง
พอใจมีความรู้สึกด้านบวกมากกว่าด้านลบ 

เทพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ (๒๕๔๐: ๑๐๐) ความพึงพอใจ คือ ภาวะของความ
พึงพอใจ หรือภาวะของการมีอารมณ์ในทางบวกที่มีผลเกิดขึ้น เนื่องจากการประเมินประสบการณ์ใน
งานของคนคนหนึ่ง อย่างไรก็ตามความรู้สึกชอบงานของคนคนหนึ่งนั้น จะขึ้นอยู่กับว่างานนั้นได้ท า
ให้บุคคลผู้นั้นได้รับความต้องการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ  ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่จะให้มีชีวิตอยู่
รอด หรือสมบูรณ์มากน้อยเท่าใดด้วย สิ่งที่ขาดหายไประหว่างงานที่เสนอให้ท ากับสิ่งที่คาดหวังที่จะ
ได้รับจะเป็นรากฐานแห่งความพอใจและความไม่พอใจ 

นภาพร คงสมปี (๒๕๔๘: ๓๖) กล่าวถึงค าจ ากัดความของความพึงพอใจว่า เป็น
ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งในเชิงการประเมินค่า จึงท าให้แนวคิดเกี่ยวกับความพึง
พอใจเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับทัศนคติอย่างแยกไม่ออก 

ทรงกรด ไกรกังวาร (๒๕๕๐: ๖) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึก หรือทัศนคติ
ทางด้านบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นต่อเมื่อสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการ
ให้แก่บุคคลนั้นได้ แต่ทั้งนี้ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกัน ขึ้นกับค่านิยม และ
ประสบการณ์ที่ได้รับ 

สรุป ความพึงพอใจ หมายถึงอารมณ์ ความรู้สึก หรือทัศนคติที่ดีที่บุคคลได้รับจาก
ปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ส่งผลให้บุคคลนั้นเกิดความพึงพอใจ และแสดงออกถึงความชอบพอ หรือ
พอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ได้รับ 

๒. องค์ประกอบท่ีท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ 
Millett (๑๙๕๔ อ้างถึงใน พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  ๒๕๕๑: ๒-๔๒-๒-๔๓) ได้อธิบาย

ส่วนประกอบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อบริการสาธารณะ โดยพิจารณาจากสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ 
การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรมในการ

บริหารงานภาครัฐที่มีฐานคติว่าทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนั้นประชาชนจะเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย 
ไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในการให้บริการ ประชาชนจะได้รับการปฏิบัติในฐานที่เป็นปัจเจกบุคคลด้วย
มาตรฐานการให้บริการเดียวกัน 
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การให้บริการตรงตามเวลา (Timely Service) หมายถึง การให้บริการตรงตามเวลาที่ได้
ตกลงกันระหว่างผู้รับบริการและผู้ให้บริการ 

การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะจะต้อง
มีจ านวนการให้บริการและสถานที่ให้บริการที่เหมาะสม 

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

การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะ
ที่มีการปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน นั่นคือ การเพิ่มประสิทธิภาพหรือความสามารถที่จะ
ท าหน้าที่ได้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม 

ปัจจัยที่ท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจะ ประกอบด้วย  (Gilmer. 
๑๙๖๗: ๓๘๐-๓๘๔ อ้างถึงใน วรรณภา ทองแดง. ๒๕๕๑: ๖๑) 

๑) ความมั่นคงปลอดภัย (Security) ได้แก่ ความมั่นคงในการท างาน การได้รับความ
เป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชา 

๒) โอกาสก้าวหน้าในงานที่ท า (Opportunity for Advancement) ได้แก่ การมีโอกาสได้
เลื่อนต าแหน่งสูงข้ึนจากความรู้ความสามารถในการท างาน 

๓) สถานที่ท างาน และการจัดการ (Company and Management) ได้แก่ ความพอใจ
ต่อสถานที่ท างาน ตลอดจนชื่อเสียง และการด าเนินงานของสถาบัน 

๔) ค่าจ้าง (Wages) คนงานชายจะเห็นค่าจ้างเป็นสิ่งส าคัญส าหรับเขา ยิ่งกว่าคนงาน
หญิง 

๕) ลักษณะของงานที่ท า (Intrinsic Aspects of The Job) ซึ่งมีความสัมพันธ์กับความรู้
ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน หากได้ท างานที่ตรงตามความต้องการ และความถนัดก็จะเกิดความ
พึงพอใจ 

๖) การนิเทศงาน (Supervision) มีความส าคัญที่จะท าให้ผู้ท างานมีความรู้สึกพอใจ
หรือไม่พอใจต่องานได้ การนิเทศงานไม่ดี อาจเป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ท าให้ย้ายงาน และลาออกจาก
งานได้ 

๗) ลักษณะทางสังคม (Social Aspects of the Job) ถ้าผู้ปฏิบัติงานท าร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข ก็จะเกิดความพอใจในงานนั้น 

๘) การติดต่อสื่อสาร (Communication) การติดต่อสื่อสารมีความส าคัญมาก  การ
ปฏิบัติงานจะส าเร็จได้ เพราะมีกระบวนการวิธีการท างานที่ดี  ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการจัด
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องค์การการบริหารงานบุคคล การวินิจฉัยสั่งการ การควบคุมบังคับบัญชา ต้องมีการติดต่อสื่อสาร
เป็นตัวเชื่อม 

๙) สภาพการท างาน (Working Condition) ได้แก่ ชั่วโมงการท างาน อากาศ แสง เสียง 
๑๐) สิ่งตอบแทนหรือประโยชน์เกื้อกูลต่าง ๆ (Benefits) เช่น เงินบ าเหน็จตอบแทนเมื่อ

ออกจากงาน การบริหาร และการรกัษาพยาบาล สวัสดิการ ที่อยู่อาศัย 
อาร ีเพชรผุด ยังได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการท างานมี  ๔ 

ประการ 
๑) ระดับของผลตอบแทนที่บุคคลพึงปรารถนาจะได้รับ  และคนส่วนมากก็อยากจะ

ได้รับผลตอบแทนมาก เขาชอบได้ค่าแรงสูง สภาพการท างานที่สะดวกสบาย มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกและมีอิสระในการท ามากกว่า และมีเพื่อนฝูงที่เข้าใจกันมีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

๒) ถ้าบุคคลได้รับสิ่งตอบแทนอย่างมิได้คาดหวังมาก่อน เขาจะรู้สึกพึงพอใจมากกว่าที่
เขาคาดหวัง แต่ถ้าเขาคาดหวังที่จะได้ผลตอบแทนมากกว่าที่ได้จริง เขาจะรู้สึกไม่พอใจ 

๓) บุคคลจะมีความพึงพอใจ ถ้าผลตอบแทนที่เขาได้รับเขารู้สึกว่ามันยุติธรรม (Equity) 
แต่ถ้าเขาได้รับห่างไกลจากการคาดหวังของเขา ไม่ว่าต่ าเกินไป หรือสูงเกินไป เขาก็จะไม่พอใจ 

๔) บุคคลมีความปรารถนาในสิ่งตอบแทนต่างกัน โดยเฉพาะความอิสระในการท างาน 
บุคคลบางคนจุดสนใจของการท างานอยู่ที่ความต้องการมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ เพราะฉะนั้น คน
พวกนี้จะต้องการความอิสระ และความเป็นตัวของตัวเองมาก คนอ่ืนอาจไม่มีความต้องการอันนี้ 

๓.  ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
          ๓.๑ ทฤษฎีความต้องการตามล าดับขั้นของ Maslow 
ทฤษฎีความต้องการตามล าดับขั้นของ Maslow กล่าวว่า ความต้องการของคนเราเป็น

จุดเริ่มต้นของกระบวนการจูงใจ และความต้องการของคน มีข้อสังเกตได้ดังนี้ ๑) คนเรามีความ
ต้องการไม่ส้ินสุด เมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการอย่างหนึ่งแล้วก็จะเกิดความต้องการอย่าง
อ่ืนต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด ๒) ความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองจะท าให้เกิดการจูงใจที่จะท า
พฤติกรรม ส่วนความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เกิดการจูงใจอีกต่อไป  และ๓) ความ
ต้องการของคนจะเป็นล าดับขั้น โดยเริ่มจากความต้องการพื้นฐานที่จ าเป็นไปสู่ความต้องการไปใน
ระดับที่สูงข้ึน และความต้องการในระดับต้นจะเป็นพื้นฐานความต้องการในระดับที่สูงขึ้นไป คนจึง
จ าเป็นต้องได้รับการตอบสนองความต้องการเป็นล าดับขั้น  จึงจะพัฒนาความต้องการในระดับที่
สูงข้ึนได้ (Maslow. ๑๙๔๓: ๓๗๔-๓๙๖ อ้างถึงใน วรรณภา ทองแดง, ๒๕๕๑: ๖๓) 
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ล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์ ๕ ขั้น  
 ๑) ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) ความต้องการทางด้าน

ร่างกายเป็นความต้องการเบื้องต้นเพื่อความอยู่รอด เช่น ความต้องการในเรื่องอาหาร น้ า ที่อยู่อาศัย 
เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ความต้องการพักผ่อน และความต้องการทางเพศ เป็นต้น 

      ๒) ความต้องการความปลอดภัย หรอืความมั่นคง (Security or Safety Needs) ถ้า
หากความต้องการทางด้านร่างกายได้รับการตอบสนองตามสมควรแล้ว มนุษย์จะมีความต้องการ ใน
ขั้นต่อไปที่สูงขึ้น คือ ความต้องการทางด้านความปลอดภัย หรือความมั่นคงต่าง ๆ ความต้องการ
ทางด้านความปลอดภัย จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการป้องกัน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจะเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับการป้องกัน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับร่างกาย ความสูญเสีย
ทางด้านเศรษฐกิจ ส่วนความมั่นคงนั้น  หมายถึงความต้องการความมั่นคงในการด ารงชีพ  เช่น 
ความมั่นคงในหน้าที่การงาน สถานะทางสังคม 

      ๓) ความต้องการทางด้านสังคม (Social or Belongingness Needs) ภายหลังจาก
ที่ได้รับการสนองในสองขั้นดังกล่าวแล้ว ก็จะมีความต้องการข้ันสูงข้ึน คือความต้องการทางสังคมจะ
เริ่มเป็นสิ่งจูงใจที่ส าคัญต่อพฤติกรรมของคน ความต้องการด้านนี้จะเป็นความต้องการอยู่ร่วมกัน
และการได้รับการยอมรับจากบุคคลอ่ืน 

      ๔) ความต้องการที่จะมีฐานะเด่นในสังคม (Esteem or Status Needs) เป็นความ
ต้องการข้ันต่อมา  เป็นความต้องการที่ประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ คือความมั่นใจในตัวเองในเรื่อง
ความสามารถ ความรู้และความส าคัญในตัวของตัวเอง รวมตลอดทั้งความต้องการที่จะมีฐานะเด่น
เทียบกับบุคคลอ่ืน หรืออยากที่จะให้บุคคลอ่ืนยกย่องสรรเสริญในความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน
การด ารงต าแหน่งที่ส าคัญในองค์กร 

 

ภาพ   :   แสดงล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์ตามทฤษฎีแรงจูงใจของ Maslow 
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๕) ความต้องการที่จะได้รับความส าเร็จในชีวิต (Self –Actualization or Self 
Realization) ล าดับความต้องการที่สูงสุดของมนุษย์ก็คือ ความต้องการที่จะประสบความส าเร็จใน
ชีวิตตามความนึกคิด หรือความคาดหวัง ทะเยอทะยานใฝ่ฝันที่จะได้รับผลส าเร็จในสิ่งอันสูงส่งใน
ทัศนะของตน 

              ๓.๒ ทฤษฎี ๒ ปัจจัยของ Herzberg (Herzberg’s Two-Factor Theory) 
ทฤษฎีนี้ได้มีการพัฒนาโดย Herzberg ในปี ค.ศ.๑๙๕๐-๑๙๕๙ และในช่วงแรกของปี 

ค.ศ.๑๙๖๐-๑๙๖๙ ซึ่งเสนอแนะว่า ความพึงพอใจในการท างานประกอบด้วย  ๒ แนวคิด คือ         
๑) แนวคิดที่มีขอบเขตจากความพึงพอใจ (Satisfaction) ไปยังความไม่พอใจ (No Satisfaction) 
และได้รับอิทธิพลจากปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) ๒) แนวคิดที่มีขอบเขตจากความไม่พึงพอใจ 
(No Dissatisfaction) และได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factor) หรืออาจกล่าวได้ว่า
ทฤษฎี ๒ ปัจจัย ประกอบด้วย ๑) ปัจจัยการจูงใจ หรือตัวจูงใจ ๒) ปัจจัยการบ ารุงรักษา หรือปัจจัย
สุขอนามัย  (Herzberg อ้างถึงใน วรรณภา ทองแดง. ๒๕๕๑: ๖๕-๖๖) 

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

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

ทฤษฎี ๒ ปัจจัยของ Herzberg แบ่งปัจจัยในการจูงใจออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ 
๑) ปัจจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจ (Dissatisfies) เป็นปัจจัยที่อาจท าให้พนักงานเกิด

ความไม่พอใจในการท างานได้ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการท างาน 
๒) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ (Satisfies) หรือปัจจัยเกี่ยวกับงาน (Job 

Context Factors) เป็นปัจจัยจูงใจที่แท้จริง เพราะมีอิทธิพลในการสร้างให้พนักงานเกิดความพอใจ
ในการท างาน ซึ่งทฤษฎีการจูงใจจะมีความสมเหตุสมผล ถ้าผู้บริหารให้ความสนใจในการยกระดับ
ลักษณะงานควบคู่กันไปด้วย 

๔.  การวัดความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจเป็นทัศนคติในทางบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การวัดว่าบุคคลมี

ความรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ จึงมีความจ าเป็นที่ต้องสร้างเครื่องมือที่ช่วยในการวัดทัศนคติ วัด
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ความรู้สึก โดยจะวัดออกมาในลักษณะของทิศทาง ซึ่งมีอยู่ ๒ ทิศทาง คือ ทางบวกและทางลบ 
ทางบวกหมายถึง การประเมินค่าความรู้สึกไปในทางที่ดี ชอบหรือพอใจ ส่วนทางลบจะเป็นการ
ประเมินค่าความรู้สึกไปในทางที่ ไม่ดี ไม่ชอบหรือไม่พอใจ และการวัดในลักษณะปริมาณ 
(Magnitude) ซึ่งมีความเข้มข้น ความรุนแรง หรือระดับทัศนคติไปในทิศทางที่พึงประสงค์ หรือไม่พึง
ประสงค์นั้นเอง ซึ่งมีวิธีการวัดความพึงพอใจมีอยู่หลายวิธี ได้แก่ วิธีการสังเกต วิธีการสัมภาษณ์ 
วิธีการใช้แบบสอบถาม (ถวิลย์ ธาราโภชน์.๒๕๓๒: ๗๗-๗๘) ดังนี้ 

๑. วิธีการสังเกต เป็นวิธีการใช้ตรวจสอบบุคคลอ่ืนโดยการเฝ้ามองและจดบันทึกอย่างมี
แบบแผน วิธีนี้เป็นการศึกษาที่เก่าแก่ และยังเป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน แต่ก็เหมาะสม
กบัการศึกษาเป็นรายกรณีเท่านั้น 

๒. วิธีการสัมภาษณ์ เป็นวิธีการที่ผู้วิจัยจะต้องออกไปสอบถามโดยการพูดคุยกับบุคคล
นั้นๆ โดยเตรียมแผนงานล่วงหน้า เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงมากที่สุด 

๓. วิธีการใช้แบบสอบถาม วิธีการนี้จะเป็นการใช้แบบสอบถามที่มีข้อค าอธิบายไว้อย่าง
เรียบร้อย เพื่อให้ผู้ตอบทุกคนตอบมาเป็นแบบแผนเดียวกัน มักใช้ในกรณีที่ต้องการข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวนมากๆ วิธีนี้นับเป็นแบบแผนที่นิยมใช้กันมากที่สุด ในการวัดทัศนคติ รูปแบบของ
แบบสอบถามจะใช้มาตรวัดทัศนคติซึ่งนิยมใช้ในปัจจุบันวิธีหนึ่ง คือ มาตราส่วนแบบลิเคิร์ท (Likert 
Scales) ประกอบด้วยข้อความที่แสดงถึงทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้าอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วค าตอบ
ที่แสดงถึงระดับความรู้สึก ๕ ค าตอบ เช่น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด  

๒.๗ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
สุรสิทธิ์ วชิรขจร (๒๕๔๐: ๕๖-๕๙) ประเมินผลการด าเนินงานโครงการแก้ไขปัญหา

ความยากจน (กข.คจ.) ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๓๙) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินการ
ด าเนินงานโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการในการยกระดับรายได้ของครัวเรือนเป้าหมาย
ให้พ้นจากเส้นความยากจน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นไปตามเกณฑ์ความจ าเป็น
ขั้นพื้นฐานเพื่อศึกษาถึงระดับความรู้ความเข้าใจและความพึงพอใจของประชาชนซึ่งได้รับการ
สนับสนุนในด้านเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนที่มีต่อโครงการ  
และสุดท้าย เพื่อศึกษาถึงระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการหมู่บ้าน และปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในระดับท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัด โดยกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นประกอบด้วย ๓ ฝ่าย คือ ครัวเรือนยากจนผู้ยืมเงินจ านวน ๑,๕๙๙ 
คนกลุ่มคณะกรรมการหมู่บ้าน จ านวน ๑,๐๖๔ คน และกลุ่มข้าราชการผู้เกี่ยวข้อง จ านวน ๑๑๙ คน 
ผลจากการประเมินด้านผลผลิตในการด าเนินงาน พบว่า โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน สามารถ
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ท าให้มีครัวเรือนยากจนรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ ๔,๒๖๔ บาทต่อครัวเรือน สามารถท าให้ครัวเรือน
ยากจน ส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  โดยเฉพาะในด้านอาหารการกิน สุขภาพอนามัย สภาพ
บ้านเรือนและการศึกษาต่อของบุตรหลาน การประเมินผลด้านผลกระทบจากการด าเนินงาน  โดย
เน้นผลกระทบด้านความรู้ความเข้าใจ และความพึงพอใจของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ  พบว่า
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานของโครงการในระดับปานกลางมี
ความพึงพอใจในโครงการสูง ส่วนของคณะกรรมการหมู่บ้าน พบว่ามีความรู้ความเข้าใจในโครงการ
ในระดับปานกลาง แต่มีระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการสูงทั้งภาพรวมและรายด้าน  ส่วน
การประเมินด้านกระบวนการด าเนินงาน พบว่า ในกระบวนการด าเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับน่า
พอใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความชัดเจนของนโยบายและแนวทางการด าเนินงานความเหมาะสมของ
โครงการและระเบียบ ด้านปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน พบว่าจะประสบปัญหาในด้านการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานสนับสนุนการด าเนินงาน (เกษตรประมง และปศุ
สัตว์) ท าให้ครัวเรือนยากจนด าเนินการประกอบอาชีพตามโครงการได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ ใน
ด้านการด าเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่ยังพบปัญหา เช่นการก้าวก่ายงาน การ
ไม่ไว้วางใจ ครัวเรือนที่ยืมเงินไปประกอบอาชีพ  รวมไปถึงการขาดความเอาใจใส่ติดตามผลการ
ด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น 

นิภาพรรณ จันทร์เจ้า (๒๕๔๒ : ๑๐๑-๑๐๕) ได้ท าการประเมินเรื่อง การประเมินผล
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ปี ๒๕๓๖: กรณีศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อ 

ประเมินผลการด าเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน  ปี ๒๕๓๖ ของจังหวัด
บุรีรัมย์ และเพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานและเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนในระยะต่อไป ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
ประกอบด้วย ๓ กลุ่มคือ กลุ่มครัวเรือนยากจนผู้ยืมเงิน จ านวน ๙๙ คน กลุ่มคณะกรรมการหมู่บ้าน 
จ านวน ๓๔ คน และกลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ (นายอ าเภอ พัฒนาการอ าเภอและพัฒนา
กร) จ านวน ๑๒ คน 

ผลจากการประเมินในด้านปัจจัยน าเข้า พบว่า จ านวนเงินงบประมาณไม่เพียงพอต่อ
จ านวนครัวเรือนยากจน และวงเงินที่อนุมัติให้ยืมจ านวน ๒๘๐,๐๐๐ บาท ก็มีปริมาณน้อย ส่วน
เจ้าหน้าที่มีประสบการณ์ท างานเกี่ยวกับโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ค่อนข้างมาก 
ด้านระเบียบมีความเหมาะสมต่อการด าเนินงานมากขึ้น ส่วนความรู้ความเข้าใจของครัวเรือนยากจน
และคณะกรรมการหมู่บ้านต่อโครงการฯ มีอยู่ในระดับต่ า ในด้านกระบวนการ พบว่า กระบวนการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง โดยในด้านการพิจารณา
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คัดเลือกครัวเรือนยากจนที่ให้ยืมเงินนั้น ได้พิจารณาจากหลายหลักเกณฑ์ทั้งการพิจารณาจากฐานะ
ความเป็นอยู่ และความสามารถในการส่งใช้เงินคืน ส่วนการติดตามให้ความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง พบว่า ครัวเรือนมีความพึงพอใจมาก ด้านความเหมาะสมของการเลือกอาชีพนั้น พบว่า
ครัวเรือนยากจนเลือกอาชีพตามความถนัดและความสามารถ  ส่วนการส่งใช้เงินคืนของครัวเรือน
ยากจนพบว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งสามารถส่งเงินคืนได้ทั้งหมด ในด้านการประเมินผลผลิต พบว่า 
ครัวเรือนยากจนส่วนใหญ่มีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้และมีความพึง
พอใจต่อผลที่ได้รับจากโครงการ ส่วนคุณภาพชีวิตนั้น พบว่า ยังเหมือนเดิมก่อนที่ได้รับเงินจาก
โครงการฯไปประกอบอาชีพ ในด้านการประเมินผลกระทบ พบว่า การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการหมู่บ้านอยู่ในระดับต่ า ด้านความพึงพอใจของครัวเรือนยากจน พบว่า มีความพึง
พอใจต่อโครงการในระดับปานกลาง ส่วนการบริหารจัดการโครงการของคณะกรรมการหมู่บ้านมีการ
บริหารจัดการอยู่ในระดับปานกลาง และด้านปัญหาอุปสรรค พบว่า ส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่เกิดจาก
ครัวเรือนยากจน เช่น การส่งใช้คืนเงินยืมไม่เป็นไปตามสัญญา และครัวเรือนยากจนไม่น าเงินไป
ประกอบอาชีพตามที่เสนอโครงการยืมเงิน รวมทั้งปัญหาเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจในระเบียบของโครงการ
อย่างชัดเจน 

มยุรี บุญริ้ว (๒๕๔๗: ๑๒๔-๑๔๒) ได้ท าการประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรธุรกิจ
ชุมชนตามโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษากลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา ต าบลเกาะ
เกร็ดอ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา เพื่อประเมินปัจจัยน าเข้า 
ประเมินกระบวนการและประเมินผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินงานขององค์กรธุรกิจชุมชนตามโครงการ 
โดยท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิกกลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาทั้งหมด ๙๐ คน 
ผลการศึกษาโดยสรุปพบว่า ด้านปัจจัยน าเข้ามีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี ได้แก่ จ านวนบุคลากร
มีเพียงพอและมีคุณภาพ มีแหล่งทุนเป็นของตนเอง มีความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ มีการพัฒนา
รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ และมีการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านดั้งเดิมของชนชาติมอญ ด้านกระบวนการ
ด าเนินงานขององค์กรธุรกิจชุมชนปรากฏผลในระดับสูง มีความสามารถด้านการตลาด การจัดระบบ
บัญชี และการมีส่วนร่วมของสมาชิก รวมทั้งบทบาทของสมาชิก ผู้น าการพัฒนาและการด าเนินการ
จัดสรรผลประโยชน์ก็มีผลการประเมินในระดับสูงเช่นกัน ด้านองค์กรธุรกิจชุมชน มีผลการด าเนินงาน
โดยรวมอยู่ในระดับสูง ส่วนปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน พบว่าการถ่ายทอดภูมิปัญญาในการ
ท าเครื่องปั้นดินเผาในระยะหลังมีคนสนใจรับช่วงน้อยและคาดว่าในอนาคตอาจจะไม่มีผู้สืบทอด 

พรปวีย์ สนธิ์ชัย (๒๕๔๙) ได้ศึกษาเชิงประเมินผลโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พบประชาชน (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสัญจร) กรณีศึกษาอ าเภอภักดีชุมพล โดยใช้แนวคิดของ
ทฤษฏีระบบในด้านต่อไปนี้ ๑) ด้านปัจจัยน าเข้า ๒) ด้านกระบวนการ ๓) ด้านผลผลิตของโครงการ 



๕๔  แนวคิดและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง   

วิธีการศึกษาใช้แบบผสมผสานคือ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ 
กลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพบประชาชน (องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสัญจร) จ านวน ๒๐๔ คน และกลุ่มประชาชนผู้มารับบริการ จ านวน ๓๘๐ คน ผล
การศึกษาพบว่า 

๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามโครงการ
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดพบประชาชนโดยรวม และการด าเนินโครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่าส่วนใหญ่เห็นว่าด้านกระบวนการมีความเหมาะสมใน
ระดับสูง รองลงมาคือ ด้านผลผลิตและด้านปัจจัยน าเข้า ตามล าดับ เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อ พบว่า 
ด้านปัจจัยน าเข้าทุกข้ออยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านเงินและงบประมาณของโครงการมีค่าเฉล่ียสูง
ที่สุด ด้านผลผลิตทุกข้ออยู่ในระดับปานกลาง โดยความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการตามโครงการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพบประชาชนมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 

๒.  ด้านผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามโครงการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพบประชาชนโดยรวมและการด าเนินโครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจและเห็นว่าผลการด าเนินโครงการด้านปัจจัย
น าเข้ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับสูง รองลงมาคือ ด้านผลผลิตและด้านกระบวนการ ตามล าดับ เมื่อ
วิเคราะห์เป็นรายข้อ พบว่า ด้านปัจจัยน าเข้าทุกข้ออยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านวัสดุ /อุปกรณ์มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ด้านกระบวนการทุกข้ออยู่ในระดับปานกลาง โดยการพัฒนาบุคคลมีค่าเฉล่ียสูงที่สุด 
และด้านผลผลิตทุกข้ออยู่ในระดับปานกลาง โดยความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริหารตามโครงการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพบประชาชนมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 

๓. ผลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก มีดังนี้ 
 ๓.๑ ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพบประชาชนพบว่า 
    (๑)  ด้านปัจจัยน าเข้า ควรสนับสนุนในด้านงบประมาณให้เพียงพอทุกกิจกรรม

ของโครงการ และควรจัดวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจสุขภาพให้เพียงพอ 
           (๒)  ด้านกระบวนการ การพัฒนาบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ชัยภูมิมีความพร้อมมาก แต่การด าเนินงานด้านการสื่อสารให้ประชาชนทราบข่าวการด าเนินโครงการไม่
ทั่วถึงและไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

           (๓)  ด้านผลผลิต ประชาชนมีความพึงพอใจกับโครงการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพบประชาชน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิมีความเป็นกันเองและบริการสะดวก
รวดเร็ว 



แนวคิดและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง      ๕๕ 

๓.๒ ผลจากการด าเนินโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพบประชาชน มีความเห็นว่า 
ควรเพิ่มเติมในด้านงบประมาณ และควรปรับปรุงในด้านระยะเวลาในการให้ความรู้มากขึ้น 

๓.๓ วิธีการหรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขโครงการ มีข้อเสนอแนะว่า ควรปรับปรุงใน
ด้านงบประมาณให้เพียงพอกับจ านวนประชาชนในเขตอ าเภอภักดีชุมพล ควรปรับปรุงในด้าน
ระยะเวลา   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (๒๕๕๐)ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาประจ าปี ๒๕๕๐ พบว่ามีการด าเนินโครงการบรรลุตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด ทุกโครงการ 
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและชุมชนในหลายประการ ซึ่งผลการส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๒,๑๕๗ ตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าด าเนินการ ดังนี้ ความจ าเป็นของโครงการ อยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ียร้อยละ ๙๓.๘๖) ความทั่วถึงของการประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ียร้อยละ 
๗๖.๐๗) การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ อยู่ในระดับปานกลาง(ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๗๓.๑๓) ความ
เพียงพอกับความต้องการ อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๖๐.๐๗) ความคุ้มค่า อยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๙๑.๗๐) การได้รับประโยชน์ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๙๕.๐๐) ความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๙๒.๑๓) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  (๒๕๕๑)ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ พบว่า จ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๕๑ มีจ านวน ๑๔๖ โครงการ สามารถน าไปปฏิบัติได้ ตามแผน จ านวน ๑๑๐ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ ๗๕.๓๔ โดยยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สามารถด าเนินโครงการได้เกินกว่าที่บรรจุไว้ในแผน คิดเป็นร้อยละ ๑๕๘.๓๓ รองลงมาเป็นยุทธศาสตร์
ด้านอาชีพ เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ ๑๓๓.๓๓ (เนื่องจากในแผนพัฒนา ๓ ปี ตั้ง
โครงการไว้เป็นภาพรวมและมีหลาย ๆ กิจกรรม เมื่อน ามาจัดท าแผนด าเนินงานได้น ากิจกรรมเหล่านี้มา
จัดท าเป็นโครงการข้ึนใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีงบประมาณ จึงท าให้เห็นว่าโครงการตามแผน
ด าเนินงานเกินกว่าที่ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี) ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตที่ดี คิดเป็นร้อยละ 
๘๘.๔๖ ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 
๘๘.๗๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานเพียงพอทันสมัย คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๗๔ ยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติได้ต่ า คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง 
และ การบริหารจัดการที่ดี คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘๖ 

ส่วนในด้านการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานในแต่ละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 



๕๖  แนวคิดและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง   

๓.๑๘ โดยพบว่ายุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานเพียงพอทันสมัย มากที่สุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
๓.๒๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิตที่ดี ค่าเฉล่ียเท่ากับ ๓.๑๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัด 
ระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ค่าเฉล่ียเท่ากับ ๓.๑๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้าน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๑๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านอาชีพ 
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๑๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๒๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการเมือง และการบริหาร
จัดการที่ดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๑๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งยาว (๒๕๕๒) ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ พบว่า จ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา มีจ านวน 
๑๓๔ โครงการ สามารถปฏิบัติได้ในปี ๒๕๕๒ จ านวน ๔๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖ โดย
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมสามารถด าเนินการได้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
๖๑.๕ ของโครงการที่ก าหนดไว้ในแผน รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร คิด
เป็นร้อยละ ๔๐.๐ และที่ด าเนินการได้น้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คิด
เป็นร้อยละ ๗.๔ ส่วนในด้านการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานในภาพรวม 
พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๘ รองลงมาคือ ไม่พอใจ คิดเป็น
ร้อยละ ๑๙.๑ และพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๑ โดยรายข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ การเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม รองลงมาคือ การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนดและที่พึงพอใจน้อยที่สุด คือ ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ 

ด้านความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน จ าแนกตามยุทธศาสตร์ พบว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยได้คะแนน ความพึงพอใจ ๗.๐๙ จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์
ที่ ๕ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม ได้คะแนนความพึงพอใจ ๗.๐๓ และที่ได้คะแนนความพึง
พอใจน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร ซึ่งได้คะแนนเท่ากัน คือ ๖.๗๙ 

เทศบาลต าบลเสือโฮก อ าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท (๒๕๕๒) ได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาปี ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ซึ่งผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง ๕ ด้าน 
ได้แก่ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและการเกษตร การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งอัตราร้อยละของโครงการที่ได้
ด าเนินการคิดเป็น ร้อยละ ๔๐.๓๐ จากโครงการทั้งหมด จ านวน ๗๗ โครงการ 
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ส่วนในด้านการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม ซึ่งผลการประเมินเป็นดังนี้ 

 -  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ผลการประเมิน คือ พอใจ 
คิดเป็นร้อยละ ๘๐ รองลงมาคือพอใจมาก ร้อยละ ๑๕ ส่วนไม่พอใจคิดเป็นร้อยละ ๕ 

 -  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ผลการประเมิน คือ 
พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๖๕ รองลงมาคือพอใจมาก ร้อยละ ๓๐ ส่วนไม่พอใจคิดเป็นร้อยละ ๕ 

 - การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม ผลการประเมิน 
คือ พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๗๐ รองลงมาคือพอใจ ร้อยละ ๒๑ ส่วนไม่พอใจคิดเป็นร้อยละ ๙ 

 - การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ผลการประเมิน 
คือ พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๖๐ รองลงมาคือพอใจมาก ร้อยละ ๓๓ ส่วนไม่พอใจคิดเป็นร้อยละ ๗ 

 - ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ผลการประเมิน คือ พอใจ คิดเป็นร้อย
ละ ๔๘ รองลงมาคือพอใจมาก ร้อยละ ๔๐ ส่วนไม่พอใจคิดเป็นร้อยละ ๑๒ 

 - การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ผลการประเมิน คือ พอใจ คิดเป็นร้อย
ละ ๕๗ รองลงมาคือพอใจมาก ร้อยละ ๓๙ ส่วนไม่พอใจคิดเป็นร้อยละ ๔ 

 - ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ผลการประเมิน คือ พอใจ 
คิดเป็นร้อยละ ๖๐ รองลงมาคือพอใจมาก ร้อยละ ๕๒ ส่วนไม่พอใจคิดเป็นร้อยละ ๘ 

 - การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ผลการประเมิน คือ 
พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๖๔ รองลงมาคือพอใจมาก ร้อยละ ๓๓ ส่วนไม่พอใจคิดเป็นร้อยละ ๓ 

 - ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ผลการประเมิน คือ พอใจ
มาก คิดเป็นร้อยละ ๕๐ รองลงมาคือพอใจ ร้อยละ ๔๐ ส่วนไม่พอใจคิดเป็นร้อยละ ๑๐ 

เทศบาลต าบลบึงยี่โถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (๒๕๕๓) ได้ด าเนินการติดตาม
ประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น โดยประเมินความพึงพอใจเรื่องการให้บริการและการปฏิบัติงานของ
เทศบาล สรุปรายละเอียดได้ดังนี้  

 -  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน คะแนนประเมินความพึงพอใจ จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนนผล
ประเมินในภาพรวมได้คะแนน ๘.๑๓ คะแนน 

 - ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต คะแนนความพึงพอใจ จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนนผล
ประเมินในภาพรวมได้คะแนน ๘.๐๗ คะแนน 

 - ด้านการพัฒนาสังคม คะแนนความพึงพอใจ จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนนผลประเมิน
ในภาพรวมได้คะแนน ๘.๖๓ คะแนน 
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 - ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว คะแนนความพึง
พอใจจากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ผลประเมินในภาพรวมได้คะแนน ๘.๔๔ คะแนน 

 - ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คะแนนความพึง
พอใจจากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ผลประเมินในภาพรวมได้คะแนน ๘.๓๒ คะแนน 

 - ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น คะแนนความพึงพอใจ
จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ผลประเมินในภาพรวมได้คะแนน ๘.๓๒ คะแนน 

  - ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร คะแนนความพึงพอใจ จากคะแนนเต็ม ๑๐ 
คะแนนผลประเมินในภาพรวมได้คะแนน ๘.๑๙ คะแนน 

   ซึ่งจากภาพรวมทั้ง ๗ ด้าน จะเห็นได้ว่า ผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลบึงยี่โถ 
อยู่ในระดับที่ดี คะแนนการประเมินโดยเฉลี่ย ๘.๓๐ คะแนน 

    เทศบาลต าบลคุ้งส าเภา อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท (๒๕๕๓) ได้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓) ซึ่งผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา ทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและการเกษตร ยุทธศาสตร์
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ได้ด าเนินการโครงการทั้งหมด จ านวน ๓๙ โครงการ จาก
จ านวนโครงการทั้งหมด ๔๔ นอกจากนี้ได้ศึกษาความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม ซึ่งแยกเป็นรายด้านได้แก่ 

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

ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๔ รองลงมา คือ พึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๕ ส่วน
ไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๕.๑ 

ลิขิต  ประจักกัตตา (๒๕๕๓) ได้ศึกษาความคิดเห็นของก านันและนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลต่อการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคาม พบว่า ความคิดเห็นของก านันและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัด
มหาสารคามที่มีต่อการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
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มหาสารคามโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก ๒ ด้าน 
เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร การเศรษฐกิจและการ
พาณิชย์ รองลงมาคือ ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร อยู่ในระดับปานกลาง ๓ ด้าน คือ 
ด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรมด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านชุมชนเข้มแข็งพัฒนาคนและสังคมมีคุณภาพ ส่วน
ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคาม เรียงล าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ควรปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาให้อยู่ในสภาพ
ดี ควรพิจารณาสร้างคลองส่งน้ าอย่างทั่วถึงมากขึ้น ควรจัดกิจกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่องให้กับ
เยาวชน ควรสนับสนุนการผลิตและการใช้ปุ๋ยชีวภาพอย่างทั่วถึงเพื่อเป็นการบ ารุงดินและเป็นการ
ประหยัด ควรจัดหาอุปกรณ์ช่วยผู้ประสบสาธารณภัย ควรส่งเสริมประชาชนให้มีอาชีพเสริมมากขึ้น ควร
วางแผนและเจาะบ่อบาดาลอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในหน้าแล้ง และควรให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การจัดซื้อ จัดจ้าง 

มหาวิทยาลัยทักษิณ (๒๕๕๖) ประเมินกระบวนการด าเนินงาน ประเมินผลผลิตและ
ผลลัพธ์ของแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
พบว่า กระบวนการด าเนินงาน  การจัดท าแผนมีการจัดท าเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด ให้
ความส าคัญต่อความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์  มีคณะกรรมการก าหนดกรอบแผนยุทธศาสตร์ 
และท าประชาคมโครงการมาจากนโยบายหาเสียงของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและความต้องการของประชาชน ปัญหาและอุปสรรค  ได้แก่ มีการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจริง อ านาจตัดสินใจเป็นของฝ่ายการเมือง 
ระยะเวลาจัดท าโครงการสั้น งบประมาณจ ากัดแต่โครงการมีจ านวนมาก  ผลผลิตของแผนพัฒนา  
โครงการที่จัดท าแล้วเสร็จตามยุทธศาสตร์และแผน ด าเนินการได้จ านวน ๑๒๐ โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ ๙๖  การใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๑๗ ของงบประมาณ   ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสาม
ปี ผลลัพธ์ของแผนพัฒนา ความพึงพอใจของประชาชน อยู่ในระดับมาก มากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์
ด้านการท่องเที่ยว และน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ  การรับรู้และการยอมรับของ
ประชาชน การรับรู้อยู่ในระดับมาก มากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น และน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ การยอมรับ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด มากที่สุดคือ ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวที่ประทับใจ และยอมรับน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์
ด้านเศรษฐกิจ ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์อยู่ในระดับมาก มากที่สุดคือ ยุทธศาสตร์ด้านการจัด
การศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น และน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ  
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๒.๘  กรอบการประเมิน 

Context  Process  Product 
ความพร้อมของปัจจัยใน
การด าเนนนนงาน 

 - การด าเนนนนงานจัดการ
ตามก าหนดเนวลา 

 - จ านวนโครงการทีจ่ัดท า
แล้วเนสร็จ 

- บุคลากร 
- งบประมาณ 

 - การประสานงาน 
- การประชาสัมพนัธ ์

 - ผลส าเนร็จตาม
วัตถุประสงค ์

- แผนการด าเนนนนงานของ
หน่วยงาน 

 - การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

 - การยอมรับของประชาชน 
- ความพึงพอใจ 

  - การใชง้บประมาณและ
ปัญหา 

  

 

ตาราง   สรุปกรอบการประเมิน   

ประเด็นการ
ประเมิน 

ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล 
เครื่องมือ /
วิธีการ 

แนวทางการ
วิเคราะห์  
สถิติที่ใช ้

๑. ประเมินบรบิท 
(context) ความ
พร้อมของ
ปัจจยัพื้นฐานใน
การด าเนนิงาน
ตามแผนพัฒนา 

ความพร้อมด้านบุคลากร 
งบประมาณ แผนการ
ด าเนินงาน 

- ก าลังคน 
- การก าหนด บทบาท 
หน้าที ่

- การกระจายงบประมาณ 
- การจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน การมีส่วนร่วม 
รูปแบบการบริหารงาน 

๑. เอกสาร 
หลักฐาน ค าสั่ง
มอบหมายงาน
ของหน่วยงาน 

๒. ผู้รับผิดชอบ            
(ผูอ้ านวยกอง 
หรือตัวแทน) 
ทั้งหมด ๗ กอง
งาน 

๑. เอกสารของ 
องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัด 

๒. สัมภาษณ ์

วิเคราะห์
เอกสารและ
ค าสัมภาษณ์ 
สรุปรูปแบบ
การ
ด าเนินงาน
และปัญหา 



แนวคิดและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง      ๖๑ 

ตาราง   สรุปกรอบการประเมิน (ต่อ) 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล 
เครื่องมือ /
วิธีการ 

แนวทางการ
วิเคราะห์  
สถิติที่ใช ้

๒. ประเมนิ
กระบวนการ
ด าเนินงาน 

- การด าเนนิงานจัดการ
ตามก าหนดเวลา 

- การประสานงานกับ
หน่วยงานอ่ืน 

- การประชาสัมพนัธ ์
- การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

- การใชง้บประมาณและ
ปัญหา 

๑. เอกสารของ 
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 

๒. ผู้รับผิดชอบ 
(ผูอ้ านวยการกอง 
หรือตัวแทน) 
ทั้งหมด ๗ กอง
งาน 

๑. เอกสาร 
๒. สัมภาษณ ์

วิเคราะห์
เอกสารและ
สรุปค า
สัมภาษณ์
เชิงเนื้อหา 
(content) 

๓. ประเมนิผลผลิต 
(product) 

- จ านวนโครงการทีจ่ัดท า
แล้วเสร็จ เปรยีบเทียบ
กับเป้าหมาย 

- ผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค ์

- การยอมรับของ
ประชาชน 

- ความพึงพอใจ 

๑. เอกสารสรุปผล
การด าเนนิงาน 
E-plan 

๒. ประชาชนใน
พื้นที่ ๗ อ าเภอ
ของ จังหวัดสตูล 

๑. เอกสาร E-
plan 

๒. แบบสอบถาม 

ร้อยละ   
ค่าเฉล่ีย 

 



บทที่ ๓ 
กรอบแนวคิดและวิธีการประเมิน 

 
 

 

                 การติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีกรอบแนวคิดและวิธีการประเมิน ดังต่อไปนี ้
                              ๓.๑ กรอบแนวคิดในการประเมิน 
                              ๓.๒ นิยามปฏิบัติการ 
                              ๓.๓ วิธีการประเมิน 
                              ๓.๔ ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 
                              ๓.๕ เครื่องมือที่ใชใ้นการเกบ็ข้อมูล 
                              ๓.๖ ตัวชี้วัดในการประเมิน 
                              ๓.๗ เกณฑก์ารวัด 
                              ๓.๘ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
                              ๓.๙ การวิเคราะห์ข้อมูล 

๓.๑ กรอบแนวคิดในการประเมิน 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ใช้วิธีการวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation research) โดยเลือกประเมิน
บริบท (context) กระบวนการ (process) และผลผลิต (product) 

๓.๑.๑ การประเมินบริบท เป็นการประเมินความพร้อมปัจจัยพื้นฐานในการด าเนินงาน 
ได้แก่ 
                         (๑) บุคลากร 
                                      (๒) งบประมาณ 
                                      (๓)  แผนการด าเนนิงาน 
                                      (๔) การมีส่วนร่วม 
                                      (๕) การบริหารโครงการ 
 



กรอบแนวคิดและวิธีการประเมิน      ๖๓ 

๓.๑.๒ การประเมินกระบวนการ เป็นการประเมิน ได้แก่ 
                                      (๑)  การด าเนินงานตามก าหนดเวลา 
                                      (๒) การประสานงานกบัหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืน 
                                      (๓) การประชาสัมพันธ ์
                                      (๔) การมสี่วนร่วมของประชาชนในการด าเนนิงาน  
                                      (๕) การใช้งบประมาณ  
                                      (๖) ปัญหาอุปสรรดในการด าเนนิงาน 

 ๓.๑.๓ การประเมินผลผลิต เป็นการประเมิน ได้แก่ 
(๑) โครงการที่จัดท าแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์

และแผน  
(๒) ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค ์
(๓) การยอมรับของประชาชน 
(๔) ความพึงพอใจของประชาชน                   

๓.๒ นิยามปฏิบัติการ 
 การประเมินบริบท หมายถึง การประเมินความพร้อมปัจจัยพื้นฐานใน

การด าเนินงาน ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ แผนการด าเนินงาน การมีส่วนร่วม การบริหาร
โครงการ 

 การประเมินกระบวนการของโครงการ หมายถึง การประเมินความ
เหมาะสมของกระบวนการ หรือขั้นตอนต่างๆ ในการด าเนินงาน ได้แก่  การวางแผนการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

 การประเมินผลผลิต หมายถึง ผลทางอ้อมที่เกิดจาก ยุทธศาสตร์ 
โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 
๒๕๕๗  

 ผลส าเร็จ หมายถึง ผลผลิตของแผนโครงการ ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ 

 การยอมรับ  หมายถึง การคิดและตัดสินใจของประชาชนที่จะรับผลของ
การจัดท าโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาฯ โดยผ่านการรับข่าวสาร เรียนรู้ และเข้าใจว่ามีผลต่อ
การด าเนินชีวิต 



๖๔   กรอบแนวคิดและวิธีการประเมิน 

ความพึงพอใจของประชาชน หมายถึง ความชอบหรือพอใจต่อ
กระบวนการด าเนินงานและผลผลิตที่ได้จากยุทธศาสตร์และโครงการ 

๓.๓ วิธีการประเมิน 
๓.๑ ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร โดยการศึกษารวบรวมแนวคิด ทฤษฎี 

และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากหนังสือ งานวิจัย และเอกสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
๓.๒ การศกึษาเชิงส ารวจ โดยการเกบ็รวบรวมข้อมูลจาก 

                                  (๑) การสัมภาษณ์บุคคลที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับการจัดท าและ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
                                  (๒) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากประชาชนในพื้นที่ ๗ อ าเภอ 
จังหวัดสตูล  

๓.๔ ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรกลุ่มตัวอยา่ง 
   ประชาชนในจังหวัดสตูล 
   การสุ่มตัวอย่าง 
  การประเมินผลผลิตของโครงการในแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๗ จะแยกการสุ่มตัวอย่างออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ 

๑. การสุ่มโครงการที่ปรากฏในแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗   จ านวน ๑๑ ยุทธศาสตร์ มี ๑๒๙ โครงการ ใช้การ
สุ่มโดยเอายุทธศาสตร์ของแผนฯเป็นหลักแล้วใช้การสุ่มโครงการที่จะเอามาเป็นส่วนหนึ่งของการ
ประเมินผลผลิต จ านวน ร้อยละ ๓๒ ใช้การสุ่มแบบ quota selection (สุวิมล ติรกานันท์.๒๕๕๐:
๙๓) ให้สัดส่วนโครงการตามจ านวนโครงการในยุทธศาสตร์ และให้ความส าคัญกับโครงการที่มี
วัตถุประสงค์ กิจกรรม หรือผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับตรงหรือสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของ
แผนพัฒนา ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ซึ่งจากเป้าประสงค์ของ
แผนพัฒนาฯ สรุป ดังนี้  

(๑) คุณภาพชีวิตที่ดี 
(๒) รายได้ของประชาชนเพิ่มข้ึน (การท่องเที่ยว การเกษตร) 
(๓) คนมีส านึกแห่งความเป็นพลเมือง 
(๔) สังคมสงบสุข 



กรอบแนวคิดและวิธีการประเมิน      ๖๕ 

จากเป้าประสงค์และโครงการทั้งหมดผู้ประเมินได้ เลือกจ านวน ๓๖ โครงการ ดังตาราง 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน
โครงการ 

เลือก  /ผลผลิต         

๑. การท่องเท่ียวเชิงนิเวศและท่องเท่ียวที่ประทับใจ      ๑๔ ๔ 
ขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการท่องเที่ยว 

 
จัดตั้งสภาส่งเสริม
ด้านการท่องเที่ยว 

เปิดโลกทัศนก์ารท่องเที่ยวเชิงวิถชีีวิตชุมชน 
จังหวัดสตูล 

 

ออกบูท นิทรรศการ
เผยแพร่เครือข่าย
ท่องเทีย่วชุมชน/
กิจกรรมแลกเปลีย่น
เรียนรู ้

รักษ์ เล ป่า ฟ้า สตูล 
 

เก็บขยะบริเวณ
ชายฝั่ง ใตท้ะเล เกาะ 

เปิดฟ้าอันดามันสวรรค์สตูล 
 

กิจกรรมแสงสเีสียง การ    
พบปะผู้ประกอบการ 

๒.การเกษตรยั่งยืน ๙ ๒ 
ส่งเสริมอาชีพเกษตร  อบรม พัฒนาอาชีพ 

ขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการเกษตร  
จัดตั้ง ส่งเสริมกิจการ
สภาที่ปรึกษาฯ 

๓.  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ีทันสมยั ๑๐ ๒ 
ปรับปรุงจดุเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนถนน 

(Black Spot) 
 ติดตั้งชุดไฟจราจร 

ปรับปรุงสระน้ าสาธารณะประโยชน์ หมูท่ี่ ๒ ต าบล 
เจ๊ะบิลงั อ าเภอเมือง 

  

 ๔.  การส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 

๖ ๒ 

ปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 
 

 อบรมเครือข่ายฯ 



๖๖   กรอบแนวคิดและวิธีการประเมิน 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน
โครงการ 

เลือก  /ผลผลิต 

สมทบค่าก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูลแบบครบวงจร อ าเภอละงู ระยะที่ ๑หมูท่ี่๘ บ้านนา
พญา ต าบลละง ู

 จ่ายเงนิสมทบ 

๕.  พัฒนาการกฬีาเพี่อความเป็นเลิศและเพื่อ
นันทนาการ 

๑๒ ๔ 

จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชน  กิจกรรมกฬีา 
จัดการแข่งขันกีฬาสตูลลีก  กิจกรรมกฬีา 
จัดการแข่งขันกีฬาจาบังเกมส ์  กิจกรรมกฬีา 
ส่งเสริมนักกีฬาตัวแทนจังหวัดไปแข่งขันกฬีาใน

ระดับภาค/ประเทศ 
 กิจกรรมกฬีา 

๖.   การอนุรักษ์ศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณ ี
และพัฒนาภมูปิัญญาท้องถ่ิน 

๑๐ ๓ 

จัดงานวันซาลามัตฮารีรายา  จัดงาน 
แข่งขันว่าวประเพณจีังหวัดสตูล    จัดงาน 
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิม 

(ศูนยค์ลองช้าง) 
 อบรมฯ 

๗.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม      ๒๒ ๗ 

ส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้แก่นกัเรียนศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (คุรุสัมพันธ์) 

 
จัดแสดง ประกวด
ทักษะวิชาการ กีฬา 

การจัดการศนูยเ์สาะหาและพัฒนาเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษในท้องถิ่น(ศูนย์ GTX)            

 
จัดกจิกรรมและค่าย
พัฒนาเดก็ 

เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  
สอนภาษาโดยครู
ต่างชาต ิ

จัดงานมหกรรมวิชาการเปิดโลกทัศน์เยาวชนมุสลิม  จัดงานวชิาการ 
ขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านสวัสดกิาร 

 
จัดตั้งสภาที่ปรกึษา
ด้านสวัสดิการ 

ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและกลุ่มเสีย่ง  ตรวจสุขภาพ 
จัดตั้งสาขาศูนย์เดก็พเิศษ  ตั้ง ๑ แห่ง 
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ยุทธศาสตร์ 
จ านวน
โครงการ 

เลือก  /ผลผลิต 

 ๘.   การลงทุน การพาณิชย์และเศรษฐกิจของ
จังหวัดสตลู 

๒ ๑ 

ส่งเสริมการลงทนุ        
 

จัดงานมหกรรม
การเงิน การค้า การ
ลงทุน 

  ๙.   เมืองสงบสุข ๙ ๒ 

ส่งเสริมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย   จัดงานวัน อปพร.  
สานสัมพันธ์ผู้น าท้องที่กบัผู้น าท้องถิน่   อบรมสัมมนา กีฬา 

 ๑๐.   การบริหารจดัการท่ีด ี ๑๙ ๕ 
จัดท าแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล   
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ภารกจิหน้าที่ และผลงาน

ขององค์กร 
  

องค์การบริหารส่วนจงัหวัด พบประชาชน   
ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ (Clinic center) 
 เวทีสาธารณะ 

ส่งเสริมประชาธปิไตยภาคพลเมือง  ให้ความรู้ผู้น า 
  ๑๑.  ด้านการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถ่ิน 

๑๖ ๔ 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรยีน 
 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้
แก่ครู นักเรียน 
ผู้ปกครองและชุมชน 

           พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเปน็ฐาน
ในการพัฒนาท้องถิน่ (SBMLD)    

จัดกจิกรรมเพื่อ
พัฒนาการจัด
การศึกษาฯ 

           ศูนย์การเรียนรู้เดก็ปฐมวัย  จัดศูนย์การเรยีนรู้
เด็ก 

การพัฒนาการเรยีนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  กิจกรรมเรียนรู้
อาเซียน 

รวม ๑๒๙ ๓๖ (ร้อยละ ๓๒) 
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  ๒. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ประชาชนในพื้นที่ ๗ อ าเภอ  จ านวนกลุ่มประชากร 
๑,๑๐๐ ตัวอย่าง 

๓.๕ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
               เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล มี ๒ แบบ ได้แก่ 
                  ๑. แบบสัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ผู้อ านวยการกองหรือผู้เกี่ยวข้องกบัการจดัท าและ
ด าเนินงานตามแผนพฒันาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้ 
                                           ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ ์
                                           ส่วนที่ ๒ บริบทของการด าเนินงาน 
                                           ส่วนที่ ๓ กระบวนการด าเนนิงานตามโครงการ 

 ๒. แบบสอบถามที่สร้างขึ้นในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชน แบ่งออกเป็น ๕ 
ส่วน ได้แก่  ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ ส่วนที่ ๒ การยอมรับ ส่วนที่ ๓ ผลส าเร็จ ส่วนที่ ๔ 
ความพึงพอใจ ส่วนที่ ๕ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา ระดับ
การศึกษา อาชีพ 

ส่วนที่ ๒ แบบสอบถามการยอมรับของประชาชนต่อโครงการมีลักษณะของ
ข้อค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) แบ่งเป็น การรับรู้และการยอมรับโดย
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนความคิดเห็น ๕ ระดับ ดังนี้ 

มากที่สุด ให้     ๔     คะแนน 
มาก ให้     ๓     คะแนน 
น้อย ให้     ๒     คะแนน 
น้อยที่สุด ให้     ๑     คะแนน 
ไม่แน่ใจ ให้     ๐     คะแนน 
ส่วนที่  ๓ แบบสอบถามผลส าเร็จของโครงการ ซึ่งมีลักษณะของข้อค าถาม

เป็นแบบ มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนความคิดเห็น 
๕ ระดับ ดังนี้ 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง ให้     ๔     คะแนน 
เห็นด้วย ให้     ๓     คะแนน 
ไม่เห็นด้วย      ให้     ๒     คะแนน 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ให้     ๑     คะแนน 
ไม่แน่ใจ ให้     ๐     คะแนน 
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ส่วนที่ ๔  แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ ซึ่งมี
ลักษณะของข้อค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) แบบสอบถามความพึง
พอใจต่อโครงการ ซึ่งมีลักษณะของข้อค าถามเป็นแบบ มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 
โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนความคิดเห็น ๕ ระดับ ดังนี้ 

มากที่สุด ให้     ๔     คะแนน 
มาก ให้     ๓     คะแนน 
น้อย ให้     ๒     คะแนน 
น้อยที่สุด ให้     ๑     คะแนน 
ไม่แน่ใจ ให้     ๐     คะแนน 
ส่วนที่ ๕ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

๓.๖  ตัวชี้วัดในการประเมิน     

ตัวชี้วัดในการประเมิน 

ประเด็นประเมิน ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล วิธีการ 
๑. ประเมินบรบิท (Context Evaluation) 

- ความพร้อม 
ปัจจยัพื้นฐานในการ
ด าเนินงาน 

- มีจ านวนบคุลากร
เพียงพอ 
- มีงบประมาณเพียงพอ 
- มีแผนการด าเนินงาน 
- กองงานมีส่วนร่วม 
- มีการวางรูปแบบการ
บริหารโครงการ 

ผูอ้ านวยการกอง 
หรือตัวแทนที่
รับผิดชอบ 

- สัมภาษณ์ 
- ตรวจเอกสาร
มอบหมายงาน 

๒. ประเมนิกระบวนการ (Process Evaluation) 

- กระบวนการ
ด าเนินงาน 

- การด าเนนิงานเป็นไป
ตามก าหนดเวลา 
- มีการประสานงานกับ
องค์กรอ่ืน / ปัญหา 
- มีการประชาสัมพนัธ ์
- การใช้งบประมาณ
เป็นไปตามระเบียบฯ 
- ปัญหา อุปสรรคทีเ่กิดขึน้
ในการด าเนินงาน 

ผูอ้ านวยการกอง 
หรือตัวแทนที่
รับผิดชอบ 

- สัมภาษณ์ 
- ตรวจเอกสาร 
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ตัวชี้วัดในการประเมิน (ต่อ) 

ประเด็นประเมิน ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล วิธีการ 
๓. ประเมนิผลผลิต (Product Evaluation) 

 - จ านวนโครงการที่จัดท า
แล้วเสร็จ มากกว่า    
ร้อยละ ๙๐ 

- ความพึงพอใจของ
ประชาชน 
- การยอมรับของ
ประชาชน 
- ผลส าเร็จ 

ประชาชนจ านวน 
๑,๑๐๐ คนในพื้นที่ 
๗ อ าเภอ 

- แบบสอบถาม 
- สัมภาษณ์ 

 

 
๓.๗  เกณฑ์การวัด 
     การประเมินผลผลิตของแผนพัฒนา 

 การยอมรับของประชาชนต่อโครงการแบ่งออกเป็นการรับรู้ และการยอมรับ เป็น
ข้อค าถามแบบประมาณค่า ก าหนดระดับการให้คะแนนออกเป็น ๔ ระดับ ตั้งแต่ ๔ (มากที่สุด) 
จนถึง ๑ (น้อย)  จากนั้นจึงน าคะแนนที่ได้ไปหาค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ในการแปลความหมายการรับรู้ จะใช้ค่าเฉล่ียเป็นเกณฑ์ในการก าหนดและแปล
ความหมาย เพื่อจัดระดับการรับรู้ แบบอิงเกณฑ์  ดังนี้ 

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

  มีการรับรู้ในระดับมากที่สุด 
  มีการรับรู้ในระดับมาก 
  มีการรับรู้ในระดับปานกลาง 
  มีการรับรู้ในระดับน้อย 

ในการแปลความหมายการยอมรับ จะใช้ค่าเฉลี่ยเป็นเกณฑ์ในการก าหนดและ
แปลความหมาย เพื่อจัดระดับการยอมรับแบบอิงเกณฑ์  ดังนี้ 

 ค่าเฉล่ีย    ความหมาย 
๓.๒๘ – ๔.๐๐ 
๒.๕๒ – ๓.๒๗ 

  มีการยอมรับในระดับมากที่สุด 
  มีการยอมรับในระดับมาก 
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๑.๗๖ – ๒.๕๑ 
๑.๐๐ –  ๑.๗๕ 

  มีการยอมรับในระดับปานกลาง 
  มีการยอมรับในระดับน้อย 

ผลส าเร็จของโครงการ ซึ่งเปน็ข้อค าถามแบบประมาณค่า ก าหนดระดบัการให้
คะแนนออกเป็น ๔ ระดับ ตั้งแต่ ๔ (มากที่สุด) จนถึง ๑ (นอ้ย) จากนั้นจงึน าคะแนนที่ได้ไปหา
ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
                        ในการแปลความหมาย จะใช้ค่าเฉลี่ยเป็นเกณฑ์ในการก าหนดและแปล
ความหมาย เพื่อจัดระดับความส าเร็จ แบบอิงเกณฑ์  ดังนี้ 

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

  มีความส าเร็จในระดับมากที่สุด 
  มีความส าเร็จในระดับมาก 
  มีความส าเร็จในระดับปานกลาง 
  มีความส าเร็จในระดับน้อย 

                         ความพึงพอใจต่อโครงการเป็นข้อค าถามแบบประมาณค่า ก าหนดระดับการให้
คะแนนออกเป็น ๔ ระดับ ตั้งแต่ ๔ (มากที่สุด) จนถึง ๑ (น้อย)  จากนั้นจึงน าคะแนนที่ได้ไปหา
ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ในการแปลความหมาย จะใช้ค่าเฉลี่ยเป็นเกณฑ์ในการก าหนดและแปล
ความหมาย เพื่อจัดระดับความพึงพอใจแบบอิงเกณฑ์  ดังนี้ 

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

  มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
  มีความพึงพอใจในระดับมาก 
  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
  มีความพึงพอใจในระดับน้อย 

๓.๘   การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
                         การเก็บรวบรวมข้อมูลในการติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ผู้ประเมินได้ด าเนินการดังต่อไปนี ้

๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ โดยการศึกษารวบรวมแนวคิด ทฤษฎี 
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และเอกสารทางราชการจากกองแผนและงบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 
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                        ๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูม ิโดยการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากแบบ
สัมภาษณ์บุคคลที่เกีย่วข้องและแบบสอบถามจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูล 

๓.๙   การวิเคราะห์ข้อมลู 
                         การวิเคราะห์ข้อมูลในการติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ผู้ประเมินได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งในเชิง
ปริมาณ และคุณภาพ ดังนี้ 
                             ๑ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็นการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมส าเร็จรูป ในการวิเคราะห์เป็นสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistic) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
                            ๒ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เป็นการวิเคราะห์
ในเชิงเนื้อหา (Content Analysis) ที่ได้ข้อมูลเอกสารและการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ในการประเมิน 



บทที่ ๔ 
ผลการประเมิน 

 
 
 

 การติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ใช้วิธีการพรรณนาเชิงเนื้อหา กราฟและตาราง เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ โดยจะแยกน าเสนอ ดังนี้ 

๔.๑ การประเมินบริบทของแผนพัฒนา 
๔.๒ การประเมินกระบวนการด าเนินงานของแผนพัฒนา 
๔.๓ การประเมินผลผลิตของแผนพัฒนา 

๔.๑ การประเมินบริบท (Context) ของแผนพัฒนา 

                การประเมินบริบทของแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นการประเมิน
ความพร้อมปัจจัยพื้นฐานในการด าเนินงาน  โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการ
สัมภาษณ์จากผู้อ านวยการกองหรือผู้เกี่ยวข้องกับการจัดท าและด าเนินงานตามแผนพัฒนา
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบด้วย บุคลากร งบประมาณ แผนการด าเนินงาน การ
มีส่วนร่วม และการบริหารโครงการ ซึ่งมีรายละเอียดของข้อมูลดังนี้ 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการกองคลัง มีดังนี ้
              ความพร้อมปัจจัยพื้นฐานในการด าเนินงานมีความเหมาะสมในทุกปัจจัย ได้แก่ 
บุคลากร งบประมาณ แผนการด าเนินงาน และการบริหารโครงการ ส่วนการมีส่วนร่วมของกอง
งานนั้นอยู่ในระดับปานกลาง และปัญหาความพร้อมในการด าเนินงาน คือ บุคลากรยังมีความไม่
พร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และอินเตอร์เน็ตไม่เสถียรในบางคร้ัง  

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการกองกิจการสภาฯ มีดังนี ้
              ความพร้อมปัจจัยพื้นฐานในการด าเนินงานมีความเหมาะสมในทุกปัจจัย ได้แก่ 
บุคลากร งบประมาณ แผนการด าเนินงาน และการบริหารโครงการ ส่วนการมีส่วนร่วมของกอง
งานนั้นอยู่ในระดับมาก 
 



๗๔     ผลการประเมิน 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มี
ดังนี้ 
  จ านวนบุคลากรที่ต้องด าเนินการตามแผน ไม่เหมาะสม เพราะบางโครงการใช้คน
มากไป ท าให้งบประมาณที่เกี่ยวเนื่องกับคนสูงตามไปด้วย  
  งบประมาณในการด าเนินงานไม่เหมาะสม เพราะภาระงานบางโครงการ
ด าเนินงานเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย ปัจจัยและตัวแปรในการใช้งบประมาณควบคุมยาก ควรจัด
งบประมาณให้คลุมกับภาระงานตามสภาพความเป็นจริง 
  แผนการด าเนินงาน ไม่เหมาะสม เพราะบางโครงการใช้คนมากเกินความจ าเป็น 
ควรจัดการบริหารให้คุ้มค่า ค านึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 
  การมีส่วนร่วมของกองงานอยู่ในระดับปานกลาง ยังไม่เป็นเอกภาพ และด้านการ
บริหารโครงการ ยังไม่เหมาะสม เพราะขาดข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอ             

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการกองช่าง มีดังนี ้
   ความพร้อมปัจจัยพื้นฐานในการด าเนินงานมีความเหมาะสมในทุกปัจจัย ได้แก่ 
บุคลากร งบประมาณ แผนการด าเนินงาน และการบริหารโครงการ ส่วนการมีส่วนร่วมของกอง
งานนั้นอยู่ในระดับมาก ปัญหาของความพร้อมในการด าเนินงานคือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูลเป็นท้องถิ่นที่มีขนาดเล็ก งบประมาณน้อย การใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้า  

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการกองพัสดฯุ มีดังนี้ 
    ปัจจัยพื้นฐานในการด าเนินงานมีความพร้อมและมีความเหมาะสมในทุกปัจจัย 
ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ แผนการด าเนินงาน และการบริหารโครงการ ส่วนการมีส่วนร่วมของ
กองงานนั้นอยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาของความพร้อมในการด าเนินงานคือ เทคโนโลยี
สารสนเทศหรือ IT ยังไม่พร้อมและไม่เพียงพอต่อการท างาน  

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์หัวหน้าส านักปลัดฯ มีดังนี ้
    ปัจจัยพื้นฐานในการด าเนินงานมีความพร้อมและมีความเหมาะสมคือ จ านวน
บุคลากรที่ต้องด าเนินการตามแผน แผนการด าเนินงาน และการบริหารโครงการ ส่วนความพร้อม
ปัจจัยพื้นฐานในการด าเนินงานด้านงบประมาณยังไม่เหมาะสม เพราะไม่เพียงพอ และไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องที่ได้ ด้านการมีส่วนร่วมของกองงานนั้น
พบว่ามีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ปัญหาของความพร้อมในการด าเนินงานคือ บุคลากรพร้อมที่จะ
ด าเนินงานแต่บางครั้งงบประมาณไม่พร้อม 
 



ผลการประเมิน                         ๗๕ 

ข้อมูลจากการสัมภาษณเ์จา้หน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ว. มีดังนี ้
                         ความพร้อมของปัจจัยพื้นฐานในการด าเนินงานที่มีความเหมาะสมคือ 
งบประมาณในการด าเนินงาน แผนการด าเนินงาน การบริหารโครงการ ส่วนความพร้อม
ปัจจัยพื้นฐานในการด าเนินงานที่ไม่เหมาะสม คือ งบประมาณในการด าเนินงาน ด้านการมีส่วน
ร่วมของกองงานนั้นมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก          

๔.๒ การประเมินกระบวนการ (Process) ของแผนพัฒนา 

 การประเมินกระบวนการของแผนพัฒนา การประเมินความเหมาะสมของกระบวนการ 
หรือขั้นตอนต่างๆ ในการด าเนินงาน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์
จากผู้อ านวยการกองหรือผู้เกี่ยวข้องกับการจัดท าและด าเนินงานตามแผนพัฒนาประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบด้วย การด าเนินงานตามก าหนดเวลา การประสานงานกับ
หน่วยงานหรือองค์กรอ่ืน การประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงาน การ
ใช้งบประมาณ และปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการกองคลัง มีดังนี ้
           การด าเนินงานตามก าหนดเวลาของแผน/โครงการมีความเหมาะสม แต่มีบาง
โครงการไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ การประสานงานกับองค์กรอ่ืน ๆ และการใช้งบประมาณมี
ความเหมาะสม แต่ด้านการประชาสัมพันธ์ไม่เหมาะสม เพราะหลาย ๆ โครงการใช้ระยะเวลาใน
การประชาสัมพันธ์โครงการกระชั้นชิด โครงการบางโครงการควรประชาสัมพันธ์แต่เนิ่น ๆ    

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการกองกิจการสภาฯ มีดังนี ้
  การด าเนินงานตามก าหนดเวลาของแผน/โครงการ การประสานงานกับหน่วยงาน
หรือองค์กรอ่ืน ๆ การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม การใช้งบประมาณ มีความเหมาะสม และ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานนั้นอยู่ในระดับมาก ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการกองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม มี
ดังนี ้
 การด าเนินงานตามก าหนดเวลาของแผน/โครงการและการใช้งบประมาณ มีความ
เหมาะสม แต่การประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืน ๆ ไม่เหมาะสม เพราะขาด
ความสัมพันธ์ที่ดี   ด้านการประชาสัมพันธ์ ไม่เหมาะสม เพราะไม่หลากหลาย ไม่ได้เป็น
กลุ่มเป้าหมาย ไม่ทั่วถึง  การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมอยู่ในระดับปานกลาง 

 



๗๖     ผลการประเมิน 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการกองช่าง มีดังนี ้
 กระบวนการด าเนินงานมีความเหมาะสมในทุกกระบวนการ ได้แก่ การด าเนินงาน
ตามก าหนดเวลาของแผน/โครงการ การประสานงานกับองค์กรอ่ืน ๆ การประชาสัมพันธ์โครงการ/
กจิกรรม การใช้งบประมาณตามระเบียบ ส่วนการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรม
อยู่ในระดับปานกลาง เพราะประชาชนไม่ค่อยให้ความส าคัญต่อการจัดท าแผน และปัญหาของ
การด าเนินงานตามแผน/โครงการคือ งบประมาณไม่เข้าตามเป้าหมาย ท าให้ไม่สามารถท า
โครงการหรือกิจกรรมได้ตามแผน  

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการกองพัสดฯุ มีดังนี้ 
 กระบวนการด าเนินงานที่มีความเหมาะสมคือ การด าเนินงานตามก าหนดเวลา
ของแผน/โครงการ การประสานงานกับองค์กรอ่ืน ๆ การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม และ
กระบวนการด าเนินงานที่ไม่เหมาะสมคือ การใช้งบประมาณตามระเบียบ เนื่องจากบางครั้งไม่
เพียงพอต่อการด าเนินงาน ส่วนการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมอยู่ในระดับมาก 
และไม่มีปัญหาของการด าเนินงานตามแผน/โครงการ 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์หัวหน้าส านักปลัดฯ มีดังนี ้
 กระบวนการด าเนินงานที่มีความเหมาะสมคือ การด าเนินงานตามก าหนดเวลา
ของแผน/โครงการ การประสานงานกับองค์กรอ่ืน ๆ การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม และ
กระบวนการด าเนินงานที่ไม่เหมาะสมคือ การใช้งบประมาณตามระเบียบ ส่วนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมอยู่ในระดับมาก และปัญหาของการด าเนินงานตามแผน/โครงการ
คือ งบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน และในการปฏิบัติงานเป็นไปในรูปแบบของต่างคน
ต่างท า ผลงานเลยไม่เกิด 

ข้อมูลจากการสัมภาษณเ์จา้หน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ว. มีดังนี ้
 กระบวนการด าเนินงานที่มีความเหมาะสมคือ การด าเนินงานตามก าหนดเวลา
ของแผน/โครงการ การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม  การใช้งบประมาณตามระเบียบ และ
กระบวนการด าเนินงานที่ไม่เหมาะสมคือ การประสานงานกับองค์กรอ่ืน ๆ ส่วนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมนั้นอยู่ในระดับมาก  และมีปัญหาของการด าเนินงานตามแผน/
โครงการ      
 
 
 



ผลการประเมิน                         ๗๗ 

๔.๓ การประเมินผลผลิต (Product) ของแผนพัฒนา 

                       การประเมินผลผลิตของแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นการ
ประเมินผลผลิตของแผนพัฒนา ประกอบด้วย (๑) โครงการที่จัดท าแล้วเสร็จตามยุทธศาสตร์และ
แผน  (๒) การประเมินผลผลิต ความพึงพอใจของประชาชน การยอมรับของประชาชน ผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ ผลปรากฏ ดังนี้               

 ๔.๓.๑ โครงการท่ีจัดท าแลว้เสร็จตามยุทธศาสตร์และแผน 
                         การศึกษาโครงการที่จัดท าแล้วเสร็จตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ใช้วิธีการตรวจสอบจากร้อยละของจ านวนโครงการที่มีการด าเนินการแล้ว
เสร็จ และวงเงินงบประมาณที่ก าหนดในแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ กับจ านวน
โครงการที่ได้จัดท าจริงและวงเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดท าโครงการที่เกิดขึ้นจริง จากการศึกษา
เอกสาร E -plan และรายงานประจ าปี พบว่า 
           องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ในแผนพัฒนาสามปี จ านวน ๑๔๙ โครงการ วงเงิน ๒๐๖,๕๖๑,๔๙๘.๔๙ บาท แต่ในแผน
ด าเนินงานตามข้อบัญญัติได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการ จ านวน ๑๒๙ โครงการ ได้แก่ ด้าน
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ จ านวน ๑๔ โครงการ ด้านการเกษตรยั่งยืน 
จ านวน ๙ โครงการ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย จ านวน๑๐โครงการ ด้านการ
ส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน จ านวน ๖ โครงการ ด้าน
พัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการ จ านวน ๑๒ โครงการ ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน ๑๐ โครงการ ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และสังคม จ านวน  ๒๒ โครงการ ด้านการลงทุน การพาณิชย์และเศรษฐกิจของ
จังหวัดสตูล จ านวน ๒ โครงการ ด้านเมืองสงบสุข จ านวน ๙ โครงการ ด้านการบริหารการจัดการที่
ดี จ านวน ๑๙ โครงการ และด้านการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
จ านวน ๑๖ โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (หลังโอนลด -โอนเพิ่ม )  จ านวน 
๑๕๑,๔๒๕,๑๓๐ บาท ดังตาราง ๔.๑ และ ๔.๒   
 
 
 
 
 



๗๘     ผลการประเมิน 

ตาราง ๔.๑   จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ที่
ด าเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จ าแนกตามยทุธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวทีป่ระทับใจ ๑๔ ๒๙,๒๕๐.๐๐๐.๐๐ 
ด้านการเกษตรยั่งยืน ๙ ๕,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ 
ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทีท่ันสมัย ๑๖ ๘๐,๙๙๙,๐๐๐.๐๐ 
ด้านการส่งเสรมิและการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
๖ ๓,๑๕๔,๐๐๐.๐๐ 

ด้านพัฒนาการกฬีาเพื่อความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการ ๑๓ ๑๐,๔๗๒,๐๐๐.๐๐ 
ด้านการอนุรกัษ์ศลิปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณีและพฒันาภูมิ

ปัญญาท้องถิน่ 
๑๐ ๘,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ 

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม ๒๓ ๒๗,๖๘๐,๐๐๐.๐๐ 
ด้านการลงทนุ การพาณชิย์และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล ๒ ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ 
ด้านเมืองสงบสุข ๘ ๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 
ด้านการบริหารการจัดการที่ด ี ๒๑ ๑๔,๘๘๑.๐๐๐.๐๐ 
ด้านการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเปน็ฐานในการพัฒนา

ท้องถิ่น 
๒๗ ๒๓,๔๗๕,๔๙๘.๔๙ 

รวม ๑๔๙ ๒๐๖,๕๖๑,๔๙๘.๔๙ 

 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๑๔  ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน ๑๒๑ โครงการงบประมาณ ๑๓๗,๘๐๘,๘๐๐ บาท และมีการตั้ง
จ่ายรายการใหม่ระหว่างปี อีก ๘ โครงการ  รวมทั้งสิ้น ๑๒๙ โครงการ งบประมาณ 
๑๕๑,๔๒๕,๗๓๐.๐๐ บาท ยกเลิก ๑๓ โครงการ คงเหลืองบประมาณด าเนินการจริง 
๑๕๐,๖๙๐,๑๓๐ บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ดังตาราง ๔.๒ 
 
 
 
 



ผลการประเมิน                         ๗๙ 

ตาราง  ๔.๒ แสดงจ านวนโครงการและงบประมาณตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติฯ 
 (ล้านบาท) 

ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวทีป่ระทับใจ ๑๔ ๔๓,๐๑๓,๕๐๐.๐๐ 
ด้านการเกษตรยั่งยืน ๙ ๓,๙๑๓,๙๐๐.๐๐ 
ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทีท่ันสมัย ๑๐ ๓๕,๘๗๒,๖๓๐.๐๐ 
ด้านการส่งเสรมิและการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
๖ ๓,๑๕๔,๐๐๐.๐๐ 

ด้านพัฒนาการกฬีาเพื่อความเป็นเลิศและเพื่อ
นันทนาการ 

๑๒ ๑๐,๒๘๙,๐๐๐.๐๐ 

ด้านการอนุรกัษ์ศลิปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณีและ
พัฒนาภูมิปญัญาท้องถิน่ 

๑๐ ๘,๐๑๐,๐๐๐.๐๐ 

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม ๒๒ ๒๔,๓๕๘,๖๐๐.๐๐ 
ด้านการลงทนุ การพาณชิย์และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล ๒ ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ 
ด้านเมืองสงบสุข ๙ ๑,๘๗๒,๐๐๐.๐๐ 
ด้านการบริหารการจัดการที่ด ี ๑๙ ๑๓,๒๔๗,๓๐๐.๐๐ 
ด้านการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเปน็ฐานในการ

พัฒนาท้องถิน่ 
๑๖ ๖,๙๔๔,๘๐๐.๐๐ 

รวม ๑๒๙ ๑๕๑,๔๒๕,๗๓๐.๐๐ 

 

 

 

 



๘๐     ผลการประเมิน 

แผนภูมิ ๔.๑ แสดงจ านวนโครงการที่ก าหนดในแผนพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) กับจ านวน
โครงการที่จะด าเนินการตามข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 

ท่ีมา : รายงานผลการด าเนินงาน E-plan ๒๕๕๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล, ๒๕๕๗ 

 จากแผนพัฒนา ๓ ปี (๒๕๕๗-๒๕๕๙) ได้มีการแปลงยุทธศาสตร์ทั้ง ๑๑ ด้านไปสู่การ
แปลงเป็นโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
ได้แก่  ยุทธศาสตรด์้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการท่องเที่ยวที่ประทับใจ จ านวน ๑๔ โครงการ 
ด าเนินการ ๑๔ โครงการ ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรยั่งยืน จ านวน  ๙ โครงการ ด าเนินการ ๙ 
โครงการ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย จ านวน ๑๖ โครงการ ด าเนินการ 
๑๐ โครงการ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
ยั่งยืน จ านวน ๖ โครงการ ด าเนินการ ๖ โครงการ ยุทธศาสตร์ด้านการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและ
เพื่อนันทนาการ จ านวน ๑๓ โครงการ ด าเนินการ ๑๒ โครงการ ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน ๑๐ โครงการ ด าเนินการ ๑๐ 
โครงการ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม จ านวน ๒๓ โครงการ ด าเนินการ 
๒๒ โครงการ ยุทธศาสตร์ด้านการลงทุน การพาณิชย์และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล จ านวน ๒ 
โครงการ  ด าเนินการ ๒ โครงการ ยุทธศาสตร์ด้านเมืองสงบสุข จ านวน ๘ โครงการ ด าเนินการ ๙ 
โครงการ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการจัดการที่ดี จ านวน ๒๑ โครงการ ด าเนินการ ๑๙ โครงการ  
และยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นจ านวน  ๒๗ 
โครงการ ด าเนินการ ๑๖ โครงการ   (ตาราง ๔.๑ และ ๔.๒)   

โครงการที่ก าหนดในแผนพัฒนา โครงการที่จะด าเนินการตามข้อบัญญัติ ๒๕๕๗ 



ผลการประเมิน                         ๘๑ 

สรุป โครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
ด าเนินการได้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗  จ านวน ๑๒๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๕๘ ของ
โครงการท่ีก าหนดในแผนพัฒนา ๓ ปี (แผนภูมิ ๔.๑) 

ตาราง  ๔.๓ แสดงจ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการจริงและด าเนินการแล้วเสร็จ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ด าเนินการ
จริง 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวทีป่ระทับใจ ๑๓ ๑๐ 
ด้านการเกษตรยั่งยืน ๘ ๘ 
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานที่ทนัสมัย ๑๐ ๘ 
ด้านการส่งเสรมิและการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ให้ยัง่ยนื 
๕ ๕ 

ด้านพัฒนาการกฬีาเพื่อความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการ ๑๑ ๑๑ 
ด้านการอนุรกัษ์ศลิปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณีและพฒันาภูมิ

ปัญญาท้องถิน่ 
๑๐ ๑๐ 

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม ๑๗ ๑๗ 
ด้านการลงทนุ การพาณชิย์และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล ๒ ๑ 
ด้านเมืองสงบสุข ๘ ๘ 
ด้านการบริหารการจัดการที่ด ี ๑๗ ๑๔ 
ด้านการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเปน็ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ๑๕ ๑๑ 

รวม ๑๑๖ ๑๐๓ 

 

 

 

 



๘๒     ผลการประเมิน 

แผนภูมิ ๔.๒ แสดงจ านวนโครงการของแผนด าเนินงานตามข้อบัญญัติฯ กับโครงการได้
ด าเนินการจริงและโครงการที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

ท่ีมา : รายงานผลการด าเนินงาน E-plan ๒๕๕๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล, ๒๕๕๗ 

 โครงการของยุทธศาสตร์ทั้ง ๑๑ ด้านตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จ านวน ๑๒๙ โครงการ (ตาราง ๔.๒) ที่ได้มีการด าเนินการจริง 
และด าเนินการแล้วเสร็จ (ตาราง ๔.๓) ดังนี้ ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการ
ท่องเที่ยวที่ประทับใจ ด าเนินการจริง ๑๓ โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ ๑๐ โครงการ ยุทธศาสตร์
ด้านการเกษตรยั่งยืน ด าเนินการจริง ๘ โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ ๘ โครงการ ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย ด าเนินการจริง ๑๐ โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ ๘ โครงการ 
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชิตและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ด าเนินการ
จริง ๕ โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ ๕ โครงการ ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
และเพื่อนันทนาการ ด าเนินการจริง ๑๑ โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ ๑๑ โครงการ ยุทธศาสตร์
ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ด าเนินการจริง ๑๐ 
โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ ๑๐ โครงการ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 
ด าเนินการจริง ๑๗ โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ ๑๗ โครงการ ยุทธศาสตร์ด้านการลงทุน การ
พาณิชย์ และเศรษฐกิจจังหวัดสตูล  ด าเนินการจริง ๒ โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ ๑ โครงการ 

โครงการตามแผนด าเนินงาน โครงการท่ีได้ด าเนินการจริง โครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ 
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ยุทธศาสตร์ด้านเมืองสงบสุข ด าเนินการจริง ๘ โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ ๘ โครงการ 
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี ด าเนินการจริง ๑๗ โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ ๑๔ 
โครงการ และยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
ด าเนินการจริง ๑๕ โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ ๑๑ โครงการ   

สรุป โครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗ ท่ีได้ด าเนินการจริงในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จ านวน ๑๑๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ  
๘๙.๙๒ ของโครงการตามแผนด าเนินงานตามข้อบัญญัติฯ และมีโครงการท่ีด าเนินการแล้ว
เสร็จจ านวน ๑๐๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๘๔ ของโครงการตามแผนด าเนินงานตาม
ข้อบัญญัติฯ และคิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗๙ ของโครงการท่ีได้ด าเนินการจริง (แผนภูมิ ๔.๒)  

การใช้งบประมาณตามท่ีก าหนดในแผนฯ 
การก าหนดงบประมาณ จากการศึกษาเอกสารพบว่า  งบประมาณที่ก าหนดไว้ใน

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ .  ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙)  ที่ จ ะด า เนินการในปี  ๒๕๕๗ มีจ านวน 
๒๐๖,๕๖๑,๔๙๘.๔๙ บาท ส่วนงบประมาณตามข้อบัญญัติหลังการปรับลดเพิ่มประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีจ านวน ๑๕๐,๖๙๐,๑๓๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๙๕ ของ
งบประมาณที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี (แผนภูมิ ๔.๓) 

แผนภูมิ ๔.๓  จ านวนงบประมาณที่ก าหนดในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) กับ
จ านวนงบประมาณตามข้อบญัญัตปิระจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

(ห
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) 
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แผนภูมิ ๔.๔ แสดงจ านวนโครงการที่ได้ด าเนนิการจริง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
จ าแนกตามแผนยุทธศาสตร ์

 
ท่ีมา : รายงานผลการด าเนินงาน E-plan ๒๕๕๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล, ๒๕๕๗ 

 จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีจ านวนทั้งสิ้น ๑๑๖ 
โครงการ (ตาราง ๔.๓ ) พบว่า ยุทธศาสตร์ที่มีจ านวนโครงการมากที่สุด ๒ ยุทธศาสตร์ คือ 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม และยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการจัดการ 
ซึ่งทั้ง ๒ ยุทธศาสตร์มีโครงการเท่ากัน คือ ๑๗ โครงการ โดยโครงการของแต่ละยุทธศาสตร์คิด
เป็นร้อยละ ๑๔.๖๕  ของโครงการทั้งหมด รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศึกษา โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวน ๑๕โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๙๓ และ
ยุทธศาสตร์ด้านการลงทุน การพาณิชย์และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูลมีจ านวนโครงการน้อยที่สุด 
คือ ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๒ (แผนภูมิ ๔.๔) 

                ๔.๓.๒   การประเมิน ความพึงพอใจ การยอมรับ และความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 
                                          ๔.๓.๒.๑   ผลการประเมิน ความพึงพอใจ การยอมรับ 
และความส าเร็จตามวัตถุประสงค์                       ปรากฏดังนี้ 
                                               ๑)   ความพึงพอใจของประชาชน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อโครงการตามแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย ๓.๒๖) เมื่อจ าแนกตามยุทธศาสตร์ พบว่า มีความพึงพอใจต่อ
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โครงการในระดับมากที่สุดจ านวน ๖ ยุทธศาสตร์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๓.๓๑ - ๓.๔๐ และมี
ความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมากจ านวน ๕ ยุทธศาสตร์ ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๓.๒.๙๙ - 
๓.๒๔  โดยยุทธศาสตร์ที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการ
พัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการ (ค่าเฉล่ีย ๓.๔๐) รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์
ที่ ๗ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม (ค่าเฉลี่ย ๓.๓๗)  และที่มีความพึงพอใจน้อย
ที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเกษตรยั่งยืน (ค่าเฉล่ีย ๒.๙๙) รายละเอียดดังตาราง ๔.๔  

ตาราง ๔.๔ แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์    S.D. ความพึง
พอใจ 

๑. ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ ๓.๒๓ ๐.๔๐ มาก 
๒. ด้านการเกษตรยั่งยืน ๒.๙๙ ๐.๖๐ มาก 
๓. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทนัสมัย ๓.๓๔ ๐.๕๔ มากที่สุด 
๔. ด้านการส่งเสรมิและการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดล้อมให้ยัง่ยนื 

๓.๓๓ ๐.๔๕ มากที่สุด 

๕. ด้านพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการ ๓.๔๐ ๐.๓๑ มากที่สุด 
๖. ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและพัฒนา

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๓.๑๘ ๐.๔๖ มาก 

๗. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม ๓.๓๗ ๐.๒๘ มากที่สุด 
๘. ด้านการลงทนุ การพาณชิย์และเศรษฐกจิของจังหวัดสตูล ๓.๓๒ ๐.๕๒ มากที่สุด 
๙. ด้านเมืองสงบสุข ๓.๒๔ ๐.๔๒ มาก 
๑๐. ด้านการบริหารการจัดการที่ด ี ๓.๑๗ ๐.๔๗ มาก 
๑๑. ด้านการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเปน็ฐานในการ

พัฒนาท้องถิน่ 
๓.๓๑ ๐.๔๓ มากที่สุด 

ความพึงพอใจโดยรวม ๓.๒๖ ๐.๑๒ มาก 
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       ๒ )  การยอมรับของประชาชน 
                 ๒.๑   การรับรู้  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อการด าเนินโครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย ๓.๑๗) เมื่อจ าแนกเป็นรายยุทธศาสตร์ 
พบว่า มีการรับรู้ต่อโครงการในระดับมากที่สุดจ านวน ๓ ยุทธศาสตร์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 
๓.๒๙ - ๓.๓๗ และมีการรับรู้ต่อโครงการในระดับมากจ านวน ๘ ยุทธศาสตร์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง ๒.๘๓ - ๓.๒๔  โดยยุทธศาสตร์ที่มีการรับรู้มากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการ
ส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน (ค่าเฉลี่ย ๓.๓๗) รองลงมา
คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น (ค่าเฉลี่ย ๓.๓๑) และมีการรับรู้น้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ด้านการบริหารการ
จัดการที่ดี (ค่าเฉล่ีย ๒.๘๓) รายละเอียดดังตาราง ๔.๕  

ตาราง ๔.๕ แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้ที่มีต่อโครงการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จ าแนกตามยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์    S.D. การรับรู้ 

๑. ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ ๓.๒๑ ๐.๕๓ มาก 
๒. ด้านการเกษตรยั่งยืน ๒.๙๘ ๐.๗๒ มาก 
๓. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทนัสมัย ๒.๙๑ ๐.๘๓ มาก 
๔. ด้านการส่งเสรมิและการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
๓.๓๗ ๐.๖๕ มากที่สุด 

๕. ด้านพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการ ๓.๒๓ ๐.๖๑ มาก 
๖. ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและพัฒนา

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๓.๓๑ ๐.๔๖ มากที่สุด 

๗. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม ๓.๑๕ ๐.๔๘ มาก 
๘. ด้านการลงทนุ การพาณชิย์และเศรษฐกจิของจังหวัดสตูล ๓.๒๔ ๐.๖๒ มาก 
๙. ด้านเมืองสงบสุข ๓.๑๑ ๐.๗๓ มาก 
๑๐. ด้านการบริหารการจัดการที่ด ี ๒.๘๓ ๐.๗๐ มาก 
๑๑. ด้านการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเปน็ฐานในการ

พัฒนาท้องถิน่ 
๓.๒๙ ๐.๕๐ มากที่สุด 

การรับรู้โดยรวม ๓.๑๗ ๐.๑๙ มาก 
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        ๒.๒   การยอมรับ  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการยอมรับต่อการด าเนินโครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร์ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๓.๓๐)   เมื่อจ าแนกเป็นราย
ยุทธศาสตร์  พบว่า มีการยอมรับต่อการด าเนินโครงการอยู่ในระดับมากที่สุดจ านวน ๖ 
ยุทธศาสตร์ ซึ่งมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง ๓.๓๐ - ๓.๔๓ และมีการยอมรับอยู่ในระดับมากจ านวน ๕ 
ยุทธศาสตร์ ซึ่งมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง ๓.๑๒ - ๓.๒๒ โดยยุทธศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด
คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑๑ ด้านการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่ น 
(ค่าเฉล่ีย ๓.๔๙) รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการลงทุน การพาณิชย์ และเศรษฐกิจจังหวัด
สตูล (ค่าเฉลี่ย ๓.๔๕) และมีการยอมรับน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการเกษตรยั่งยืน 
(ค่าเฉล่ีย ๓.๑๒) รายละเอียดดังตาราง ๔.๖ 

ตาราง ๔.๖ แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการยอมรับโครงการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์    S.D. การยอมรับ 

๑. ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ ๓.๓๑ ๐.๓๓ มากที่สุด 
๒. ด้านการเกษตรยั่งยืน ๓.๑๒ ๐.๕๒ มาก 
๓. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทนัสมัย ๓.๒๖ ๐.๔๗ มาก 
๔. ด้านการส่งเสรมิและการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
๓.๓๖ ๐.๓๗ มากที่สุด 

๕. ด้านพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและเพื่อ
นันทนาการ 

๓.๔๑ ๐.๓๖ มากที่สุด 

๖. ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและพัฒนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๓.๒๒ ๐.๔๕ มาก 

๗. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม ๓.๓๓ ๐.๓๐ มากที่สุด 
๘. ด้านการลงทนุ การพาณชิย์และเศรษฐกจิของจังหวัดสตูล ๓.๔๕ ๐.๕๒ มากที่สุด 
๙. ด้านเมืองสงบสุข ๓.๒๒ ๐.๕๒ มาก 
๑๐. ด้านการบริหารการจัดการที่ด ี ๓.๑๓ ๐.๕๓ มาก 
๑๑. ด้านการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเปน็ฐานในการ

พัฒนาท้องถิน่ 
๓.๔๙ ๐.๓๔ มากที่สุด 

การยอมรับโดยรวม ๓.๓๐ ๐.๑๒ มากท่ีสุด 
  



๘๘     ผลการประเมิน 

       ๓)   ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

        จากการศึกษาความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า มีความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของโครงการตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๓.๒๙) เมื่อจ าแนกเป็น
รายยุทธศาสตร์  พบว่า มีความส าเร็จตามวัตถุประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน ๘ 
ยุทธศาสตร์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๓.๒๘ - ๓.๔๕ และมีความส าเร็จตามวัตถุประสงค์อยู่ใน
ระดับมากจ านวน ๓ ยุทธศาสตร์ ซึ่งมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง ๓.๑๒ - ๓.๑๘ โดยยุทธศาสตร์ที่ได้รับ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์มากที่สุดคือ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการส่งเสริมและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ ๑๑ ด้านการจัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากันคือ ๓.๔๕ รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ ๘ 
ด้านการลงทุน การพาณิชย์และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล (ค่าเฉลี่ย ๓.๔๑) และมีความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์น้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่  ๒ ด้านการเกษตรยั่งยืน (ค่าเฉลี่ย ๓.๑๒) 
รายละเอียดดังตาราง ๔.๗ 

ตาราง ๔.๗ แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จ าแนกตาม
ยทุธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์    S.D. ความส าเร็จ 

๑. ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ ๓.๓๔ ๐.๗๒ มากที่สุด 
๒. ด้านการเกษตรยั่งยืน ๓.๑๒ ๐.๕๙ มาก 
๓. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทนัสมัย ๓.๔๐ ๐.๖๕ มากที่สุด 
๔. ด้านการสง่เสรมิและการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ๓.๔๕ ๐.๓๑ มากที่สุด 

๕. ด้านพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและเพื่อ
นันทนาการ ๓.๓๔ ๐.๒๙ มากที่สุด 

๖. ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
พัฒนาภูมิปญัญาท้องถิน่ ๓.๑๘ ๐.๔๐ มาก 

๗. ด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์และสังคม ๓.๒๙ ๐.๒๘ มากที่สุด 
๘. ด้านการลงทนุ การพาณชิย์และเศรษฐกจิของจังหวัดสตูล ๓.๔๑ ๐.๔๑ มากที่สุด 
๙. ด้านเมืองสงบสุข ๓.๒๘ ๐.๒๙ มากที่สุด 
๑๐. ด้านการบริหารการจัดการที่ด ี ๓.๑๔ ๐.๔๙ มาก 
๑๑. ด้านการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเปน็ฐานในการ

พัฒนาท้องถิน่ ๓.๔๕ ๐.๓๒ มากที่สุด 

ความส าเร็จโดยรวม ๓.๒๙ ๐.๑๒ มากท่ีสุด 



ผลการประเมิน                         ๘๙ 

                                    ๔.๓.๒.๒  การประเมิน ความพึงพอใจ การยอมรับ และ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ จ าแนกตามยุทธศาสตร์และโครงการ   ผลปรากฏ ดังนี้ 

        ๑) ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง   
             ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างของโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ทั้ง ๑๑ ด้าน ในพื้นที่ ๗ อ าเภอ รวมจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น ๑,๑๐๐ คน ผล
การศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๗  มีอายุระหว่าง ๒๖-
๔๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๓  นับถือศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๑ และประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมท าสวนยางพารา คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๘ รายละเอียดดังตาราง ๔.๘ 

ตาราง ๔. ๘ ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างของโครงการตามยุทธศาสตร์ทั้ง ๑๑ ด้าน 

          (n = ๑,๑๐๐)* 

ลักษณะท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

๑. เพศ : 
               ชาย                
               หญิง 

 
๓๙๙ 
๗๐๑ 

 
๓๖.๓ 
๖๓.๗ 

๒. อายุ : 
              ๑๓-๒๕ ป ี
              ๒๖-๔๐ ป ี
              ๔๑-๕๕ ป ี
              ๕๖ ปีขึ้นไป  

 
๒๐๘ 
๔๗๖ 
๓๕๖ 
๖๐ 

 
๑๘.๙ 
๔๓.๓ 
๓๒.๔ 
๕.๔ 

๓. ศาสนา : 
               พุทธ 
               อิสลาม 
               คริสต์ 

 
๔๕๕ 
๖๓๙ 
๖ 

 
๔๑.๔ 
๕๘.๑ 
๐.๕ 

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

 
๔๒๗ 
๒๒๙ 
๑๗๕ 
๑๗๐ 
๙๙ 

 
๓๘.๘ 
๒๐.๘ 
๑๕.๙ 
๑๕.๕ 
๙.๐ 

*n หมายถึง จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 



๙๐     ผลการประเมิน 

     ๒) ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและการท่องเท่ียวท่ีประทับใจ 
        การติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปี 
๒๕๕๗ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ โดยเลือก
ติดตามและประเมินโครงการจ านวน ๔ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้าน
การท่องเที่ยว ๒) โครงการเปิดโลกทัศน์การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตชุมชนจังหวัดสตูล ๓) โครงการ
รักษ์ เล ป่า ฟ้า สตูล และ ๔) โครงการเปิดฟ้าอันดามันสวรรค์สตูล 
 การติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปี 
๒๕๕๗ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ เป็นการ
ติดตามและประเมินผลโครงการในด้านความพึงพอใจของประชาชน ด้านการยอมรับการด าเนิน
โครงการ และความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีระดับความพึงพอใจ การรับรู้ การ
ยอมรับ และความส าเร็จของโครงการ ดังนี้  

ตาราง ๔.๙ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต่อโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ 

โครงการ    S.D. ความพึงพอใจ 

๑. ขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการท่องเที่ยว  
๒. เปิดโลกทัศน์การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตชุมชนจังหวัดสตูล 
๓. รักษ์ เล ป่า ฟ้า สตูล   
๔. เปิดฟ้าอันดามันสวรรค์สตูล 

๓.๑๙ 
๓.๒๗ 
๓.๒๕ 
๓.๑๘ 

๐.๔๖ 
๐.๕๐ 
๐.๔๙ 
๐.๔๘ 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
 จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อโครงการ
ในระดับมากทั้ง ๔ โครงการ โดยโครงการที่มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ โครงการเปิด
โลกทัศน์การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตชุมชนจังหวัดสตูล ค่าเฉล่ีย ๓.๒๗            โ   การรักษ์ เล 
ป่า ฟ้าสตูล ค่าเฉล่ีย ๓.๒๕ แ ะโครงการ              ความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ โครงการเปิดฟ้า
อันดามันสวรรค์สตูล ค่าเฉล่ีย ๓.๑๘ 

 

 



ผลการประเมิน                         ๙๑ 

ตาราง ๔.๑๐ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้การด าเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ 

โครงการ    S.D. การรับรู้ 

๑. ขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการท่องเที่ยว  
๒. เปิดโลกทัศน์การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตชุมชนจังหวัดสตูล 
๓. รักษ์ เล ป่า ฟ้า สตูล   
๔. เปิดฟ้าอันดามันสวรรค์สตูล 

๓.๐๗ 
๓.๑๘ 
๓.๒๙ 
๓.๒๘ 

๐.๖๖ 
๐.๗๓ 
๐.๖๗ 
๐.๖๕ 

มาก 
มาก 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

  
 จากการศึกษาการรับรู้การด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
และการท่องเที่ยวที่ประทับใจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อการด าเนินการโครงการในระดับ
มากที่สุด ๒ โครงการได้แก่ โครงการรักษ์ เล ป่า ฟ้าสตูล และเปิดฟ้าอันดามันสวรรค์สตูล และมี
การรับรู้โครงการในระดับมากจ านวน ๒ โครงการได้แก่ โครงขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการ
ท่องเที่ยว และโครงการเปิดโลกทัศน์การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตชุมชนจังหวัดสตูล โดยโครงการที่มี
ค่าเฉล่ียการรับรู้มากที่สุดคือ โครงการรักษ์ เล ป่า ฟ้าสตูล ค่าเฉล่ีย ๓.๒๙ รองลงมา โครงการเปิด
ฟ้าอันดามันสวรรค์สตูล ค่าเฉล่ีย ๓.๒๘ แ ะโครงการ                       น้อยที่สุด คือ โครงการ
ขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการท่องเที่ยว ค่าเฉล่ีย ๓.๐๗ 

ตาราง ๔.๑๑ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการยอมรับการด าเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ 

ลักษณะกิจกรรมของโครงการ    S.D. การยอมรับ 

๑. ออกบูทนิทรรศการเผยแพร่เครือข่ายท่องเที่ยวชุมชน  
๒. เก็บขยะบริเวณชายฝั่ง ใต้ทะเล เกาะ 
๓. การพบปะของผู้ประกอบการ การท่องเที่ยว  
๔. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชน  
๕. ท าหมัน ฉีดวัคซีนสุนัข แมว 
๖. กิจกรรมแสงสีเสียง 
๗. จัดตั้งสภาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว  

๓.๔๐ 
๓.๓๙ 
๓.๓๙ 
๓.๓๔ 
๓.๒๘ 
๓.๒๓ 
๓.๑๖ 

๐.๔๙ 
๐.๕๑ 
๐.๔๙ 
๐.๕๕ 
๐.๕๓ 
๐.๕๕ 
๐.๔๙ 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มาก 
มาก 

 



๙๒     ผลการประเมิน 

 จากการศึกษาการยอมรับโครงการตามยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวที่ประทับใจ 
พบว่ากลุ่มตัวอย่าง มีการยอมรับกิจกรรมของโครงการด้านการท่องเที่ยวที่ประทับใจในระดับมาก
ที่สุด ๔ โครงการ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วงระหว่าง ๓.๒๘ – ๓.๔๐ และมีการยอมรับกิจกรรมของ
โครงการในระดับมาก ๒ กิจกรรม โดยกิจกรรมของโครงการที่มีค่าเฉล่ียการยอมรับสูงที่สุด ได้แก่ 
การออกบูทนิทรรศการเผยแพร่เครือข่ายท่องเที่ยวชุมชน (ค่าเฉล่ีย ๓.๔๐) รองลงมา การเก็บขยะ
บริเวณชายฝั่ง ใต้ทะเล เกาะ และการพบปะของผู้ประกอบการการท่องเที่ยว ซึ่งทั้ง ๒ กิจกรรมมี
ค่าเฉล่ียเท่ากัน ๓.๓๙  ส่วนการจัดตั้งสภาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวมีค่าเฉลี่ยการยอมรับน้อย
ที่สุด (ค่าเฉล่ีย ๓.๑๖)   
                  *หมายเหตุ  เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการอ่านข้อมูลการวิเคราะห์ที่ผู้
ประเมินน าเสนอในด้านการยอมรับ และความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ จ าแนกตาม ยุทธศาสตร์
และโครงการ ขอท าความเข้าใจดังนี้  

๑.                                                           ๓)  
๒.         แ                       แ ะ                     ะ     

                       โ                   
๓                                              แ ะ                     ะ     

 ะ                                          
๔.                   แ ะ                     ะ      ะ           

                โ  โ              ะ                          แ ะ            
          ะ         

ตาราง ๔.๑๒ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ    S.D. ความส าเร็จ 

๑. จ านวนขยะบริเวณชายฝั่งและเกาะต่าง ๆ ลดลง 
๒. มีสภาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว 
๓. คนมีรายได้เพิ่มข้ึน 
๔. ประชาชนมีจิตอาสาช่วยดูแลเก็บขยะเพิ่มข้ึน 
๕. เครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนมีความเข้มแข็ง 
๖. คุณภาพชีวิตคนสตูลดีขึ้น 

๓.๔๕ 
๓.๔๑ 
๓.๓๕ 
๓.๓๕ 
๓.๒๔ 
๓.๑๙ 

๐.๘๙ 
๐.๕๕ 
๐.๕๘ 
๑.๒๒ 
๐.๔๙ 
๐.๔๖ 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มาก 
มาก 



ผลการประเมิน                         ๙๓ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ    S.D. ความส าเร็จ 

๗. มีคนมาท่องเที่ยวสตูลและรู้จักสตูลมากขึ้น 
๘. จ านวนสุนัข แมว ที่อยู่ในเกาะต่าง ๆ ลดลง 

๓.๑๘ 
๓.๑๐ 

๐.๕๓ 
๐.๔๙ 

มาก 
มาก 

 
 จากการศึกษาความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการตามยุทธศาสตร์ด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ พบว่า  กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการที่อยู่ในระดับมากที่สุดจ านวน ๔ วัตถุประสงค์ ได้แก่ จ านวนขยะบริเวณ
ชายฝั่งและเกาะต่าง ๆ ลดลง มีสภาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว คนมีรายได้เพิ่มขึ้น และประชาชน
มีจิตอาสาช่วยดูแลเก็บขยะเพิ่มขึ้น ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วงระหว่าง ๓.๓๕ - ๓.๔๕  และ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่อยู่ในระดับมากจ านวน ๔ วัตถุประสงค์ ได้แก่ 
เครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนมีความเข้มแข็ง คุณภาพชีวิตคนซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วงระหว่าง ๓.๑๐ - 
๓.๒๔ โดยความส าเร็จตามวัตถุประสงค์มากที่สุดคือ จ านวนขยะบริเวณชายฝั่งทะเลและเกาะ
ต่าง ๆ ลดลง ค่าเฉลี่ย ๓.๔๕  รองลงมา มีสภาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย ๓.๔๑ และ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์น้อยที่สุด คือ จ านวนสุนัข แมวที่อยู่ในเกาะต่าง ๆ ลดลง ค่าเฉลี่ย 
๓.๑๐ 

 ๓) ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ด้านการเกษตรยั่งยืน 
        การติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปี 
๒๕๕๗ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการเกษตรยั่งยืน ได้เลือกติดตามและประเมินโครงการจ านวน 
๒ โครงการ คือ ๑) ส่งเสริมอาชีพเกษตร และ ๒) ขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการเกษตร ซึ่ง
โครงการทั้ง ๒ โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ มีระดับความพึงพอใจ การรับรู้ การยอมรับ และ
ความส าเร็จของโครงการ ดังนี้ 

 ตาราง ๔.๑๓ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอไจต่อโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการเกษตรยั่งยืน 

โครงการ    S.D. ความพึง
พอใจ 

๑. ส่งเสริมอาชีพเกษตร  
๒. ขับเคลื่อนสตูลด้านการเกษตร 

๒.๙๖ 
๓.๐๗ 

๐.๕๖ 
๐.๖๗ 

มาก 
มาก 

 



๙๔     ผลการประเมิน 

 จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้าน
การเกษตรยั่งยืน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมากทั้ง  ๒ โครงการ 
โดยโครงการที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุดได้แก่ ขับเคลื่อนสตูลด้านการเกษตร ค่าเฉลี่ย 
๓.๐๗         โ   การส่งเสริมสตูลด้านการเกษตร ค่าเฉล่ีย ๒.๙๖ 

ตาราง ๔.๑๔ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้การด าเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการเกษตรยั่งยืน 

โครงการ   S.D. การรับรู้ 

๑. ส่งเสริมอาชีพเกษตร  
๒. ขับเคลื่อนสตูลด้านการเกษตร 

๒.๘๗ 
๓.๑๐ 

๐.๖๖ 
๐.๘๘ 

มาก 
มาก 

  
 จากการศึกษาการรับรู้การด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการเกษตรยั่งยืน 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อการด าเนินการโครงการในระดับมากทั้ง ๒ โครงการ โดย
โครงการที่มีค่าเฉลี่ยการรับรู้มากที่สุด ได้แก่ โครงการขับเคลื่อนสตูลด้านการเกษตร ค่าเฉลี่ย 
๓.๑๐ รองลงมาโครงการส่งเสริมสตูลด้านการเกษตร ค่าเฉล่ีย ๒.๘๗ 

ตาราง ๔.๑๕ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการยอมรับการด าเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการเกษตรยั่งยืน 

ลักษณะกิจกรรมของโครงการ    S.D. การยอมรับ 

๑.  การพัฒนาอาชีพ 
๒. สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ 
๓. มีการส่งเสริมกิจการสภาที่ปรึกษาฯ  
๔. การให้ความรู้ด้านการเกษตร  
๕. มีสภาที่ปรึกษาด้านการเกษตร  

๓.๒๑ 
๓.๑๘ 
๓.๐๙ 
๓.๐๖ 
๓.๐๖ 

๐.๖๒ 
๐.๖๗ 
๐.๖๔ 
๐.๔๙ 
๐.๖๑ 

มาก 
มาก 
มาก 
 มาก 
มาก 

 
 จากการศึกษาการยอมรับโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการเกษตรยั่งยืน พบว่า 
กลุ่มตัวอย่าง มีการยอมรับกิจกรรมของโครงการด้านการเกษตรยั่งยืนในระดับมากทุกกิจกรรม ซึ่ง
มีค่าเฉล่ียอยู่ในช่วงระหว่าง ๓.๐๖ – ๓.๒๑ โดยกิจกรรมของโครงการที่มีค่าเฉลี่ยการยอมรับสูง
ที่สุดได้แก่ การพัฒนาอาชีพ ค่าเฉล่ีย ๓.๒๑ รองลงมา สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ ค่าเฉล่ีย 



ผลการประเมิน                         ๙๕ 

๓.๑๘ และมีการยอมรับกิจกรรมของโครงการน้อยที่สุด คือ การให้ความรู้ด้านการเกษตร และมี
สภาที่ปรึกษาด้านการเกษตร ซึ่งทั้ง ๒ กิจกรรมมีค่าเฉล่ียเท่ากันคือ ๓.๐๖          

ตาราง ๔.๑๖ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการเกษตรยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ของโครงการ    S.D. ความส าเร็จ 

๑. มีรายได้เพิ่มข้ึน 
๒. กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง 
๓. มีสภาที่ปรึกษาด้านการเกษตรช่วยในการประกอบอาชีพ

ของเกษตรกร 
๔.   ษ    มีความรู้ด้านอาชีพเพิ่มข้ึน 
๕. มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

๓.๒๐ 
๓.๑๗ 
๓.๑๖ 

 
๓.๐๗ 
๓.๐๖ 

๐.๗๔ 
๐.๖๖ 
๐.๖๔ 

 
๐.๖๕ 
๐.๖๐ 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
 จากการศึกษาความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการตามยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร
ยั่งยืน พบว่า  กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่อยู่ในระดับมาก
ทุก วัตถุประสงค์ โดยความส าเร็จตามวัตถุประสงค์มากที่สุด ได้แก่ มีรายได้เพิ่มขึ้น ค่าเฉลี่ย 
๓.๒๐ รองลงมา กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง ค่าเฉล่ีย ๓.๑๗ และที่มีความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
น้อยที่สุด คือ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ค่าเฉล่ีย ๓.๐๖ 

 ๔) ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ีทันสมัย 
  การติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปี 
๒๕๕๗ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย ได้เลือกติดตามและ
ประเมินโครงการจ านวน ๒ โครงการ คือ ๑) โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบน
ถนน (Black Spot) และโครงการปรับปรุงสระน้ าสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่๒ ต าบล เจ๊ะบิลัง 
อ าเภอเมือง ซึ่งโครงการทั้ง ๒ โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ มีระดับความพึงพอใจ การรับรู้ การ
ยอมรับ และความส าเร็จของโครงการ ดังนี้ 
 
 
 



๙๖     ผลการประเมิน 

ตาราง ๔.๑๗ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอไจต่อโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย 

โครงการ    S.D. ความพึงพอใจ 

๑. ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนถนน   
๒. ปรับปรุงสระน้ าสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่๒ ต าบล 

เจ๊ะบิลัง อ าเภอเมือง 

๓.๒๗ 
๓.๔๑ 

๐.๕๘ 
๐.๖๐ 

มาก 
มากที่สุด 

 จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้าน
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อโครงการปรับปรุง
สระน้ าสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่๒ ต าบล เจ๊ะบิลัง อ าเภอเมือง อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 
๓.๔๑ และมีความพึงพอใจต่อโครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนถนน (Black 
Spot) อยู่ในระดับมาก  ค่าเฉล่ีย ๓.๒๗  

ตาราง ๔.๑๘ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้การด าเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย 

โครงการ    S.D. การรับรู้ 

๑. ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนถนน   
๒. ปรับปรุงสระน้ าสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่๒ ต าบล เจ๊ะบิลัง 
อ าเภอเมือง 

๒.๙๔ 
๒.๘๙ 

๐.๘๑ 
๐.๗๑ 

มาก 
มาก 

 
 จากการศึกษาการรับรู้การด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อการด าเนินโครงการในระดับมากทั้ง 
๒ โครงการ โดยโครงการที่มีค่าเฉล่ียการรับรู้มากที่สุด ได้แก่ โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณ
อันตรายบนถนน ค่าเฉล่ีย ๒.๙๔         โครงการปรับปรุงสระน้ าสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่๒ 
ต าบล เจ๊ะบิลัง อ าเภอเมือง ค่าเฉล่ีย ๒.๘๙ 
 
 
 
 



ผลการประเมิน                         ๙๗ 

ตาราง ๔.๑๙ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการยอมรับการด าเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย 

ลักษณะกิจกรรมของโครงการ    S.D. การยอมรับ 

๑. สถานที่สี่แยกเขาขาว-ละง ู  
๒. สถานที่สี่แยกคลองขุด-ละง ู 
๓. การติดตั้งชุดไฟสัญญาณจราจร   
๔. สระน้ าสาธารณะประโยชน์ได้รับการปรับปรุง   
๕. วิธีการให้เงินอุดหนุนแขวงการทาง  
๖. สถานที่หมู่ ๒ ต าบลเจ๊ะบิลงั อ าเภอเมือง  

๓.๓๘ 
๓.๒๘ 
๓.๒๗ 
๓.๒๔ 
๓.๒๑ 
๓.๒๐ 

๐.๕๙ 
๐.๕๕ 
๐.๕๘ 
๐.๖๓ 
๐.๖๘ 
๐.๖๓ 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
 จากการศึกษาการยอมรับโครงการตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่
ทันสมัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการยอมรับโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานที่ทันสมัยในระดับมากที่สุดจ านวน ๒ กิจกรรม คือ สถานที่สี่แยกเขาขาว-ละงู  และ
สถานที่สี่แยกคลองขุด-ละงู และมีการยอมรับในระดับมาก ๔  กิจกรรม คือ การติดตั้งชุด
ไฟสัญญาณจราจร  สระน้ าสาธารณะประโยชน์ได้รับการปรับปรุง  วิธีการให้เงินอุดหนุนแขวงการ
ทาง และสถานที่หมู่ ๒ ต าบลเจ๊ะบิลัง อ าเภอเมือง โดยกิจกรรมที่มีค่าเฉล่ียการยอมรับสูงที่สุด คือ 
สถานที่สี่แยกเขาขาว-ละง ูค่าเฉล่ีย ๓.๓๘ รองลงมา สถานที่สี่แยกคลองขุด-ละงู ค่าเฉลี่ย ๓.๒๘ 
ส่วนกิจกรรมที่มีการยอมรับน้อยที่สุด คือ สถานที่หมู่ ๒ ต าบลเจ๊ะบิลัง อ าเภอเมือง ค่าเฉลี่ย 
๓.๒๐ 

 ตาราง ๔.๒๐ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย 

วัตถุประสงค์ของโครงการ    S.D. ความส าเร็จ 

๑.                         
๒. มีแหล่งน้ าเพื่อใช้ในการเกษตรกรรม   
๓.   แ                        โ  แ ะ   โ   
๔. มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
๕. มีรายได้จากการท าเกษตรกรรมเพิ่มข้ึน  
๖. มีความปลอดภัยในการเดินทางมากขึ้น 

๓.๕๘ 
๓.๔๗ 
๓.๓๐ 
๓.๓๐ 
๓.๒๕ 
๓.๒๐ 

๑.๒๘ 
๐.๕๕ 
๐.๔๖ 
๐.๔๘ 
๐.๔๗ 
๐.๔๕ 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มาก 
มาก 

 



๙๘     ผลการประเมิน 

 จากการศึกษาความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย พบว่า  กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า รายข้อความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของโครงการในระดับมากที่สุด จ านวน ๔ วัตถุประสงค์ และมีความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการในระดับมาก จ านวน ๒วัตถุประสงค์ โดยความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด ได้แก่                        ค่าเฉลี่ย ๓.๕๘ รองลงมา มีแหล่งน้ าเพื่อใช้ในการเกษตร
กรรม ค่าเฉล่ีย ๓.๔๗ และที่มีความส าเร็จตามวัตถุประสงค์น้อยที่สุด คือ มีความปลอดภัยในการ
เดินทางมากขึ้น ค่าเฉล่ีย ๓.๒๐ 

 ๕) ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ด้านการส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
  การติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปี 
๒๕๕๗ ตามยุทธศาสตร์ที่  ๔ ด้านการส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ได้เลือกติดตามและประเมินโครงการ จ านวน ๒ โครงการ คือ ๑) ปลูก
จิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ๒) สมทบค่าก่อสร้างศูนย์ก าจัด
ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลแบบครบวงจร อ าเภอละงู ระยะที่ ๑หมู่ที่๘ บ้านนาพญา ต าบลละงู ซึ่ง
โครงการทั้ง ๒ โครงการมีระดับความพึงพอใจ การรับรู้ การยอมรับ และความส าเร็จของโครงการ 
ดังนี้ 

ตาราง ๔.๒๑ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอไจต่อโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมให้ยั่งยืน  

โครงการ    S.D. 
ความพึง
พอใจ 

๑. ปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดล้อม   
๒. สมทบค่าก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

แบบครบวงจร อ าเภอละงู ระยะที่ ๑หมู่ที่๘ บ้านนาพญา 
ต าบลละง ู

๓.๔๗ 
 

๓.๑๙ 

๐.๕๗ 
 

๐.๕๕ 

มากที่สุด 
 

มาก 

 
 จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการ
ส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน    พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี



ผลการประเมิน                         ๙๙ 

ความพึงพอใจต่อโครงการปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใน
ระดับมากที่สุด ค่าเฉล่ีย ๓.๔๗ และมีความพึงพอใจต่อโครงการสมทบค่าก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะ
มูลฝอยและส่ิงปฏิกูลแบบครบวงจร อ าเภอละงู ระยะที่ ๑หมู่ที่๘ บ้านนาพญา ต าบลละงใูนระดับ
มาก ค่าเฉล่ีย ๓.๑๙   

ตาราง ๔.๒๒ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้การด าเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมให้ยั่งยืน 

โครงการ    S.D. การรับรู้ 

๑. ปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
๒. สมทบค่าก่อสร้างศนูย์ก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลแบบครบ

วงจร อ าเภอละงู ระยะที่ ๑  หมู่ที๘่ บ้านนาพญา ต าบลละง ู

๓.๔๙ 
๓.๒๔ 

๐.๗๓ 
๐.๗๓ 

มากที่สุด 
มาก 

 
 จากการศึกษาการรับรู้การด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการส่งเสริมและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมให้ยั่งยืน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อการด าเนิน
โครงการปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉล่ีย ๓.๔๙  และมีการรับรู้ต่อการด าเนินโครงการสมทบค่าก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร  อ าเภอละงู ระยะที่ ๑หมู่ที่๘ บ้านนาพญา ต าบลละงู  ในระดับมาก 
ค่าเฉล่ีย ๓.๒๔ 

ตาราง ๔.๒๓ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการยอมรับการด าเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมให้ยั่งยืน 

ลักษณะกิจกรรมของโครงการ   S.D. 
การ

ยอมรับ 
๑. จัดอบรมปลูกจิตส านกึเครือข่ายอนุรกัษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
๒. การมีคณะกรรมการกองทนุสวัสดิการสังคมด้าน

สิ่งแวดล้อมชุมชน 
๓. การสร้างความเข้มแข็งแกเ่ครือข่ายอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๔. การให้ความรู้อนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  

๓.๔๔ 
 

๓.๔๔ 
 

๓.๓๗ 
 

๓.๓๒ 

๐.๕๗ 
 

๐.๕๗ 
 

๐.๕๙ 
 

๐.๕๙ 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 



๑๐๐     ผลการประเมิน 

ลักษณะกิจกรรมของโครงการ   S.D. 
การ

ยอมรับ 
๕. การมีกองทนุสวัสดิการสังคมด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน  
๖. ความร่วมมือที่จะเกดิในอนาคตของเครือข่ายอนุรักษ ์

    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓.๓๒ 
๓.๓๑ 

๐.๕๙ 
๐.๕๖ 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
 จากการศึกษาการยอมรับโครงการตามยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการยอมรับกิจกรรมของ
โครงการด้านการส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนในระดับ
มากที่สุดทุก กิจกรรม ซึ่งมีค่าเฉล่ียอยู่ในช่วง ๓.๓๑ - ๓.๔๔ โดยกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยการยอมรับ
สูงที่สุดได้แก่  จัดอบรมปลูกจิตส านึกเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
การมีคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการสังคมด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน ซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากัน คือ ๓.๔๔  
รองลงมา การสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ค่าเฉล่ีย ๓.๓๗ ส่วนกิจกรรมที่มีค่าเฉล่ียการยอมรับน้อยที่สุด คือ ความร่วมมือที่จะเกิดในอนาคต
ของเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ค่าเฉล่ีย ๓.๓๑  

ตาราง ๔.๒๔ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการตามยุทธศาสตร์ที่  ๔ ด้านการส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ของโครงการ    S.D. ความส าเร็จ 

๑. มีคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการสังคมด้านสิ่งแวดล้อม
ชุมชน   

๒. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสตูล
โดยรวมดีข้ึน    

๓. เกิดการขยายของกลุ่มคนที่มีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มข้ึน 

๔. เครือข่ายมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

๕. มีกองทุนสวัสดิการสังคมด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน   
๖. คนสตูลจะมีความรู้ จิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการถ่ายทอดของเครือข่าย  

๓.๕๗ 
 

๓.๔๘ 
 

๓.๔๑ 
 

๓.๓๖ 
 

๓.๓๒ 
๓.๒๕ 

๑.๐๕ 
 

๐.๕๙ 
 

๐.๕๖ 
 

๐.๕๐ 
 

๐.๕๔ 
๐.๕๕ 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
มาก 



ผลการประเมิน                         ๑๐๑ 

 จากการศึกษาความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการตามยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน พบว่า  กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามี
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการในระดับมากที่สุด จ านวน ๕ วัตถุประสงค์ และมี
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการในระดับมาก จ านวน ๑ วัตถุประสงค์ โดยความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ มีคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการสังคมด้าน
สิ่งแวดล้อมชุมชน ค่าเฉล่ีย ๓.๕๗ รองลงมา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสตูล
โดยรวมดีขึ้น ค่าเฉลี่ย ๓.๔๘ และที่มีความส าเร็จตามวัตถุประสงค์น้อยที่สุด คือ คนสตูลจะมี
ความรู้ จิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการถ่ายทอดของเครือข่าย 
ค่าเฉล่ีย ๓.๒๕ 

 ๖) ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ด้านพัฒนาการกีฬาเพี่อความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการ 

  การติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปี 
๒๕๕๗ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการ ได้เลือก
ติดตามและประเมินโครงการ ๔ โครงการ คือ ๑) จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชน ๒) 
จัดการแข่งขันกีฬาสตูลลีก ๓) จัดการแข่งขันกีฬาจาบังเกมส์ และ ๓) ส่งเสริมนักกีฬาตัวแทน
จังหวัดไปแข่งขันกีฬาในระดับภาค/ประเทศ โดยมีระดับความพึงพอใจ การรับรู้ การยอมรับ และ
ความส าเร็จของโครงการ ดังนี้ 

ตาราง ๔.๒๕ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอไจต่อโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านพัฒนาการกีฬาเพี่อความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการ 

โครงการ    S.D. ความพึงพอใจ 

๑. ส่งเสริมนักกีฬาตัวแทนจังหวัดไปแข่งขันกีฬาในระดบั
ภาค/ ประเทศ   

๒. จัดการแข่งขันกีฬาสตูลลีก 
๓. จัดการแข่งขันกีฬาจาบังเกมส์ 
๔. จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชน 

๓.๔๒ 
 

๓.๔๑ 
๓.๓๙ 
๓.๓๘ 

๐.๕๘ 
 

๐.๕๑ 
๐.๔๙ 
๐.๕๒ 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
 จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้าน
พัฒนาการกีฬาเพี่อความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ
โครงการด้านพัฒนาการกีฬาเพี่อความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการอยู่ในระดับมากที่สุดทุก



๑๐๒     ผลการประเมิน 

โครงการ ซึ่งมีค่าเฉล่ียอยู่ในช่วงระหว่าง ๓.๓๘ – ๓.๔๒ โดยโครงการที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
มากที่สุดได้แก่ ส่งเสริมนักกีฬาตัวแทนจังหวัดไปแข่งขันกีฬาในระดับภาค/ประเทศ ค่าเฉลี่ย 
๓.๔๒ รองลงมา จัดการแข่งขันกีฬาสตูลลีก ค่าเฉลี่ย ๓.๔๑ และโครงการที่มีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจน้อยที่สุดคือ จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชน ค่าเฉล่ีย ๓.๓๘    

ตาราง ๔.๒๖ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้การด าเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านพัฒนาการกีฬาเพี่อความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการ 

โครงการ    S.D. การรับรู้ 

๑. จัดการแข่งขันกฬีานักเรียนและเยาวชน 
๒. จัดการแข่งขันกีฬาสตูลลีก 
๓. ส่งเสริมนกักีฬาตัวแทนจงัหวัดไปแข่งขันกีฬาในระดับภาค/

ประเทศ   
๔. จัดการแข่งขันกีฬาจาบังเกมส์  

๓.๒๘ 
๓.๒๘ 
๓.๒๐ 
๓.๑๕ 

๐.๗๓ 
๐.๗๗ 
๐.๗๙ 
๐.๗๙ 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มาก 
มาก 

 
 จากการศึกษาการรับรู้การด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านพัฒนาการกีฬาเพี่อ
ความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อการด าเนินโครงการด้าน
พัฒนาการกีฬาเพี่อความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการอยู่ในระดับมากที่สุด ๒ โครงการ และมีการ
รับรู้ต่อการด าเนินโครงการอยู่ในระดับมาก ๒ โครงการ โดยโครงการที่มีค่าเฉล่ียการรับรู้มากที่สุด  
ได้แก่ จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชน และจัดการแข่งขันกีฬาสตูลลีก ซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากัน
คือ ๓.๒๘ รองลงมาคือ ส่งเสริมนักกีฬาตัวแทนจังหวัดไปแข่งขันกีฬาในระดับภาค/ประเทศ  
ค่าเฉลี่ย ๓.๒๐ และโครงการที่มีค่าเฉลี่ยการรับรู้น้อยที่สุด คือ จัดการแข่งขันกีฬาจาบังเกมส์ 
ค่าเฉล่ีย ๓.๑๕ 

ตาราง ๔.๒๗ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการยอมรับการด าเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านพัฒนาการกีฬาเพี่อความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการ  

ลักษณะกิจกรรมของโครงการ    S.D. การยอมรับ 

๑. การแข่งขันกีฬาของนักเรียนและเยาวชน ระดับจังหวัด 
๒. การแข่งขันกีฬาสตูลลีก   
๓. การจัดส่งนักกีฬาตัวแทนจังหวัดสตูลเข้าร่วมแข่งขัน

ระดับภาคและประเทศ จ านวน ๑๐ ครั้ง 
๔. การแข่งขันกีฬาจาบังเกมส์  

๓.๔๕ 
๓.๔๓ 
๓.๔๐ 

 
๓.๓๘ 

๐.๕๔ 
๐.๕๕ 
๐.๖๐ 

 
๐.๖๐ 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 



ผลการประเมิน                         ๑๐๓ 

 จากการศึกษาการยอมรับกิจกรรมของโครงการยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านพัฒนาการกีฬาเพี่อ
ความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการยอมรับกิจกรรมของโครงการใน
ระดับมากที่สุดทุกกิจกรรม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง ๓.๓๘ - ๓.๔๕ โดยกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยการ
ยอมรับสูงที่สุด ได้แก่ การแข่งขันกีฬาของนักเรียนและเยาวชน ระดับจังหวัด ค่าเฉลี่ย  ๓.๔๕ 
รองลงมา การแข่งขันกีฬาสตูลลีก ค่าเฉล่ีย ๓.๔๓ ส่วนกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยการยอมรับน้อยที่สุด 
คือ การแข่งขันกีฬาจาบังเกมส์ ค่าเฉล่ีย ๓.๓๘   

ตาราง ๔.๒๘ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านพัฒนาการกีฬาเพี่อความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการ  

วัตถุประสงค์ของโครงการ   S.D. ความส าเร็จ 

๑. คนสตูลมีจิตสาธารณะโดยการกีฬามากขึ้น 
๒. คุณภาพชีวิตคนสตูลดีขึ้น    
๓. การกีฬาและนักกีฬาจังหวัดสตูลได้รับการพัฒนา

ความสามารถ  
๔. คนสตูลมีความรักความสามัคคีจากการกีฬา 
๕. คนมีรายได้เพิ่มข้ึน 

๓.๔๑ 
๓.๓๙ 
๓.๓๗ 
๓.๓๒ 
๓.๒๑ 

๐.๕๓ 
๐.๕๓ 
๐.๕๔ 
๐.๕๒ 
๐.๔๙ 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มาก 

 
 จากการศึกษาความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการตามยุทธศาสตร์ด้านด้าน
พัฒนาการกีฬาเพี่อความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการ พบว่า  กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า วัตถุประสงค์
ของโครงการที่มีความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ในระดับมากที่สุดมี ๔ วัตถุประสงค์ ได้แก่ คนสตูล
มีจิตสาธารณะโดยการกีฬามากขึ้น คุณภาพชีวิตคนสตูลดีขึ้น การกีฬาและนักกีฬาจังหวัดสตูล
ได้รับการพัฒนาความสามารถ และคนสตูลมีความรักความสามัคคีจากการกีฬา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในช่วง ๓.๓๒ - ๓.๔๑ และวัตถุประสงค์ของโครงการที่มีความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ในระดับ
มากมี ๑ วัตถุประสงค์ คือ คนมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๒๑  ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์มากที่สุดคือ คนสตูลมีจิตสาธารณะโดยการกีฬามากขึ้น ค่าเฉลี่ย ๓.๔๑ รองลงมา
คือ คุณภาพชีวิตคนสตูลดีขึ้น ค่าเฉล่ีย ๓.๓๙ และความส าเร็จตามวัตถุประสงค์น้อยที่สุด คือ คน
มีรายได้เพิ่มข้ึน ค่าเฉล่ีย ๓.๒๑ 

 ๗) ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และพัฒนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 



๑๐๔     ผลการประเมิน 

  การติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปี 
๒๕๕๗ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และพัฒนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วยโครงการ ๓ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการจัดงานวันซาลามัตฮารีรายา             
๒) โครงการแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล  และ ๓) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและ
เยาวชนมุสลิม (ศูนย์คลองช้าง) ซึ่งมีระดับความพึงพอใจ การรับรู้ การยอมรับ และความส าเร็จ
ของโครงการ ดังนี้ 
ตาราง ๔.๒๙ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต่อโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่  ๖ ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการ   S.D. 
ความพึง
พอใจ 

๑. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิม (ศนูย์
คลองช้าง)       

๒. แข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล   
๓. จัดงานวันซาลามัตฮารีรายา 

๓.๒๓ 
๓.๑๖ 
๓.๑๕ 

๐.๖๓ 
๐.๕๗ 
๐.๕๔ 

มาก 
มาก 
มาก 

 
 จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการตามยุทธศาสตร์ด้านการอนรุกัษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจต่อโครงการด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
อยู่ในระดับมากทุกโครงการ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วงระหว่าง ๓.๑๕ – ๓.๒๓ โดยโครงการที่มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจมากที่สุดได้แก่ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิม (ศูนย์
คลองช้าง) ค่าเฉลี่ย ๓.๒๓รองลงมา แข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล ค่าเฉลี่ย ๓.๑๖ และ
โครงการที่มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ จัดงานวันซาลามัตฮารีรายา ค่าเฉล่ีย ๓.๑๕   
ตาราง ๔.๓๐ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้การด าเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่  ๖ ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการ   S.D. การรับรู้ 

๑. แข่งขันว่าวประเพณจีังหวัดสตูล        
๒. จัดงานวันซาลามัตฮารีรายา 
๓. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิม (ศูนย์

คลองช้าง) 

๓.๕๕ 
๓.๒๖ 
๓.๑๒ 

๐.๖๓ 
๐.๖๓ 
๐.๗๙ 

มากที่สุด 
มาก 
มาก 



ผลการประเมิน                         ๑๐๕ 

 จากการศึกษาการรับรู้การด าเนินโครงการยุทธศาสตร์ที่   ๖ ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อการ
ด าเนินโครงการแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูลอยู่ในระดับมากที่สุด และมีการรับรู้ต่อการด าเนิน
โครงการจัดงานวันซาลามัตฮารีรายา และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิม (ศูนย์
คลองช้าง) อยู่ในระดับมาก โดยโครงการที่มีการรับรู้มากที่สุด ได้แก่ แข่งขันว่าวประเพณีจังหวัด
สตูล ค่าเฉล่ีย ๓.๕๕ รองลงมา จัดงานวันซาลามัตฮารีรายา ค่าเฉล่ีย ๓.๒๖ และโครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิม (ศูนย์คลองช้าง) ค่าเฉล่ีย ๓.๑๒  

ตาราง ๔.๓๑ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการยอมรับการด าเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่  ๖ ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ลักษณะกิจกรรมของโครงการ    S.D. การยอมรับ 

๑.                แ            ะ     
๒. จัดให้มีการอบรมคณุธรรมจรยิธรรมเดก็และเยาวชน

มุสลิม ๓ ครั้ง 
๓. จัดให้มีกจิกรรมแสดงว่าวนานาชาต ิ
๔. จัดงานวนัซาลามัตฮารีรายา   ๗        
๕.                         

๓.๓๓ 
๓.๒๙ 

 
๓.๒๕ 
๓.๑๒ 
๓.๐๙ 

๐.๖๕ 
๐.๖๙ 

 
๐.๖๓ 
๐.๕๖ 
๐.๖๖ 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มาก 
มาก 
มาก 

 
 จากการศึกษาการยอมรับกิจกรรมของโครงการตามยุทธศาสตร์ที่  ๖ ด้านการอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการยอมรับ
กิจกรรมของโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด ๒ กิจกรรม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง ๓.๒๙ – ๓.๓๓ 
ส่วนกิจกรรมที่มีการยอมรับในระดับมากมีจ านวน ๓ กิจกรรม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง ๓.๐๙ – 
๓.๒๕ โดยกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยการยอมรับสูงที่สุด ได้แก่                แ            ะ     
ค่าเฉลี่ย ๓.๓๓ รองลงมา จัดให้มีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิม ๓ ครั้ง 
ค่าเฉลี่ย ๓.๒๙ ส่วนกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยการยอมรับน้อยที่สุด คือ                         
ค่าเฉล่ีย ๓.๐๙   
 



๑๐๖     ผลการประเมิน 

ตาราง ๔.๓๒ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการตามยุทธศาสตร์ที่  ๖ ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และพัฒนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์ของโครงการ    S.D. ความส าเร็จ 

๑. เกิดความรัก ความสามัคคีของคนมุสลิม 
๒. เยาวชนมุสลิมมีความรู้คุณธรรมและจริยธรรม   
๓. คนมีรายได้เพิ่มข้ึนจากการจัดงาน 
๔. คนจะสนใจอนุรักษ์การท าและเล่นว่าวมากขึ้น  

๓.๔๐ 
๓.๒๕ 
๓.๒๔ 
๓.๑๖ 

๐.๖๕ 
๐.๖๗ 
๐.๖๙ 
๐.๕๘ 

มากที่สุด 
มาก 
มาก 
มาก 

๕. เยาวชนน าคุณธรรม จริยธรรมที่ได้รับไปปฏิบัติกับ
ชีวิตประจ าวัน 

๖. คนสตูลที่เป็นมุสลิมจะสนใจกิจกรรมทางศาสนา   
๗. มีคนมาท่องเที่ยวสตูลและรู้จักสตูลมากขึ้น 
๘. เยาวชนมีจิตส านึกสาธารณะ 
๙. สังคมสงบสุข 

๓.๑๕ 
 

๓.๑๔ 
๓.๑๓ 
๓.๑๑ 
๓.๐๓ 

๐.๖๗ 
 

๐.๕๑ 
๐.๕๓ 
๐.๖๕ 
๐.๖๘ 

มาก 
 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
 จากการศึกษาความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการยุทธศาสตร์ที่  ๖ ด้านการอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น  พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า มี
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด ๑ วัตถุประสงค์ คือ เกิดความรัก 
ความสามัคคีของคนมุสลิม และมีความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการอยู่ในระดับมาก ๘ 
วัตถุประสงค์ ได้แก่ เยาวชนมุสลิมมีความรู้คุณธรรมและจริยธรรม  คนมีรายได้เพิ่มข้ึนจากการจัด
งาน คนจะสนใจอนุรักษ์การท าและเล่นว่าวมากขึ้น เยาวชนน าคุณธรรมจริยธรรมที่ได้รับไปปฏิบัติ
กับชีวิตประจ าวัน  คนสตูลที่เป็นมุสลิมจะสนใจกิจกรรมทางศาสนา  มีคนมาท่องเที่ยวสตูลและ
รู้จักสตูลมากขึ้น  เยาวชนมีจิตส านึกสาธารณะ และสังคมสงบสุขการส่งเสริมการรักษาธรรมชาติ 
ซึ่งมีค่าเฉล่ียอยู่ในช่วง ๓.๐๓ - ๓.๒๕ โดย ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์มากที่สุดคือ เกิดความ
รัก ความสามัคคีของคนมุสลิม ค่าเฉลี่ย ๓.๔๐ รองลงมา เยาวชนมุสลิมมีความรู้คุณธรรมและ
จริยธรรม ค่าเฉล่ีย ๓.๒๕  และความส าเร็จตามวัตถุประสงค์น้อยที่สุด คือ สังคมสงบสุข ค่าเฉลี่ย 
๓.๐๒ 
 
 



ผลการประเมิน                         ๑๐๗ 

  ๘) ยุทธศาสตร์ท่ี ๗ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 
 การติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปี 
๒๕๕๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม ประกอบด้วยโครงการต่าง ๆ 
๗ โครงการ ดังนี้ ๑)โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้แก่นักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจ ามัสยิด (คุรุสัมพันธ์) ๒)โครงการการจัดการศูนย์เสาะหาและพัฒนาเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษในท้องถิ่น(ศูนย์ GTX)             ๓) โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ๔) 
โครงการจัดงานมหกรรมวิชาการเปิดโลกทัศน์เยาวชนมุสลิม ๕) โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูล
ด้านสวัสดิการ ๖) โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยง และ๗) จัดตั้งสาขาศูนย์เด็ก
พิเศษ ซึ่งมีระดับความพึงพอใจ การรับรู้ การยอมรับ และความส าเร็จของโครงการ ดังนี้ 
 
ตาราง ๔.๓๓ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต่อโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่  ๗ ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 

โครงการ   S.D. 
ความพึง
พอใจ 

๑. การจัดการศูนย์เสาะหาและพัฒนาเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษในท้องถิ่น (ศูนย์ GTX)                    

๒. จัดงานมหกรรมวิชาการเปิดโลกทัศน์เยาวชนมุสลิม    
๓. ขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านสวัสดิการ  
๔. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยง 
๕. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
๖. ส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้แก่นักเรียนศูนย์การศึกษา

อิสลามประจ ามัสยิด (คุรุสัมพันธ์) 
๗. จัดตั้งสาขาศูนย์เด็กพิเศษ 

๓.๕๕ 
 

๓.๔๒ 
๓.๓๖ 
๓.๓๖ 
๓.๓๓ 
๓.๓๒ 

 
๓.๒๖ 

๐.๕๐ 
 

๐.๕๑ 
๐.๕๒ 
๐.๕๒ 
๐.๔๙ 
๐.๔๗ 

 
๐.๕๒ 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มาก 

 
 จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการตามยุทธศาสตร์ด้านพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และสังคม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อโครงการด้านพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมอยู่ในระดับมากที่สุดจ านวน ๖ โครงการ คือ การจัดการศูนย์เสาะหาและพัฒนา
เด็กที่มีความสามารถพิเศษในท้องถิ่น (ศูนย์ GTX)             จัดงานมหกรรมวิชาการเปิดโลก
ทัศน์เยาวชนมุสลิม ขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านสวัสดิการ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยง 

     



๑๐๘     ผลการประเมิน 

เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้แก่นักเรียนศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (คุรุสัมพันธ์) ซึ่งมีค่าเฉล่ียอยู่ในช่วงระหว่าง ๓.๓๒ – ๓.๕๕ และมี
ความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมาก ๑ โครงการ คือ จัดตั้งสาขาศูนย์เด็กพิเศษ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๓.๒๖ โดยโครงการที่มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ การจัดการศูนย์เสาะหาและ
พัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษในท้องถิ่น (ศูนย์ GTX)             ค่าเฉลี่ย ๓.๕๕ รองลงมา 
จัดงานมหกรรมวิชาการเปิดโลกทัศน์เยาวชนมุสลิม ค่าเฉลี่ย ๓.๔๒ และโครงการที่มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ จัดตั้งสาขาศูนย์เด็กพิเศษ ค่าเฉล่ีย ๓.๒๖   

ตาราง ๔.๓๔ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้การด าเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม     

โครงการ    S.D. การรับรู้ 

๑. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและกลุ่มเสีย่ง 
๒. การจัดการศูนยเ์สาะหาและพัฒนาเดก็ที่มีความสามารถ

พิเศษในท้องถิ่น  (ศูนย์ GTX)              
๓. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  
๔. จัดงานมหกรรมวิชาการเปดิโลกทัศน์เยาวชนมุสลมิ 
๕. ส่งเสริมทกัษะทางวิชาการให้แกน่ักเรยีนศนูย์การศกึษา

อิสลามประจ ามัสยิด (คุรุสัมพันธ)์  
๖. ขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านสวัสดกิาร 
๗. จัดตั้งสาขาศนูยเ์ด็กพเิศษ 

๓.๓๗ 
๓.๓๐ 

 
๓.๑๕ 
๓.๑๕ 
๓.๑๓ 

 
๓.๑๐ 
๒.๘๖ 

๐.๖๒ 
๐.๗๙ 

 
๐.๗๓ 
๐.๗๙ 
๐.๗๒ 

 
๐.๘๓ 
๐.๙๑ 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 

 จากการศึกษาการรับรู้การด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อการด าเนินโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด ๒ 
โครงการ ได้แก่โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยง และโครงการการจัดการศูนย์
เสาะหาและพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษในท้องถิ่น (ศูนย์ GTX)             และโครงการที่
มีการรับรู้อยู่ในระดับมาก ๕ โครงการได้แก่  โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
โครงการจัดงานมหกรรมวิชาการเปิดโลกทัศน์เยาวชนมุสลิม โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ
ให้แก่นักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (คุรุสัมพันธ์) โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูล
ด้านสวัสดิการ และโครงการจัดตั้งสาขาศูนย์เด็กพิเศษ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๒.๘๖ - ๓.๑๕ 
โดยโครงการที่มีค่าเฉล่ียการรับรู้มากที่สุด ได้แก่โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยง 



ผลการประเมิน                         ๑๐๙ 

ค่าเฉล่ีย ๓.๓๗ รองลงมา โครงการการจัดการศูนย์เสาะหาและพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ในท้องถิ่น (ศูนย์ GTX)             ค่าเฉล่ีย ๓.๓๐ และที่มีการรับรู้น้อยที่สุด คือ โครงการจัดตั้ง
สาขาศูนย์เด็กพิเศษ ค่าเฉล่ีย ๒.๘๖  

ตาราง ๔.๓๕ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการยอมรับการด าเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม  

ลักษณะกิจกรรมของโครงการ   S.D. การยอมรับ 

๑. จัดค่ายพัฒนาเดก็ในศูนย์ GTX    
๒.                                            ษ    แ   

         ๑๗ แ    
๓. จัดตั้งสภาทีป่รึกษาด้านสวัสดิการจังหวัดสตูล   
๔. จัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุและกลุ่มเสีย่ง  
๕.                                            ษ    แ   

             ๓๓ โรงเรยีน  
๖.    การแข่งขันกฬีาของนักเรียน 
๗. จัดกจิกรรมส่งเสริมทกัษะแกเ่ด็กในศนูย์ GTX  
๘. ใหเ้งินอุดหนุนสนง.คก.อิสลามฯจดังานมหกรรมวิชาการฯ   
๙. จัดตั้งสาขาศนูยเ์ด็กพเิศษ ๑ แห่ง  
๑๐. จัดการแสดง การประกวดแข่งทกัษะทางวิชาการของ

นักเรยีน 

๓.๔๓ 
๓.๓๙ 

 
๓.๓๘ 
๓.๓๗ 
๓.๓๖ 

 
๓.๓๕ 
๓.๓๑ 
๓.๓๐ 
๓.๒๘ 
๓.๑๗ 

๐.๕๓ 
๐.๕๓ 

 
๐.๕๗ 
๐.๕๗ 
๐.๕๐ 

 
๐.๔๘ 
๐.๔๘ 
๐.๕๘ 
๐.๕๓ 
๐.๔๐ 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มาก 

 
 จากการศึกษาการยอมรับกิจกรรมของโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการยอมรับกิจกรรมของโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด ๙ 
กิจกรรม โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง ๓.๒๘ - ๓.๔๓ และมีการยอมรับอยู่ในระดับมาก ๑ กิจกรรม
คือ จัดการแสดง การประกวดแข่งทักษะทางวิชาการของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๑๗ โดย
กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยการยอมรับสูงที่สุด ได้แก่  การจัดค่ายพัฒนาเด็กในศูนย์ GTX  ค่าเฉลี่ย 
๓.๔๓ รองลงมา                                             ษ    แ           ๑๗ แ    
ค่าเฉล่ีย ๓.๓๙  ส่วนกิจกรรมที่มีค่าเฉล่ียการยอมรับน้อยที่สุด คือ จัดการแสดง การประกวดแข่ง
ทักษะทางวิชาการของนักเรียนค่าเฉล่ีย ๓.๑๗   
 



๑๑๐     ผลการประเมิน 

ตาราง ๔.๓๖ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 

วัตถุประสงค์ของโครงการ    S.D. ความส าเร็จ 

๑. เกิดความรัก ความสามัคคีของนักเรียนศูนย์การศึกษา
อิสลาม 

๒. นักเรียนและประชาชนทั่วไป สามารถน าหลักศาสนา
อิสลามไปปฏิบัติในชีวิตจริง     

๓. ผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยง ได้รับการตรวจสุขภาพ จ านวน 
๔,๙๔๕ คน  

๔. นักเรียนได้รับการฝึกให้มีจิตสาธารณะจากกิจกรรมค่าย  
๕. ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการสอนจากครูต่างชาติ ในหน่วยงาน

มีความพร้อมด้านภาษาเพิ่มข้ึน      
๖. มีสภาที่ปรึกษาด้านสวัสดิการจังหวัดสตูล 
๗. มีสาขาศูนย์เด็กพิเศษเพิ่ม ๑ แห่ง 
๘. สังคมสงบสุข 
๙. นักเรียนที่ได้รับการสอนจากครูต่างชาติ มีความพร้อม

ด้านภาษาเพิ่มข้ึน 
๑๐. นักเรียนและประชาชนทั่วไป มีความเข้าใจต่อหลักการ

ศาสนาอิสลามดีข้ึน 
๑๑. คุณภาพชีวิตของคนดีขึ้น 
๑๒. นักเรียนได้รับการพัฒนาความสามารถพิเศษของตน

ตามที่ศูนย์ GTX        
๑๓. นักเรียนมีทักษะด้านวิชาการอิสลามและการกีฬา

เพิ่มข้ึน    

๓.๓๖ 
 

๓.๓๔ 
 

๓.๓๓ 
 

๓.๓๒ 
๓.๓๑ 

 
๓.๓๑ 
๓.๓๐ 
๓.๓๐ 
๓.๒๙ 

 
๓.๒๗ 

 
๓.๒๗ 
๓.๒๒ 

 
๓.๑๙ 

๐.๕๐ 
 

๐.๔๙ 
 

๐.๕๑ 
 

๐.๔๙ 
๐.๔๘ 

 
๐.๔๙ 
๐.๕๐ 
๐.๔๘ 
๐.๕๓ 

 
๐.๔๘ 

 
๐.๕๐ 
๐.๔๔ 

 
๐.๔๑ 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
 จากการศึกษาความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และสังคม พบว่า  กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า มีความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการอยู่ในระดับมากที่สุด ๙  วัตถุประสงค์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๓.๒๙ - ๓.๓๖ และมี
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการอยู่ในระดับมากจ านวน ๔ วัตถุประสงค์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย



ผลการประเมิน                         ๑๑๑ 

อยู่ระหว่าง ๓.๑๙ - ๓.๒๗ โดยวัตถุประสงค์ที่มีความส าเร็จมากที่สุดได้แก่ เกิดความรัก ความ
สามัคคีของนักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลาม ค่าเฉล่ีย ๓.๓๖ รองลงมา นักเรียนและประชาชนทั่วไป 
สามารถน าหลักศาสนาอิสลามไปปฏิบัติ ค่าเฉลี่ย ๓.๓๔  และที่มีความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
น้อยที่สุด คือ นักเรียนมีทักษะด้านวิชาการอิสลามและการกีฬาเพิ่มข้ึน ค่าเฉล่ีย ๓.๑๙ 

  ๙) ยุทธศาสตร์ท่ี ๘ ด้านการลงทุน การพาณิชย์และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล 
 การติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปี 
๒๕๕๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการลงทุน การพาณิชย์และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล จ านวน ๑ 
โครงการคือ โครงการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งมีระดับความพึงพอใจ การรับรู้ การยอมรับ และ
ความส าเร็จของโครงการ ดังนี้ 

ตาราง ๔.๓๗ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต่อโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่  ๘ ด้านการลงทุน การพาณิชย์และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล  

โครงการ   S.D. 
ความพึง
พอใจ 

๑. ส่งเสริมการลงทนุ  ๓.๓๒ ๐.๕๒ มากที่สุด 

 
 จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการตามยุทธศาสตร์ด้านการลงทุน 
การพาณิชย์และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อโครงการ
ส่งเสริมการลงทุนอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉล่ีย ๓.๓๒ 

 ตาราง ๔.๓๘ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้การด าเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการลงทุน การพาณิชย์และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล  

โครงการ    S.D. การรับรู้ 

๑. ส่งเสริมการลงทนุ  ๓.๒๔ ๐.๖๒ มาก 
 

 จากการศึกษาการรับรู้การด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการลงทุน การ
พาณิชย์และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อการด าเนินโครงการ
ส่งเสริมการลงทุนอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ๓.๒๔   
 

 



๑๑๒     ผลการประเมิน 

ตาราง ๔.๓๙ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการยอมรับการด าเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการลงทุน การพาณิชย์และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล   

ลักษณะกิจกรรมของโครงการ    S.D. การยอมรับ 

๑. ให้เงนิอุดหนุนหอการค้า จังหวัดสตูล จัดงานมหกรรม
การเงิน การค้า การ      

๓.๔๕ ๐.๕๒ มากที่สุด 

 
 จากการศึกษาการยอมรับกิจกรรมของโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการลงทุน การ
พาณิชย์และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการยอมรับกิจกรรมการให้เงิน
อุดหนุนหอการค้าจังหวัดสตูล จัดงานมหกรรมการเงิน การค้า การลงทุน อยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๓.๔๕    

ตาราง ๔.๔๐ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการลงทุน การพาณิชย์และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล    

วัตถุประสงค์ของโครงการ    S.D. ความส าเร็จ 

๑. คนมีรายได้เพิ่มข้ึน 
๒. เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสตูลด้านการลงทุน     
๓. คนสตูลมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น   

๓.๕๐ 
๓.๓๗ 
๓.๓๗ 

๐.๕๒ 
๐.๕๒ 
๐.๕๐ 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
 จากการศึกษาความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการ
ลงทุน การพาณิชย์และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า มีความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการอยู่ในระดับมากที่สุดทุกโครงการ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๓.๕๐ - 
๓.๓๗ โดยวัตถุประสงค์ที่มีความส าเร็จมากที่สุดได้แก่  คนมีรายได้เพิ่มขึ้น ค่าเฉลี่ย ๓.๕๐ 
รองลงมา เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสตูลด้านการลงทุน และคนสตูลมีคุณภาพชีวิตดี
ขึ้น ซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากัน ๓.๓๗   
 
 
 
 
 



ผลการประเมิน                         ๑๑๓ 

  ๑๐) ยุทธศาสตร์ท่ี ๙ ด้านเมืองสงบสุข 
 การติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปี 
๒๕๕๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ด้านเมืองสงบสุข ประกอบด้วยโครงการ จ านวน ๒ โครงการคือ ๑) 
โครงการส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ ๒) โครงการสานสัมพันธ์ผู้น าท้องที่กับ
ผู้น าท้องถิ่น ซึ่งมีระดับความพึงพอใจ การรับรู้ การยอมรับ และความส าเร็จของโครงการ ดังนี้ 

ตาราง ๔.๔๑ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต่อโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่  ๙ ด้านเมืองสงบสุข  

โครงการ   S.D. 
ความพึง
พอใจ 

๑. สานสัมพันธ์ผู้น าท้องที่กับผูน้ าท้องถิน่ 
๒. ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๓.๒๕ 
๓.๒๓ 

๐.๔๘ 
๐.๔๗ 

มาก 
มาก 

 จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๙ ด้าน
เมืองสงบสุข พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อโครงการด้านเมืองสงบสุข ทั้ง ๒ โครงการ
ข้างต้นอยู่ในระดับมาก โดยโครงการสานสัมพันธ์ผู้น าท้องที่กับผู้น าท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๓.๒๕ และ โครงการส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๓.๒๓  

ตาราง ๔.๔๒ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้การด าเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ด้านเมืองสงบสุข   

โครงการ    S.D. การรับรู้ 

๑. สานสัมพันธ์ผูน้ าท้องที่กับผูน้ าท้องถิน่ 
๒. ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๓.๑๔ 
๓.๐๙ 

๐.๘๖ 
๐.๘๑ 

มาก 
มาก 

 

 จากการศึกษาการรับรู้การด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๙ ด้านเมืองสงบสุข 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อการด าเนินโครงการด้านเมืองสงบสุข ทั้ง ๒ โครงการข้างต้นอยู่
ในระดับมาก โดยโครงการสานสัมพันธ์ผู้น าท้องที่กับผู้น าท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๑๔ และ 
โครงการส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๓.๐๙  
    
 



๑๑๔     ผลการประเมิน 

ตาราง ๔.๔๓ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการยอมรับการด าเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ด้านเมืองสงบสุข   

ลักษณะกิจกรรมของโครงการ    S.D. การยอมรับ 

๑. จัดกีฬาสานสัมพนัธ์ระหว่างผูน้ าท้องถิน่และผู้น าท้องที ่
๒. จัดการแข่งขันการกูช้ีพและกู้ภัย 
๓. จัดอบรมสัมมนาให้ผูน้ าท้องที่และผูน้ าท้องถิน่ 
๔. จัดอบรมการกูช้ีพและกู้ภัย 

๓.๒๙ 
๓.๒๖ 
๓.๑๙ 
๓.๑๔ 

๐.๖๗ 
๐.๓๗ 
๐.๖๗ 
๐.๕๕ 

มากที่สุด 
มาก 
มาก 
มาก 

 
 จากการศึกษาการยอมรับกิจกรรมของโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๙ ด้านเมืองสงบสุข 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการยอมรับกิจกรรมของโครงการด้านเมืองสงบสุขอยู่ในระดับมากที่สุด ๑ 
กิจกรรม คือ  การจัดกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างผู้น าท้องถิ่นและผู้น าท้องที่ และมีการยอมรับ
กิจกรรมของโครงการในระดับมาก ๓ กิจกรรม ได้แก่ จัดการแข่งขันการกู้ชีพและกู้ภัย จัดอบรม
สัมมนาให้ผู้น าท้องที่และผู้น าท้องถิ่น และจัดอบรมการกู้ชีพและกู้ภัย โดยกิจกรรมที่ มีค่าเฉลี่ย
การยอมรับสูงที่สุดได้แก่ การจัดกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างผู้น าท้องถิ่นและผู้น าท้องที่  ค่าเฉลี่ย 
๓.๒๙ รองลงมา จัดการแข่งขันการกู้ชีพและกู้ภัย ค่าเฉลี่ย ๓.๒๖ และกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยการ
ยอมรับน้อยที่สุด คือ จัดอบรมการกู้ชีพและกู้ภัย ค่าเฉล่ีย ๓.๑๔   

ตาราง ๔.๔๔ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๙ ด้านเมืองสงบสุข    

วัตถุประสงค์ของโครงการ    S.D. ความส าเร็จ 

๑. สร้างสังคมสงบสุข 
๒. สร้างความสามัคคีระหว่างผู้น าท้องที่และท้องถิ่น      
๓. สร้างเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดสตูล    
๔. ผู้น าท้องที่และผู้น าท้องถิ่นได้รับการพัฒนาความรู้ 
๕. คนมีจิตส านึกเพื่อส่วนรวม 
๖. ประชาชนที่รับการอบรมมีความรู้การกู้ชีพ และกู้ภัย 

๓.๓๕ 
๓.๓๓ 
๓.๓๒ 

 
๓.๒๙ 
๓.๒๓ 
๓.๑๙ 

๐.๔๘ 
๐.๔๙ 
๐.๕๑ 

 
๐.๕๕ 
๐.๔๗ 
๐.๓๙ 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 
มาก 
มาก 



ผลการประเมิน                         ๑๑๕ 

 จากการศึกษาความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๙ ด้านเมือง
สงบสุข พบว่า  กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า มีความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ๔ วัตถุประสงค์ ซึ่งมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง ๓.๒๙ - ๓.๓๕ และมีความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของโครงการอยู่ในระดับมาก ๒ วัตถุประสงค์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๓.๑๙ - ๓.๒๓ โดย
วัตถุประสงค์ที่มีความส าเร็จมากที่สุดได้แก่ สร้างสังคมสงบสุข ค่าเฉลี่ย ๓.๓๕ รองลงมา สร้าง
ความสามัคคีระหว่างผู้น าท้องที่และท้องถิ่น ค่าเฉลี่ย ๓.๓๓ และที่มีค่าเฉลี่ยความส าเร็จน้อย
ที่สุด คือ ประชาชนที่รับการอบรมมีความรู้การกู้ชีพ และกู้ภัย ค่าเฉล่ีย ๓.๑๙    

  ๑๑) ยุทธศาสตร์ท่ี ๑๐ ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 การติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปี 
๒๕๕๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ด้านการบริหารจัดการที่ดี ประกอบด้วยโครงการต่าง ๆ  จ านวน ๕ 
โครงการคือ  ๑) โครงการจัดท าแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ๒) โครงการเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่ และผลงานขององค์กร ๓) โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พบ
ประชาชน  ๔) โครงการศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น (Clinic center) และ ๕) โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง ซึ่งมีระดับความพึง
พอใจ การรับรู้ การยอมรับ และความส าเร็จของโครงการ ดังนี้ 

ตาราง ๔.๔๕ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต่อโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่  ๑๐ ด้านการบริหารจัดการที่ดี  

โครงการ   S.D. ความพึงพอใจ 

๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พบประชาชน 
๒. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ภารกจิหน้าที่ และผลงานของ

องค์กร  
๓. ศูนยเ์ครือข่ายเพื่อแก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (Clinic center) 
๔. จัดท าแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจงัหวัดสตูล 
๕. ส่งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง 

๓.๓๕ 
๓.๒๑ 

 
๓.๑๕ 

 
๓.๑๑ 
๓.๐๕ 

๐.๕๗ 
๐.๕๙ 

 
๐.๖๕ 

 
๐.๕๓ 
๐.๗๒ 

มากที่สุด 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
 จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ด้านการ
บริหารจัดการที่ดี พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อโครงการด้านการบริหารจัดการที่ดีอยู่ใน



๑๑๖     ผลการประเมิน 

ระดับมากที่สุด ๑ โครงการ และมีความพึงพอใจต่อโครงการด้านการบริหารจัดการที่ดีอยู่ในระดับ
มาก ๔ โครงการ ซึ่งมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง ๓.๐๕ – ๓.๒๑ โดยโครงการที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
มากที่สุด ได้แก่ โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพบประชาชน ค่าเฉลี่ย ๓.๓๕ รองลงมา 
โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่ และผลงานขององค์กร ค่าเฉลี่ย ๓.๒๑ และที่มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมืองค่าเฉล่ีย ๓.๐๕ 
ตาราง ๔.๔๖ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้การด าเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ด้านการบริหารจัดการที่ดี    

โครงการ    S.D. การรับรู้ 

๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พบประชาชน 
๒. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ภารกจิหน้าที่ และผลงานของ
องค์กร 
๓. ศูนยเ์ครือข่ายเพื่อแก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาท้องถิน่ (Clinic center) 
๔. จัดท าแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจงัหวัดสตูล  
๕. ส่งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง 

๓.๒๐ 
๒.๗๗ 
๒.๗๖ 

 
๒.๗๔ 
๒.๖๙ 

๐.๗๐ 
๐.๙๐ 
๐.๘๒ 

 
๐.๙๐ 
๐.๙๖ 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 

 จากการศึกษาการรับรู้การด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อการด าเนินโครงการอยู่ในระดับมากทุกโครงการ ซึ่งมีค่าเฉล่ียการ
รับรู้อยู่ในช่วง ๒.๖๙ – ๓.๒๐ โดยโครงการที่มีค่าเฉล่ียการรับรู้มากที่สุดได้แก่ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดพบประชาชน ค่าเฉล่ีย ๓.๒๐ รองลงมา เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่ และผลงาน
ขององค์กร ค่าเฉลี่ย ๒.๗๗ และที่มีค่าเฉลี่ยการรับรู้น้อยที่สุด คือ ส่งเสริมประชาธิปไตยภาค
พลเมือง ค่าเฉล่ีย ๒.๖๙ 
ตาราง ๔.๔๗ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการยอมรับการด าเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ด้านการบริหารจัดการที่ดี   

ลักษณะกิจกรรมของโครงการ    S.D. การยอมรับ 

๑. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้าน 
๒. กิจกรรมให้ความรู้ ส่งเสริมอาชีพ 
๓. การสร้างสื่อ เพื่อเผยแพร่ผลงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด 

๓.๒๕ 
๓.๒๒ 
๓.๑๙ 

๐.๗๒ 
๐.๗๐ 
๐.๖๙ 

มาก 
มาก 
มาก 



ผลการประเมิน                         ๑๑๗ 

ลักษณะกิจกรรมของโครงการ    S.D. การยอมรับ 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน กลุ่มองค์กรต่าง ๆ 
๕. การมีส่วนร่วมจัดท าแผนในเวทีประชาคม 
๖. แผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕๗ 
๗. มีวารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเผยแพร่ผลงานของ

องค์การบริหารส่วนจงัหวัด 
๘. ให้ความรู้แก่ผูน้ า ในเรื่องการเมืองภาคพลเมือง 
๙. การจัดกจิกรรมเวทีสาธารณะ 
๑๐. กิจกรรมการแก้ปัญหาของ อปท.ในจังหวัดสตูล 

๓.๑๗ 
๓.๑๔ 
๓.๑๓ 

 
๓.๑๓ 

 
๓.๐๗ 
๓.๐๖ 
๒.๙๙ 

๐.๘๐ 
๐.๗๐ 
๐.๔๙ 

 
๐.๗๐ 

 
๐.๗๗ 
๐.๗๔ 
๐.๖๘ 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 

 จากการศึกษาการยอมรับกิจกรรมของโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ด้านการ
บริหารจัดการที่ดี พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการยอมรับกิจกรรมของโครงการด้านการบริหารจัดการที่
ดีอยู่ในระดับมากทุกกิจกรรม ซึ่งมีค่าเฉล่ียอยู่ในช่วง ๒.๙๙ – ๓.๒๕ โดยกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยการ
ยอมรับสูงที่สุดได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านค่าเฉล่ีย ๓.๒๕ รองลงมา 
กิจกรรม ให้ความรู้ ส่งเสริมอาชีพ ค่าเฉล่ีย ๓.๒๒ และกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยการยอมรับน้อยที่สุด 
คือ กิจกรรมการแก้ปัญหาขององค์การปกครองส่วนทอ้งถิ่นในจังหวัดสตูล ค่าเฉล่ีย ๒.๙๙    

ตาราง ๔.๔๘ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

วัตถุประสงค์ของโครงการ    S.D. ความส าเร็จ 

๑. เกิดความสนใจในการอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรม
พื้นบ้าน 

๒. เยาวชน กลุ่มองค์กรต่าง ๆ มีเวทีสาธารณะในการเรียนรู้ 
๓. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๔. สร้างและพัฒนาอาชีพของประชาชน 
๕.                  
๖. คนมีรายได้เพิ่มข้ึน 
๗. สร้างจิตส านึกสาธารณะของผู้น าท้องถิ่นและประชาชน 
๘. คุณภาพชีวิตคนสตูลดีขึ้น 
๙. สร้างความร่วมมือระหว่างอปท.ในจังหวัดสตูล 

๓.๒๐ 
 

๓.๒๐ 
๓.๑๖ 
๓.๑๖ 
๓.๑๕ 
๓.๑๐ 
๓.๐๙ 
๓.๐๘ 
๓.๐๖ 

๐.๗๐ 
 

๐.๖๖ 
๐.๖๗ 
๐.๖๖ 
๐.๖๖ 
๐.๗๔ 
๐.๗๘ 
๐.๖๒ 
๐.๗๑ 

มาก 
 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 



๑๑๘     ผลการประเมิน 

 จากการศึกษาความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ด้านการ
บริหารจัดการที่ดี พบว่า  กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า มีความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการอยู่ใน
ระดับมากทุกโครงการ ซึ่งมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง ๓.๐๖ - ๓.๒๐ โดยวัตถุประสงค์ที่มีความส าเร็จ
มากที่สุด ได้แก่ เกิดความสนใจในการอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้าน และเยาวชน 
กลุ่มองค์กรต่าง ๆ มีเวทีสาธารณะในการเรียนรู้ ซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากันคือ ๓.๒๐ รองลงมา สร้างการ
มีส่วนร่วมของประชาชนและสร้างพัฒนาอาชีพของประชาชน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๓.๑๖ และ
ที่มีค่าเฉลี่ยความส าเร็จน้อยที่สุด คือ สร้างความร่วมมือระหว่างอปท.ในจังหวัดสตูล ค่าเฉลี่ย 
๓.๐๖ 

  ๑๒) ยุทธศาสตร์ท่ี ๑๑ ด้านการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 การติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปี 
๒๕๕๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๑๑ ด้านการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วยโครงการต่าง ๆ  จ านวน ๔ โครงการคือ ๑) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน ๒) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
(SBMLD) ๓) โครงการศูนย์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย และ ๔) โครงการการพัฒนาการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน ซึ่งมีระดับความพึงพอใจ การรับรู้ การยอมรับ และความส าเร็จของโครงการ 
ดังนี้ 

ตาราง ๔.๔๙ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต่อโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่  ๑๑ ด้านการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  

โครงการ   S.D. 
ความพึง
พอใจ 

๑. ศูนย์การเรียนรูเ้ด็กปฐมวัย 
๒. การพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
๓. พัฒนาการจดัการศึกษาโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานในการ

พัฒนาท้องถิน่ 
๔. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

๓.๓๙ 
๓.๓๔ 
๓.๒๗ 

 
๓.๒๕ 

๐.๕๑ 
๐.๕๘ 
๐.๕๔ 

 
๐.๔๔ 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มาก 

 
มาก 

 

 จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑๑ ด้านการ
จัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ



ผลการประเมิน                         ๑๑๙ 

ต่อโครงการด้านการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ๒ โครงการ ซึ่งมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง ๓.๓๔ – ๓.๒๙  และมีความพึงพอใจต่อโครงการด้าน
การบริหารจัดการที่ดีอยู่ในระดับมาก ๒ โครงการ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๓.๒๕ – ๓.๒๗ โดย
โครงการที่มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจมากที่สุดได้แก่ โครงการศูนย์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย ค่าเฉลี่ย 
๓.๓๙  รองลงมา โครงการการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ค่าเฉลี่ย ๓.๓๔ และที่มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ค่าเฉล่ีย ๓.๒๕ 

ตาราง ๔.๕๐ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้การด าเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๑ ด้านการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น     

โครงการ    S.D. การรับรู้ 

๑. ศูนย์การเรียนรูเ้ด็กปฐมวัย 
๒. การพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
๓. พัฒนาการจดัการศึกษาโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานในการ

พัฒนาท้องถิน่ 
๔. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

๓.๔๒ 
๓.๓๘ 
๓.๑๙ 
๓.๑๖ 

๐.๕๕ 
๐.๗๕ 
๐.๘๖ 
๐.๖๔ 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มาก 
มาก 

 

 จากการศึกษาการรับรู้การด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑๑ ด้านการจัดการศึกษาโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อการด าเนินโครงการอยู่
ในระดับมากที่สุด ๒ โครงการ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยการรับรู้อยู่ในช่วง ๓.๓๘ – ๓.๔๒ และมีการรับรู้ต่อ
การด าเนินโครงการอยู่ในระดับมาก ๒ โครงการ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยการรับรู้อยู่ในช่วง ๓.๑๖ – ๓.๑๙ 
โดยโครงการที่มีค่าเฉลี่ยการรับรู้มากที่สุดได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย ค่าเฉลี่ย ๓.๔๒ 
รองลงมา การพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ค่าเฉล่ีย ๓.๓๘ และที่มีค่าเฉลี่ยการรับรู้น้อย
ที่สุด คือ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ค่าเฉล่ีย ๓.๑๖  

ตาราง ๔.๕๑ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการยอมรับการด าเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๑ ด้านการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น     

ลักษณะกิจกรรมของโครงการ    S.D. การยอมรับ 

๑. พัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๒. จัดกจิกรรมเศรษฐกจิพอเพียง 
๓. จัดให้มีศนูย์การเรียนรูเ้ด็กปฐมวัยของโรงเรียน 

๓.๕๗ 
๓.๕๖ 
๓.๕๖ 

๐.๕๓ 
๐.๕๐ 
๐.๔๙ 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 



๑๒๐     ผลการประเมิน 

ลักษณะกิจกรรมของโครงการ    S.D. การยอมรับ 

๔. กิจกรรมเรียนรู้ประชาคมอาเซยีน 
๕. กิจกรรมสง่เสริมอาชีพระหว่างเรยีน  
๖. กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิน่ 
๗. มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 

๓.๕๒ 
๓.๔๘ 
๓.๔๓ 
๓.๓๐ 

๐.๕๒ 
๐.๕๒ 
๐.๕๑ 
๐.๔๖ 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

  
 จากการศึกษาการยอมรับกิจกรรมของโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑๑ ด้านการจัด
การศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการยอมรับกิจกรรม
ของโครงการด้านการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก
ที่สุดทุกกิจกรรม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง ๓.๓๐ – ๓.๕๗ โดยกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยการยอมรับสูง
ที่สุด ได้แก่ พัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ค่าเฉลี่ย ๓.๕๗ รองลงมา 
จัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง และจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้เด็กปฐมวัยของโรงเรียน ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
เท่ากัน ๓.๕๖  และกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยการยอมรับน้อยที่สุด คือ มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ค่าเฉล่ีย ๓.๓๐    

ตาราง ๔.๔๘ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑๑ ด้านการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น     

วัตถุประสงค์ของโครงการ    S.D. ความส าเร็จ 

๑. นักเรียนและชุมชนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
๒. นักเรียนมีความพร้อมต่อการเปิดประชาคมอาเซียน  
๓. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน  
๔. นักเรียนได้ฝึกอาชีพระหว่างเรียน 
๕. เด็กปฐมวัยในชุมชนได้รับการดูแล 
๖. นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนมีจิตสาธารณะช่วยงานชุมชน

ด้วยความเต็มใจ  
๗. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๘. คนในชุมชนมีรายได้เพิ่ม 
๙. คุณภาพชีวิตคนในชุมชนดีขึ้น 

๓.๕๕ 
๓.๕๔ 
๓.๔๗ 
๓.๔๗ 
๓.๔๖ 
๓.๔๖ 

 
๓.๔๔ 
๓.๓๙ 
๓.๓๐ 

๐.๕๐ 
๐.๕๓ 
๐.๕๐ 
๐.๕๒ 
๐.๕๐ 
๐.๕๔ 

 
๐.๔๙ 
๐.๕๑ 
๐.๔๖ 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 



ผลการประเมิน                         ๑๒๑ 

 จากการศึกษาความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑๑ ด้านการ
จัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า มี
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการอยู่ในระดับมากที่สุดทุกวัตถุประสงค์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง   ๓.๓๐ - ๓.๕๕ โดยวัตถุประสงค์ที่มีความส าเร็จมากที่สุด ได้แก่ นักเรียนและชุมชน
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ค่าเฉล่ีย ๓.๕๕ รองลงมาคือ นักเรียนมีความพร้อมต่อการเปิดประชาคม
อาเซียน ค่าเฉล่ีย ๓.๕๔ และที่มีค่าเฉล่ียความส าเร็จน้อยที่สุด คือ คุณภาพชีวิตคนในชุมชนดีขึ้น 
ค่าเฉล่ีย ๓.๓๐ 



 
 

   บทที่  ๕ 
สรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ 

 
 
 

การติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีวัตถุประสงค์เพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยการประเมินบริบท กระบวนการด าเนินงาน และผลผลิต ตลอดจนศึกษา
ข้อเสนอแนะและแนวทางส าหรับการบริหารงานและการด าเนินการจัดท าแผน พัฒนาใน
ปีงบประมาณต่อไป  โดยประชากรได้ก าหนดตามโครงการที่สุ่ม  ท าการสุ่มโครงการที่ปรากฏใน
แผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จ านวน 
๑๒๙ โครงการ และเลือกแบบเจาะจงจาก ๑๑ ยุทธศาสตร์ รวมจ านวนโครงการที่สุ่ม ๓๖ โครงการ 
ส่วนจ านวนกลุ่มประชากรจ านวน ๑๒๐๐คน  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาทั้งเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการศึกษาจากเอกสารข้อมูลของกองแผนและ
งบประมาณ  สัมภาษณ์หน่วยงานเพื่อหาข้อมูลบริบทหรือปัจจัยพื้นฐานฐานในการด าเนินงาน 
ตลอดจนการสัมภาษณ์กระบวนการด าเนินโครงการของแต่ละฝ่าย ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณจะท าการ
เก็บรวมด้วยแบบสอบถามจากประชาชนที่เกี่ยวข้อง และท าการวิเคราะห์ประมวลผลหาค่าทางสถิติ
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ SPSS for Windows Version ๑๖ โดยการ
ให้รหัสเพื่อการประมวลผลในส่วนของความพึงพอใจ การยอมรับของประชาชน และผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ  

๕.๑ สรุปผลการประเม ิน 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

 ๑. การประเมินบริบท (Context) ของแผนพัฒนา 
การประเมินบริบทของแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นการประเมินความ

พร้อมปัจจัยพื้นฐานในการด าเนินงาน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์จาก
ผู้อ านวยการกองหรือผู้เกี่ยวข้องกับการจัดท าและด าเนินงานตามแผนพัฒนาประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบด้วย บุคลากร งบประมาณ แผนการด าเนินงาน การมีส่วนร่วม การบริหาร
โครงการ และปัญหาของความพร้อมในการด าเนินงาน  ซึ่งสามารถสรุปข้อมูลได้ดังนี้ 



สรุปผลการประเมนิและข้อเสนอแนะ  ๑๒๓ 

๑.๑ บุคลากร ส่วนใหญ่เห็นว่า จ านวนบุคลากรที่ต้องด าเนินการตามแผนมีความ
เหมาะสม  

๑.๒ งบประมาณ ส่วนใหญ่เห็นว่า งบประมาณในการด าเนินงานมีความเหมาะสม  
๑.๓ แผนการด าเนินงาน ส่วนใหญ่เห็นว่า แผนการด าเนินงานมีความเหมาะสม  
๑.๔ การมีส่วนร่วมของกองงาน ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก   
๑.๕ การบริหารโครงการ ส่วนใหญ่เห็นว่ามีความเหมาะสม  
๑.๖ ปัญหาของความพร้อมในการด าเนินงาน ปัญหาความพร้อมในการด าเนินงาน 

คือ บุคลากรยังมีความไม่พร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และไม่เพียงพอต่อการท างาน 
อินเตอร์เน็ตไม่เสถียรในบางครั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นท้องถิ่นที่มีขนาดเล็ก 
งบประมาณน้อย การใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้า และบุคลากรพร้อมที่จะด าเนินงานแต่บางครั้ง
งบประมาณไม่พร้อม 

 ๒. การประเมินกระบวนการ (Process) ของแผนพัฒนา  
 การประเมินกระบวนการของแผนพัฒนา การประเมินความเหมาะสมของกระบวนการ หรือ
ขั้นตอนต่างๆ ในการด าเนินงาน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์จาก
ผู้อ านวยการกองหรือผู้เกี่ยวข้องกับการจัดท าและด าเนินงานตามแผนพัฒนาประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบด้วย การด าเนินงานตามก าหนดเวลา การประสานงานกับหน่วยงานหรือ
องค์กรอ่ืน การประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงาน การใช้งบประมาณ 
และปัญหาอุปสรรดในการด าเนินงาน  ซึ่งสามารถสรุปข้อมูลได้ดังนี้ 
  ๒.๑ การด าเนินงานตามก าหนดเวลาของแผน/โครงการ ส่วนใหญ่เห็นว่า การ
ด าเนินงานตามก าหนดเวลาของแผน/โครงการมีความเหมาะสม 
 ๒.๒ การประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืน  ส่วนใหญ่เห็นว่า การ
ประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนมีความเหมาะสม  
                     ๒.๓ การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม ส่วนใหญ่เห็นว่าเหมาะสม  
  ๒.๔ การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรม ส่วนใหญ่เห็นว่ามีความ
เหมาะสม ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากเป็นส่วนใหญ่  
 ๒.๕ การใช้งบประมาณตามระเบียบ ส่วนใหญ่เห็นว่า การใช้งบประมาณมีความ
เหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบ  



๑๒๔  สรุปผลการประเมนิและข้อเสนอแนะ 
 

 ๒.๖ ปัญหาของการด าเนินงานตามแผน/โครงการ ปัญหาของการด าเนินงานตาม
แผนหรือโครงการ คือ งบประมาณไม่เข้าตามเป้าหมาย ท าให้ไม่สามารถท าโครงการหรือกิจกรรมได้
ตามแผน ในการปฏิบัติงานเป็นไปในรูปแบบของต่างคนต่างท า ผลงานเลยไม่เกิด 

  ๓. การประเมินผล (Product) ของแผนพัฒนา 
 การประเมินผลผลิตของแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นการประเมินผลผลิต
ของแผนพัฒนา ประกอบด้วย (๑) โครงการที่จัดท าแล้วเสร็จตามยุทธศาสตร์และแผน (๒) ความพึง
พอใจของประชาชน การยอมรับของประชาชนและผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  สรุปได้ดังนี้ 

                 ๓.๑ โครงการท่ีจัดท าแล้วเสร็จตามยุทธศาสตร์และแผน 

           โครงการของยุทธศาสตร์ทั้ง ๑๑ ด้านตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จ านวน ๑๒๙ โครงการ  ที่ได้มีการด าเนินการจริง และ
ด าเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ 
ด าเนินการจริง ๑๓ โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ ๑๐ โครงการ ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรยั่งยืน 
ด าเนินการจริง ๘ โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ ๘ โครงการ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานที่ทันสมัย ด าเนินการจริง ๑๐ โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ ๘ โครงการ ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชิตและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ด าเนินการจริง ๕ โครงการ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ ๕ โครงการ ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการ 
ด าเนินการจริง ๑๑ โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ ๑๑ โครงการ ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ด าเนินการจริง ๑๐ โครงการ ด าเนินการแล้ว
เสร็จ ๑๐ โครงการ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม ด าเนินการจริง ๑๗ โครงการ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ ๑๗ โครงการ ยุทธศาสตร์ด้านการลงทุน การพาณิชย์ และเศรษฐกิจจังหวัดสตูล  
ด าเนินการจริง ๒ โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ ๑โครงการ ยุทธศาสตร์ด้านเมืองสงบสุข ด าเนินการจริง 
๘ โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ ๘ โครงการ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี ด าเนินการจริง ๑๗ 
โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ ๑๔ โครงการ และยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการจริง ๑๕ โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ ๑๑โครงการ   

สรุป  โครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ที่ได้
ด าเนินการจริงในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จ านวน ๑๑๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ  ๘๙.๙๒  ของโครงการตามแผน
ด าเนินงานตามข้อบัญญัติฯ และมีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน ๑๐๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
๗๙.๘๔  ของโครงการตามแผนด าเนินงานตามข้อบัญญัติฯ และคิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗๙ ของโครงการที่
ได้ด าเนินการจริง 
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     การใช้งบประมาณตามท่ีก าหนดในแผนฯ 
                การก าหนดงบประมาณ จากการศึกษาเอกสารพบว่า  งบประมาณที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)ที่จะด าเนินการในปี ๒๕๕๗ มีจ านวน ๒๐๖,๕๖๑,๔๙๘.๔๙ 
บาท ส่วนงบประมาณตามข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นงบประมาณที่ได้มี
การปรับลดเพิ่ม จ านวน ๑๕๐,๖๙๐,๑๓๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๙๕  ของงบประมาณ ที่
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  
  ๓.๒ การประเมินความพึงพอใจ การยอมรับ และความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ 
                                             ๓.๒.๑ ผลการประเมิน ความพึงพอใจ การยอมรับ และ

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ปรากฏดังนี้ 

                                                     ความพึงพอใจของประชาชน กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ พบว่า มีความพึงพอใจต่อโครงการของยุทธศาสตร์ในระดับมากที่สุดจ านวน 
๖ ยุทธศาสตร์  และมีความพึงพอใจต่อโครงการของยุทธศาสตร์อยู่ในระดับมากจ านวน ๕ 
ยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์ที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการ
พัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการ รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และสังคม และที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเกษตรยั่งยืน  

                         การยอมรับของประชาชน 
                                 การรับรู้ กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อการด าเนินโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายยุทธศาสตร์ พบว่า มีการรับรู้ต่อโครงการ
ในระดับมากที่สุดจ านวน ๓ ยุทธศาสตร์ และมีการรับรู้ต่อโครงการในระดับมากจ านวน ๘ 
ยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์ที่มีการรับรู้มากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการส่งเสริมและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีการรับรู้น้อยที่สุด คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ด้านการบริหารการจัดการที่ดี  
                            การยอมรับ กลุ่มตัวอย่างมีการยอมรับต่อการด าเนินโครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร์ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจ าแนกเป็นรายยุทธศาสตร์ พบว่า มีการ
ยอมรับต่อการด าเนินโครงการอยู่ในระดับมากที่สุดจ านวน ๖ ยุทธศาสตร์ และมีการยอมรับอยู่ใน
ระดับมากจ านวน ๕ ยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดคือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑๑ 
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ด้านการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ ๘ 
ด้านการลงทุน การพาณิชย์ และเศรษฐกิจจังหวัดสตูล และมีการยอมรับน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 
๒ ด้านการเกษตรยั่งยืน 
    ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า มีความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจ าแนกเป็นราย
ยุทธศาสตร์ พบว่า มีความส าเร็จตามวัตถุประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน ๘ ยุทธศาสตร์ และมี
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์อยู่ในระดับมากจ านวน ๓ ยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์ที่ได้รับ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์มากที่สุดคือ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการส่งเสริมและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ ๑๑ ด้านการจัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน  รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการ
ลงทุน การพาณิชย์และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล และมีความส าเร็จตามวัตถุประสงค์น้อยที่สุด คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการเกษตรยั่งยืน 

            ๓.๓.๒  ผลการประเมิน ความพึงพอใจ การยอมรับ และความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ จ าแนก  าม     า  ร และโครงการ 
    การประเมินผลลัพธ์ แยกตามยุทธศาสตร์และโครงการ สรุปได้ดังนี้ 

             ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง  ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างของโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ทั้ง ๑๑ ด้าน ในพื้นที่ ๗ อ าเภอ รวมจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น ๑,๑๐๐ คน ผลการศึกษา 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง ๒๖-๔๐ ปี นับถือศาสนาอิสลาม และ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมท าสวนยางพารา  

           ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและการท่องเท่ียวท่ี
ประทับใจ 
       ความพึงพอใจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับ
มากทั้ง ๔ โครงการ โดยโครงการที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ โครงการเปิดโลกทัศน์การท่องเที่ยว
เชิงวิถีชีวิตชุมชนจังหวัดสตูล            โ   การรักษ์ เล ป่า ฟ้าสตูล และโครงการ     ความพึง
พอใจน้อยที่สุด คือ โครงการเปิดฟ้าอันดามันสวรรค์สตูล  
       การรับรู้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อการด าเนินการโครงการใน
ระดับมากที่สุด ๒ โครงการ และมีการรับรู้โครงการในระดับมาก ๒ โครงการ โดยโครงการที่มีการรับรู้
มากที่สุดคือ โครงการรักษ์ เล ป่า ฟ้าสตูล รองลงมาคือโครงการเปิดฟ้าอันดามันสวรรค์สตูล แ ะ
โครงการ              น้อยที่สุด คือ โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการท่องเที่ยว  
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        การยอมรับ  พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีการยอมรับกิจกรรมของโครงการ
ด้านการท่องเที่ยวที่ประทับใจในระดับมากที่สุด ๔ โครงการ และมีการยอมรับกิจกรรมของโครงการ
ในระดับมาก ๒ โครงการ โดยกิจกรรมของโครงการที่มีค่าเฉลี่ยการยอมรับสูงที่สุดคือ การออกบูท
นิทรรศการเผยแพร่เครือข่ายท่องเที่ยวชุมชน รองลงมาคือ การเก็บขยะบริเวณชายฝั่ง ใต้ทะเล เกาะ 
และการพบปะของผู้ประกอบการการท่องเที่ยว ซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากันและที่มีการยอมรับน้อยที่สุด คือ 
การจัดตั้งสภาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว 
             ความส า เ ร็จตามวัตถุประสงค์  พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็น ว่า มี
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด ๔ วัตถุประสงค์  และมีความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ในระดับมากจ านวน ๔ วัตถุประสงค์ โดยมีความส าเร็จตามวัตถุประสงค์มากที่สุด
ได้แก่ จ านวนขยะบริเวณชายฝั่งทะเลและเกาะต่าง ๆ ลดลง รองลงมา มีสภาส่งเสริมด้านการ
ท่องเที่ยว และที่มีความส าเร็จตามวัตถุประสงค์น้อยที่สุด คือ จ านวนสุนัข แมวที่อยู่ในเกาะต่าง ๆ 
ลดลง  

        ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ด้านการเกษตรยั่งยืน 
                  ความพึงพอใจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับ
มากทั้ง ๒ โครงการ โดยโครงการที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุดคือ ขับเคลื่อนสตูลด้าน
การเกษตร        โ   การส่งเสริมสตูลด้านการเกษตร 
       การรับรู้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อการด าเนินการโครงการใน
ระดับมากทั้ง ๒ โครงการ โดยโครงการที่มีค่าเฉล่ียการรับรู้มากที่สุดคือ โครงการขับเคลื่อนสตูลด้าน
การเกษตร รองลงมาคือโครงการส่งเสริมสตูลด้านการเกษตร   
       การยอมรับ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีการยอมรับกิจกรรมของโครงการด้าน
การเกษตรยั่งยืนในระดับมากทุกกิจกรรม โดยกิจกรรมของโครงการที่มีการยอมรับสูงที่สุดคือ การ
พัฒนาอาชีพ รองลงมา สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ และมีการยอมรับน้อยที่สุด คือ การให้
ความรู้ด้านการเกษตร และมีสภาที่ปรึกษาด้านการเกษตร ซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากัน            
         ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่อยู่ในระดับมากทุกวัตถุประสงค์ โดยมีความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
มากที่สุด ได้แก่ มีรายได้เพิ่มขึ้น รองลงมา กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง และที่มีความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์น้อยที่สุด คือ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

          ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ีทันสมัย 
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       ความพึงพอใจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อโครงการปรับปรุง
สระน้ าสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่๒ ต าบลเจ๊ะบิลัง อ าเภอเมือง อยู่ในระดับมากที่สุด  และมีความพึง
พอใจต่อโครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนถนน (Black Spot) อยู่ในระดับมาก    
        การรับรู้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อการด าเนินในระดับมากทั้ง ๒ 
โครงการโดยโครงการที่มีค่าเฉล่ียการรับรู้มากที่สุดคือ โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตราย
บนถนน        โ   การปรบัปรุงสระน้ าสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่๒ ต าบลเจ๊ะบิลัง อ าเภอเมือง 
             การยอมรับ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการยอมรับกิจกรรมของโครงการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยในระดับมากที่สุด ๒ กิจกรรม และมีการยอมรับในระดับมาก ๔  กิจกรรม 
โดยกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยการยอมรับสูงที่สุด คือ สถานที่สี่แยกเขาขาว-ละงู รองลงมาคือ สถานที่สี่
แยกคลองขุด-ละง ูและมีการยอมรับน้อยที่สุด คือ สถานที่หมู่ ๒ ต าบลเจ๊ะบิลัง อ าเภอเมือง 
         ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า มีความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการในระดับมากที่สุด  ๔ วัตถุประสงค์ และมีความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการในระดับมาก  ๒ วัตถุประสงค์ โดยที่มีความส าเร็จตามวัตถุประสงค์มาก
ที่สุด ได้แก่                         รองลงมา มีแหล่งน้ าเพื่อใช้ในการเกษตรกรรม และที่มี
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์น้อยที่สุด คือ มีความปลอดภัยในการเดินทางมากขึ้น 

       ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ด้านการส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
     ความพึงพอใจ  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อโครงการปลูก
จิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระดับมากที่สุด  และมีความพึงพอใจ
ต่อโครงการสมทบค่าก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลแบบครบวงจร อ าเภอละงู ระยะที่ 
๑หมู่ที่ ๘ บ้านนาพญา ต าบลละง ูในระดับมาก 
      การรับรู้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อการด าเนินโครงการปลูก
จิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับมากที่สุด และมีการรับรู้ต่อการ
ด าเนินโครงการสมทบค่าก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร  อ าเภอละงู 
ระยะที่ ๑หมู่ที่ ๘ บ้านนาพญา ต าบลละง ู ในระดับมาก 
     การยอมรับ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการยอมรับกิจกรรมของโครงการด้าน
การส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ในระดับมากที่สุดทุก
กิจกรรม โดยกิจกรรมที่มีการยอมรับสูงที่สุด คือ จัดอบรมปลูกจิตส านึกเครือข่ายอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการมีคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการสังคมด้านสิ่งแวดล้อม
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ชุมชน ซึ่ งมีค่ า เฉลี่ย เท่ากัน  รองลงมาคือ การสร้างความเข้มแข็งแก่ เครือข่ ายอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และที่มีการยอมรับน้อยที่สุด คือ ความร่วมมือที่จะเกิดใน
อนาคตของเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า มีความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการในระดับมากที่สุด จ านวน ๕ วัตถุประสงค์ และมีความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการในระดับมาก จ านวน ๑ วัตถุประสงค์โดยความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่มี
สูงที่สุดคือ มีคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการสังคมด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน   รองลงมา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสตูลโดยรวมดีขึ้น  และที่มีความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์น้อยที่สุด คือ คนสตูลจะมีความรู้ จิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมโดยการถ่ายทอดของเครือข่าย  

       ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ด้านพัฒนาการกีฬาเพี่อความเป็นเลิศและเพื่อ
นันทนาการ 
          ความพึงพอใจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อโครงการด้าน
พัฒนาการกีฬาเพี่อความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการอยู่ในระดับมากที่สุดทุกโครงการ โดยโครงการ
ที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ส่งเสริมนักกีฬาตัวแทนจังหวัดไปแข่งขันกีฬาในระดับภาค/ประเทศ 
รองลงมา จัดการแข่งขันกีฬาสตูลลีก และโครงการที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ จัดการแข่งขันกีฬา
นักเรียนและเยาวชน  
          การรับรู้  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อการด าเนินโครงการด้าน
พัฒนาการกีฬาเพี่อความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการอยู่ในระดับมากที่สุด ๒ โครงการ และมีการ
รับรู้ต่อการด าเนินโครงการอยู่ในระดับมาก ๒ โครงการ โดยโครงการที่มีการรับรู้มากที่สุด คือ จัดการ
แข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชน และจัดการแข่งขันกีฬาสตูลลีก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน รองลงมา 
ส่งเสริมนักกีฬาตัวแทนจังหวัดไปแข่งขันกีฬาในระดับภาค/ประเทศ   และโครงการที่มีค่าเฉลี่ยการ
รับรู้น้อยที่สุด คือ จัดการแข่งขันกีฬาจาบังเกมส์  
         การยอมรับ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการยอมรับกิจกรรมของโครงการใน
ระดับมากที่สุดทุกกิจกรรม โดยกิจกรรมที่มีการยอมรับสูงที่สุด คือ การแข่งขันกีฬาของนักเรียนและ
เยาวชน ระดับจังหวัด รองลงมา การแข่งขันกีฬาสตูลลีก และที่มีการยอมรับน้อยที่สุด คือ การแข่งขัน
กีฬาจาบังเกมส์ 
         ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า มีความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการในระดับมากที่สุด ๔ วัตถุประสงค์ และมีความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
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ในระดับมาก ๑ วัตถุประสงค์ โดยโครงการที่มีความส าเร็จตามวัตถุประสงค์มากที่สุดคือ คนสตูลมี
จิตสาธารณะโดยการกีฬามากขึ้น รองลงมา คุณภาพชีวิตคนสตูลดีขึ้น และที่มีความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์น้อยที่สุด คือ คนมีรายได้เพิ่มข้ึน 

       ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
         ความพึงพอใจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อโครงการด้านการ
อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่ในระดับมากทุกโครงการ 
โดยโครงการที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิม (ศูนย์
คลองช้าง) รองลงมาคือ แข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล  และที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ จัดงาน
วันซาลามัตฮารีรายา                             

การรับรู้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อการด าเนินโครงการแข่งขันว่าว
ประเพณีจังหวัดสตูลอยู่ในระดับมากที่สุด และมีการรับรู้ต่อการด าเนินโครงการจัดงานวันซาลามัตฮา
รีรายา และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิม (ศูนย์คลองช้าง) อยู่ในระดับมาก โดย
โครงการที่มีการรับรู้มากที่สุดคือ แข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล  รองลงมา จัดงานวันซาลามัตฮารี
รายา และโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิม (ศูนย์คลองช้าง)   

การยอมรับ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการยอมรับกิจกรรมของโครงการอยู่ในระดับ
มากที่สุด ๒ กิจกรรม และมีการยอมรับในระดับมาก ๓ กิจกรรม โดยกิจกรรมที่มีการยอมรับสูงที่สุด 
คือ                แ                   รองลงมา จัดให้มีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและ
เยาวชนมุสลิม ๓ ครั้ง และกิจกรรมที่มีการยอมรับน้อยที่สุด คือ                            

ด้านความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า มีความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด ๑ วัตถุประสงค์และมีความส าเร็จอยู่ในระดับ
มาก ๘ วัตถุประสงค์ โดยที่มีความส าเร็จตามวัตถุประสงค์มากที่สุดคือ เกิดความรัก ความสามัคคี
ของคนมุสลิม รองลงมา เยาวชนมุสลิมมีความรู้คุณธรรมและจริยธรรม  และมีความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์น้อยที่สุด คือ สังคมสงบสุข 

       ยุทธศาสตร์ท่ี ๗ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 
ความพึงพอใจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อโครงการด้านพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์และสังคมอยู่ในระดับมากที่สุด ๖ โครงการ และมีความพึงพอใจในระดับมาก ๑ 
โครงการ โดยโครงการที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ การจัดการศูนย์เสาะหาและพัฒนาเด็กที่มี
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ความสามารถพิเศษในท้องถิ่น (ศูนย์ GTX)             รองลงมา จัดงานมหกรรมวิชาการเปิดโลก
ทัศน์เยาวชนมุสลิม และโครงการที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ จัดตั้งสาขาศูนย์เด็กพิเศษ  

การรับรู้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อการด าเนินโครงการอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ๒ โครงการ และมีการรับรู้อยู่ในระดับมาก ๕ โครงการโดยโครงการที่มีการรับรู้มากที่สุด คือ 
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยง รองลงมา โครงการการจัดการศูนย์เสาะหาและ
พัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษในท้องถิ่น (ศูนย์ GTX)            และที่มีการรับรู้น้อยที่สุด คือ 
โครงการจัดตั้งสาขาศูนย์เด็กพิเศษ   

การยอมรับ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการยอมรับกิจกรรมของโครงการอยู่ในระดับ
มากที่สุด ๙ กิจกรรม และมีการยอมรับอยู่ในระดับมาก ๑ กิจกรรม โดยกิจกรรมที่มีการยอมรับสูง
ที่สุด คือ การจัดค่ายพัฒนาเด็กในศูนย์ GTX  รองลงมา จัด                                   
           แ           ๑๗ แ    และกิจกรรมที่มีการยอมรับน้อยที่สุด คือ จัดการแสดง การ
ประกวดแขง่ทักษะทางวิชาการของนักเรียน            
      ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์  พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า มีความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด ๙ วัตถุประสงค์ และมีความส าเร็จอยู่ในระดับมาก ๔ 
วัตถุประสงค์ โดยวัตถุประสงค์ที่มีความส าเร็จมากที่สุดคือ เกิดความรัก ความสามัคคีของนักเรียน
ศูนย์การศึกษาอิสลาม รองลงมา นักเรียนและประชาชนทั่วไป สามารถน าหลักศาสนาอิสลามไป
ปฏิบัติ และที่มีความส าเร็จน้อยที่สุด คือ นักเรียนมีทักษะด้านวิชาการอิสลามและการกีฬาเพิ่มข้ึน 

            ยุทธศาสตร์ท่ี ๘ ด้านการลงทุน การพาณิชย์และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล 
มีการติดตามและประเมินเพียงโครงการเดียว ดังนี้ 
                 ความพึงพอใจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริม
การลงทุนอยู่ในระดับมากที่สุด  
           การรับรู้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อการด าเนินโครงการส่งเสริมการ
ลงทุนอยู่ในระดับมาก 
            การยอมรับ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการยอมรับกิจกรรมการให้เงินอุดหนุน
หอการค้าจังหวัดสตูล จัดงานมหกรรมการเงิน การค้า การลงทุน อยู่ในระดับมากที่สุด 
                   ความส า เ ร็จตามวัตถุประสงค์  พบว่า กลุ่มตัวอย่าง เห็น ว่า มี
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการอยู่ในระดับมากที่สุดทุกวัตถุประสงค์ โดยวัตถุประสงค์ที่มี
ความส าเร็จมากที่สุดคือ คนมีรายได้เพิ่มข้ึน รองลงมา เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสตูลด้าน
การลงทุน และคนสตูลมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากัน  
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    ยุทธศาสตร์ท่ี ๙ ด้านเมืองสงบสุข 
        ความพึงพอใจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อโครงการด้านเมือง
สงบสุข ทั้ง ๒ โครงการอยู่ในระดับมาก ได้แก่ โครงการสานสัมพันธ์ผู้น าท้องที่กับผู้น าท้องถิ่น และ
โครงการส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
        การรับรู้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อการด าเนินโครงการด้านเมืองสงบ
สุข ทั้ง ๒ โครงการอยู่ในระดับมาก ได้แก่ โครงการสานสัมพันธ์ผู้น าท้องที่กับผู้น าท้องถิ่น และ
โครงการส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
                การยอมรับ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการยอมรับกิจกรรมของโครงการด้าน
เมืองสงบสุขอยู่ในระดับมากที่สุด ๑ กิจกรรม และมีการยอมรับกิจกรรมของโครงการในระดับมาก ๓ 
กิจกรรม โดยกิจกรรมที่มีการยอมรับสูงที่สุดคือ การจัดกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างผู้น าท้องถิ่นและผู้น า
ท้องที่  รองลงมาคือ จัดการแข่งขันการกู้ชีพและกู้ภัย และกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยการยอมรับน้อยที่สุด 
คือ จัดอบรมการกู้ชีพและกู้ภัย 
               ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า มีความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด ๔ วัตถุประสงค์ และมีความส าเร็จอยู่ในระดับ
มาก ๒ วัตถุประสงค์ โดยวัตถุประสงค์ที่มีความส าเร็จมากที่สุดคือ สร้างสังคมสงบสุข  รองลงมา 
สร้างความสามัคคีระหว่างผู้น าท้องที่และท้องถิ่น และที่มีความส าเร็จน้อยที่สุด คือ ประชาชนที่รับ
การอบรมมีความรู้การกู้ชีพ และกู้ภัย     

          ยุทธศาสตร์ท่ี ๑๐ ด้านการบริหารจัดการท่ีดี 
                ความพึงพอใจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อโครงการด้านการ
บริหารจัดการที่ดีอยู่ในระดับมากที่สุด ๑ โครงการ และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ๔ โครงการ 
โดยโครงการที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพบประชาชน   
รองลงมา  โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่ และผลงานขององค์กร และที่มีความพึง
พอใจน้อยที่สุดคือ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง 
               การรับรู้ พบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อการด าเนินโครงการอยู่ในระดับ
มากทุกโครงการ โดยโครงการที่มีการรับรู้มากที่สุด คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพบประชาชน  
รองลงมา เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่ และผลงานขององค์กร และที่มีการรับรู้น้อยที่สุด คือ 
ส่งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง  
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                การยอมรับ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการยอมรับกิจกรรมของโครงการด้าน
การบริหารจัดการที่ดีอยู่ในระดับมากทุกกิจกรรม โดยกิจกรรมที่มีการยอมรับสูงที่สุดคือ กิจกรรม
ส่งเสริมศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้าน รองลงมา กิจกรรม ให้ความรู้ ส่งเสริมอาชีพ และที่มีการ
ยอมรับน้อยที่สุด คือ กิจกรรมการแก้ปัญหาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสตูล 
               ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า มีความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการอยู่ในระดับมากทุกวัตถุประสงค์ โดยวัตถุประสงค์ที่มีความส าเร็จมาก
ที่สุดคือ เกิดความสนใจในการอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้าน และเยาวชน กลุ่มองค์กร
ต่าง ๆ มีเวทีสาธารณะในการเรียนรู้ ซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากัน รองลงมา สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
และพัฒนาอาชีพของประชาชน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน และที่มีความส าเร็จน้อยที่สุด คือ สร้างความ
ร่วมมือระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสตูล  

             ยุทธศาสตร์ท่ี ๑๑ ด้านการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถ่ิน 
                ความพึงพอใจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อโครงการด้านการ
จัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น อยู่ในระดับมากที่สุด ๒ โครงการ  และมี
ความพึงพอใจต่อโครงการอยู่ในระดับมาก ๒ โครงการ  โดยโครงการที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ 
โครงการศูนย์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย  รองลงมา โครงการการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
และที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
              การรับรู้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อการด าเนินโครงการอยู่ในระดับ
มากที่สุด ๒ โครงการ และมีการรับรู้อยู่ในระดับมาก ๒ โครงการ โดยโครงการที่มีการรับรู้มากที่สุด 
คือ ศูนย์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย  รองลงมา การพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน และที่มีการรับรู้
น้อยที่สุด คือ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
                การยอมรับ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการยอมรับกิจกรรมของโครงการด้าน
การจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น อยู่ในระดับมากที่สุดทุกกิจกรรม โดย
กิจกรรมที่มีการยอมรับสูงที่สุดคือ พัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รองลงมา จัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง และจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้เด็กปฐมวัยของโรงเรียน และ
กิจกรรมที่มีการยอมรับน้อยที่สุด คือ มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
               ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า มีความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการอยู่ในระดับมากที่สุดทุกรายการ โดยวัตถุประสงค์ที่มีความส าเร็จมาก
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ที่สุดคือนักเรียนและชุมชนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รองลงมา นักเรียนมีความพร้อมต่อการเปิด
ประชาคมอาเซียน และที่มีความส าเร็จน้อยที่สุด คือ คุณภาพชีวิตคนในชุมชนดีขึ้น 
 
๕.๒ ข้อเสนอแนะ  

จากผลของการประเมินที่พบผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
๑.ด้านบริบท (Context)  ผลการประเมินพบว่าจ านวนบุคลากร งบประมาณ แผนการ

ด าเนินงาน การบริหารโครงการ มีความเหมาะสม การมีส่วนร่วมของกองงาน มีส่วนร่วมอยู่ในระดับ
มาก ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เนื่องจากการด าเนินงานตามแผนพัฒนา เป็นงานที่บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูลต้องด าเนินการเป็นประจ าทุกๆปี และมีการติดตามผล และประเมินมาตลอด 
จึงไม่มีปัญหาในเรื่องความพร้อมของปัจจัยพื้นฐานในการด าเนินงาน และหากพิจารณาจากจ านวน
โครงการที่มีการก าหนดในยุทธศาสตร์ จะพบว่า องค์การบริการส่วนจังหวัดสตูลมีการก าหนด
โครงการที่จะท าในแต่ละปี โดยให้ความส าคัญกับ ความต้องการของประชาชน และจ านวน
งบประมาณที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรจากส่วนกลางด้วย โดยตัวจ านวนโครงการที่ก าหนดจะท าใน
แต่ละปีจะมีจ านวน ไม่เกิน ๑๓๑ โครงการ ทั้งนี้จะท าได้ครบตามที่ก าหนดหรือไม่ข้นอยู่กับ
งบประมาณที่ได้รับจริง      
                   ปัญหาของความพร้อมในการด าเนินงานที่พบ เป็นปัญหาเชิงความต้องการในการ
พัฒนาของบุคลกรและเทคโนโลยี ได้แก่ บุคลากรยังมีความไม่พร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
และคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการท างาน อินเตอร์เน็ตไม่เสถียรในบางคร้ัง งบประมาณน้อย การใช้
จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าเนื่องจากงบประมาณไม่มา                                       
                                            แ                                     
                                                                          
                                              น                 แ                
                           

๒. ด้านกระบวนการ (Process) จากการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการ หรือ
ขั้นตอนต่างๆ ในการด าเนินงาน พบว่า การด าเนินงานตามก าหนดเวลาของแผน/โครงการ การ
ประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืน การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม มีความเหมาะสม การ
มีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรม มีความเหมาะสม ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 
การใช้งบประมาณตามระเบียบ มีความเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบ ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
เหตุผลเนื่องจากเป็นการด าเนินงานที่หน่วยงานและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลต้อง
ปฏิบัติทุกๆ ปี และการประสานงาน ท างานร่วมกับภาคประชาชนและองค์กรอ่ืนๆก็เป็นการติดต่อที่



สรุปผลการประเมนิและข้อเสนอแนะ  ๑๓๕ 

ท าอยู่เป็นประจ าอยู่แล้วจึงไม่มีเป็นปัญหา บุคลากรและหน่วยงานต้องพยายามรักษาผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีนี้ไว้ให้คงอยู่ในปีต่อๆ ไป        
                    ปัญหาของการด าเนินงานตามแผน/โครงการ ได้แก่ งบประมาณไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย ท าให้ไม่สามารถท าโครงการหรือกิจกรรมได้ตามแผน                             แ       
                                            แ                                 . . 
๒๕๕๗                     แ                                                  แ        
(   .                          ๒๒  ฤ       . . ๒๕๕๗                                 
                 โ                                                   ทางออกควรยึด
ตามแผนยุทธศาสตร์ และจัดล าดับความส าคัญของโครงการ อาจให้น้ าหนักโดยความเห็นร่วมของ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ จะเลือกโครงการไหน อย่างไร ทั้งนี้ควรค านึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและประชาชน 

๓. ด้านผลผลิต (Product) ของแผน ตัวชี้วัดที่ก าหนด ได้แก่  
โครงการที่จัดท าแล้วเสร็จตามยุทธศาสตร์และแผนและการใช้งบประมาณตามที่ก าหนดใน

แผนพัฒนา ผลการประเมินที่พบโครงการที่ได้ด าเนินการจริงในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จ านวน ๑๑๖ โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๙๒ ของโครงการตามแผนด าเนินงานตามข้อบัญญัติฯ และมีโครงการที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จจ านวน ๑๐๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๘๔ ของโครงการตามแผนด าเนินงานตาม
ข้อบัญญัติฯ และคิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗๙ ของโครงการที่ได้ด าเนินการจริง ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด     
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ มีการใช้งบประมาณตามที่ก าหนดคิดเป็นร้อยละ ๗๒.๙๕ ซึ่งผลที่ปรากฏ ก็
เกิดจากปัญหางบประมาณเช่นเดียวกับกรณีข้อ ๒ ด้านกระบวนการ 

     ความพึงพอใจ การยอมรับของประชาชนและความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ผลการ
ประเมินที่พบ อยู่ในระดับมากและมากที่สุด ถือว่าเป็นผลงานที่ดีขององค์กรและยุทธศาสตร์ที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรเน้นให้ความส าคัญและส่งเสริมการจัดท ามากขึ้นใน ๓ ด้านได้แก่  
ด้านการพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการ ด้านการส่งเสริมและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนและ ด้านการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น                          
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ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพื้นท่ีท่ีประสบความส าเร็จ  กับพื้นท่ีท่ีไม่ประสบ
ความส าเร็จ อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สถาบัน
บัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์. 

ลิขิต ประจักกัตตา. (๒๕๕๓).  ความคิดเห็นของก านันและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต่อ
การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคาม. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม. 

สมคิด  พรมจุ้ย.(๒๕๔๖). เทคนิคการประเมินโครงการ. นนทบุรี : หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์. (๒๕๔๔). รวมบทความทางการประเมินโครงการ. กรุงเทพมหานคร: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
สุพรรณี ไชยอ าพร และสนิท สมัครการ. (๒๕๓๔). คุณภาพชีวิตของคนไทย ศึกษาเปรียบเทียบ 

ระหว่างชาวเมืองกับชาวชนบท. เอกสารวิจัย เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย    สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

สุพัตรา ถนอมวงค์. (๒๕๕๑). ความตระหนักต่อการจัดการขยะของผู้อยู่อาศัยบริเวณริมคลอง
รังสิตประยูรศักดิ์: ศึกษากรณี ต าบลบึงยี่โถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี. ภาค
นิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

สุรสิทธิ์ วชิรขจร. (๒๕๔๐). รายงานการประเมินผลโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 

(กข.คจ.) ระยะท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๓๖-๒๕๓๙). กรุงเทพมหานคร: หจก.บางกอกบล็อก. 



บรรณานุกรม         ๑๓๙ 

สุวิมล   ติรกานันท์. (๒๕๕๐).   การประเมินโครงการ: แนวทางสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

เสกสรรค์ ธรรมวงศ์. (๒๕๔๑). ความพึงพอใจของนักศึกษาผู้ใหญ่ท่ีมีต่อการให้บริการด้านการ

เรียนการสอนสายสามัญระดับประถมศึกษา : ศึกษากรณีโรงเรียนผู้ใหญ่สตรี

บางเขน ทัณฑสถานหญิงกลาง.วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒ

นบริหารศาสตร์. 

ศิริชัย   กาญจนวาสี .(๒๕๓๗).  ทฤษฎีการประเมิน.  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งยาว. (๒๕๕๒) การติดตามและประเมินแผนพัฒนา ประจ าปี 
๒๕๕๒. องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งยาว อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง. 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช. (๒๕๕๐).  รายงานด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐. นครศรีธรรมราช : 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช. 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา.(๒๕๕๑).รายงานด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑. สงขลา : องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สงขลา. 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล. (๒๕๕๗). รายงานผลการด าเนินงานตามแผนและการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗. สตูล : ฝ่ายนโยบายและแผน กองแผนและ
งบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล. 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล .(๒๕๕๗).  แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๗.  สตูล: องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล. 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล.(๒๕๕๕).  มารู้จักกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล.  ค้นวันที่ ๑๙ 

เมษายน  ๒๕๕๕ จาก  http://www.satunpao.go.th/main.php 
อรพรรณี ลิ่มเจริญ.(๒๕๓๗). การยอมรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์: กรณีศึกษาบุคลากรในเครือ

บริษัทศรีวรา. วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 
เอกลักษณ์ ธนเจริญพิศาล.(๒๕๕๔). ความตระหนักและการยอมรับการน าระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อม (ISO ๑๔๐๐๑) มาใช้ในองค์การภาครัฐ: ศึกษากรณีส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

http://www.satunpao.go.th/main.php


๑๔๐          นามานุกรม
                

 

นามานุกรม 

 

 

 

นารียา หนุนอนันต์.  ๒๕๕๗.  ผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน.  สัมภาษณ์วันที่ ๑๕  
กันยายน พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

บุญยืน รัตนชาตรี. ๒๕๕๗. ผู้อ านวยการกองคลัง. สัมภาษณ์ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ประพันธ์ สารานพกุล.  ๒๕๕๗.  หัวหน้าส านักงานปลัดฯ. สัมภาษณ์วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.  

๒๕๕๗ 
มงคล ชุมทอง.  ๒๕๕๗.  ผู้อ านวยการกองช่าง.  สัมภาษณ์วันที่ ๑๕  กันยายน พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
เสาวลี   ชูเกิด.  ๒๕๕๗.  ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ. สัมภาษณ์วันที่ ๑๕ กันยายน 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เสาวนีย์ แซ่จิว.  ๒๕๕๗.  ผู้อ านวยการกองกิจการสภา. สัมภาษณ์วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.  

๒๕๕๗ 
อมาตย์ สุปราณี. ๒๕๕๗.ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม. สัมภาษณ์วันที่ ๑๕ 

กันยายน พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
อรอุษา สุวรรโณ.๒๕๕๗. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ว. สัมภาษณ์วันที่ ๑๕ กันยายน 

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก



๑๔๒  แบบสัมภาษณ ์

แบบสัมภาษณ์ 

ส่วนท่ี ๑  ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ ์
ชื่อ................................................ สกุล.................................................................. 
ต าแหน่ง................................................................................................................. 

ส่วนท่ี ๒  บริบทของการด าเนินงาน 
ค าชี้แจง  ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อความพร้อมในการด าเนินงานตามแผนพฒันา

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดในประเด็นต่อไปนี ้
๑. จ านวนบคุลากรที่ต้องด าเนนิการตามแผน 

(   ) เหมาะสม  (   ) ไม่เหมาะสม 
เหตุผล............................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 

๒. งบประมาณในการด าเนนิงาน 
(   ) เหมาะสม  (   ) ไม่เหมาะสม 
เหตุผล............................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 

๓. แผนการด าเนินงาน 
(   ) เหมาะสม  (   ) ไม่เหมาะสม 
เหตุผล............................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
 
 
 
 



แบบสัมภาษณ ์  ๑๔๓ 

๔. การมีส่วนร่วมของกองงาน 
(   )  มาก  (   )  ปานกลาง            (   )  น้อย 
เหตุผล............................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 

๕. การบริหารโครงการ (การมอบหมายงาน) 
(   ) เหมาะสม  (   ) ไม่เหมาะสม 
เหตุผล............................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 

๖. ปัญหาของความพร้อมในการด าเนินงาน 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 

ส่วนท่ี ๓  กระบวนการด าเนินงาน 

ค าชี้แจง  ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อกระบวนการด าเนนิงานตามแผนพฒันา
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดในประเด็นต่อไปนี ้

๑. การด าเนนิงานตามก าหนดเวลาของแผน/โครงการ 
(   ) เหมาะสม  (   ) ไม่เหมาะสม 
เหตุผล.............................................................................................................. 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
 



๑๔๔  แบบสัมภาษณ ์

๒. การประสานงานกบัองค์กรอ่ืน ๆ 
(   ) เหมาะสม  (   ) ไม่เหมาะสม 
เหตุผล............................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 

๓. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กจิกรรม 
(   ) เหมาะสม  (   ) ไม่เหมาะสม 
เหตุผล............................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 

๔. การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการ/กจิกรรม 
(   )  มาก  (   )  ปานกลาง            (   )  น้อย 
เหตุผล............................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 

๕. การใช้งบประมาณตามระเบยีบ 
(   ) เหมาะสม  (   ) ไม่เหมาะสม 
เหตุผล............................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 

๖. ปัญหาของการด าเนินงานตามแผน/โครงการ 
(   ) มี  (   ) ไม่ม ี
ปัญหา/อุปสรรค.................................................................................................. 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 



แบบสอบถาม ย.๑  ๑๔๕ 

                                                                                                 เลขที่แบบสอบถาม................ 

                                                                แบบสอบถาม ย.๑ 

เร่ือง: การติดตามและประเมนิแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปี ๒๕๕๗ 
ค าชี้แจง: แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพื่อใช้สอบถามความคิดเห็นจากประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดสตูล ข้อมูลที่ได้จะไม่มีการเปิดเผยแหล่งที่มา                                                                                         

แหล่งข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
 
 
ตอนท่ี ๑ :  ข้อมูลท่ัวไป          
 

๑. เพศ            (   ) ๑.ชาย           (   )  ๒.หญิง      (   ) 
๒. อายุ............... ปี  (   )  (   ) 
๓. ศาสนา   (   )  ๑. พุทธ               (   )  ๒. อิสลาม                                  (   ) 
                   (   )  ๓. คริสต์               (   )  ๔. อ่ืนๆ (ระบุ)............................... 
๔. อาชีพของท่าน                                                                                        (   ) 

   (   )   ๑. รับราชการ  
 (   )  ๒. เกษตรกรรม,  ท าสวนยางพารา 
 (   )  ๓. รับจ้างทั่วไป 

 (   )  ๔. ธุรกิจส่วนตัว 
 (   )  ๕. อ่ืนๆ ระบุ.................................................... 
 
 
 
 
 
 
 

สถานทีเ่ก็บข้อมูล อ าเภอ.................................... จังหวัดสตูล 
วันที่......................เดือน.............................. พ.ศ. ๒๕๕๗ 



๑๔๖  แบบสอบถาม ย.๑ 

ตอนท่ี ๒ :  การรับรู้ การด าเนินโครงการ  
ท่านได้รับข่าวสารและรับรู้ ถึงการด าเนินโครงการของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ต่อไปนี้ มาก น้อย เพียงใด 

                                โครงการ 
                                    รับรู้ 
มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด ไม่แน่ใจ 

๑. ขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการ
ท่องเทีย่ว 

     

๒.เปิดโลกทัศน์การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต
ชุมชนจังหวัดสตูล 

     

๓. รักษ์ เล ป่า ฟ้า สตูล      
๔. เปิดฟ้าอันดามันสวรรค์สตูล      

  การยอมรับ 
ค าชี้แจง: จากโครงการ ๑-๔ ท่านยอมรับผลของการด าเนนิโครงการทีเ่กิดขึ้น มาก น้อย 

เพียงใด 

                      ผลผลิตโครงการ 
ความเห็น 

มากที่สุด มาก  นอ้ย น้อยที่สุด ไม่แน่ใจ 
๑. จัดตั้งสภาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว      
๒.ออกบูท นทิรรศการเผยแพร่เครือข่าย

ท่องเทีย่วชุมชน 
     

๓.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
เครือข่ายท่องเที่ยวชุมชน 

     

๔.เกบ็ขยะบรเิวณชายฝั่ง ใตท้ะเล เกาะ      
๕.ท าหมนั ฉีดวัคซนีสุนัข แมว      

๖.กิจกรรมแสงสเีสียง      

๗. การพบปะของผู้ประกอบการ การ
ท่องเทีย่ว 

     



แบบสอบถาม ย.๑  ๑๔๗ 

ตอนท่ี ๓  ผลส าเร็จของโครงการ 
ค าชี้แจง:           โ รงก ร ๑-๔ มีผลผลิตเกิดขึน้ตามทีก่ าหนดในหัวข้อต่อไปนี้หรือไม่ 

                     ผลผลิต 
                                  ความเห็น 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

ไม่แน่ใจ 

๑. คุณภาพชีวิตคนสตูลดีขึ้น      
๒.คนมีรายไดเ้พิ่มข้ึน      
๓.มีคนมาท่องเที่ยวสตูลและรู้จักสตูลมากขึ้น      

๔.มีสภาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว      
    ๕.เครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนมคีวามเข้มแข็ง      

๖.จ านวนขยะบริเวณชายฝั่งและเกาะต่าง
ลดลง 

     

๗. ประชาชนมีจติอาสาช่วยดูแลเก็บขยะ
เพิ่มข้ึน 

     

๘. จ านวนสนุัข แมว ที่อยู่ในเกาะต่างๆลดลง      

ตอนที ๔ : ความพึงพอใจ 
ค าชี้แจง: ท่านมีความพึงพอใจกบัโครงการที่องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดจัดท าต่อไปนี้

อย่างไร 

                     โครงการ 
                              ความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด ไม่แน่ใจ 

๑. ขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการท่องเทีย่ว      
๒. เปิดโลกทัศนก์ารท่องเที่ยวเชิงวิถชีีวิต

ชุมชนจังหวัดสตูล 
     

๓. รักษ์ เล ป่า ฟ้า สตูล      

๔. เปิดฟ้าอันดามันสวรรค์สตูล      

 

 



๑๔๘  แบบสอบถาม ย.๑ 

ตอนท่ี ๕  ความคิดเห็นของผู้ตอบ 

ท่านมีความคิดเหน็ต่อการด าเนินงานโครงการทั้ง ๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………
……...……….…………………………………………………………………………………...…
…………..…..……….............……………………………………………………………………
……………………..……….............………………………………………………………………
…………………….……………………………….……………………………………………… 
…………………………….……………………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะหรือความคิดเหน็ที่ต้องการให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด าเนนิการ 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...… 
……………………………………………………………………………………………...……… 
…..……….............…………………………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………...……… 



แบบสอบถาม ย.๒  ๑๔๙ 

 

                                                                                                   เลขที่แบบสอบถาม ............. 

แบบสอบถาม ย.๒ 

เร่ือง: การติดตามและประเมนิแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปี ๒๕๕๗ 
ค าชี้แจง: แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพื่อใช้สอบถามความคิดเห็นจากประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดสตูล ข้อมูลที่ได้จะไม่มีการเปิดเผยแหล่งที่มา                                                                                         

แหล่งข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
ตอนท่ี ๑ :  ข้อมูลท่ัวไป          
 

๑. เพศ            (   ) ๑.ชาย           (   )  ๒.หญิง      (   ) 
๒. อายุ............... ปี  (   )  (   ) 
๓. ศาสนา   (   )  ๑. พุทธ               (   )  ๒. อิสลาม                                  (   ) 
                   (   )  ๓. คริสต์               (   )  ๔. อ่ืนๆ (ระบุ)............................... 
๔. อาชีพของท่าน                                                                                        (   ) 

   (   )   ๑. รับราชการ  
 (   )  ๒. เกษตรกรรม,  ท าสวนยางพารา 
 (   )  ๓. รับจ้างทั่วไป 

 (   )  ๔. ธุรกิจส่วนตัว 
 (   )  ๕. อ่ืนๆ ระบุ.................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานทีเ่ก็บข้อมูล อ าเภอ.................................... จังหวัดสตูล 
วันที่......................เดือน.............................. พ.ศ. ๒๕๕๗ 



  แบบสอบถาม ย.๒ 

 

๑๕๐ 

ตอนท่ี ๒ :  การรับรู้ และการยอมรับ 
ท่านได้รับข่าวสารและรับรู้ ถึงการด าเนินโครงการของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ต่อไปนี้ มาก น้อย เพยีงใด 

                                โครงการ 
                                    รับรู้ 
มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด ไม่แน่ใจ 

๑. ส่งเสริมอาชีพเกษตร      

๒. ขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการเกษตร      

  การยอมรับ 
ค าชี้แจง: จากโครงการ ๑-๒ ท่านยอมรับผลของการด าเนนิโครงการทีเ่กิดขึ้น มาก น้อย 

เพียงใด 

                      ผลผลิตโครงการ 
ความเห็น 

มากที่สุด มาก  น้อย น้อยที่สุด ไม่แน่ใจ 
๑. การให้ความรู้ด้านการเกษตร      
๒. การพัฒนาอาชีพ       
๓. สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ      

๔. มีการส่งเสริมกิจการสภาที่ปรกึษาฯ      
๕. มีสภาที่ปรึกษาด้านการเกษตร      

ตอนท่ี ๓  ผลส าเร็จของโครงการ 
ค าชี้แจง:           โ รงก ร ๑-๒ มีผลผลิตเกิดขึน้ตามทีก่ าหนดในหัวข้อต่อไปนี้หรือไม่ 

                     ผลผลิต 
                                  ความเห็น 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

ไม่แน่ใจ 

๑. ท่านมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น      
๒      มีรายไดเ้พิ่มข้ึน      
๓. เกษตรกรมีความรู้ด้านอาชีพเพิ่มข้ึน      

๔. กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง      
๕. มีสภาที่ปรึกษาด้านการเกษตรช่วยใน

การประกอบอาชีพของเกษตรกร 
     



แบบสอบถาม ย.๒  ๑๕๑  

 

ตอนที ๔ : ความพึงพอใจ 

ค าชี้แจง:    นมีความพึงพอใจก  โ รงก ร   องคก์ารบริหารส่วนจังหวัด      ต่อไปนี้
อย่างไร 

                     โครงการ 
                              ความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด ไม่แน่ใจ 

๑. ส่งเสริมอาชีพเกษตร      
๒. ขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการเกษตร      

ตอนท่ี ๕ ความคิดเห็นของผู้ตอบ 

ท่านมีความคิดเหน็ต่อการด าเนินงานโครงการทั้งสองของ องค์การบริหารส่วนจงัหวัด อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………
……...……… …………………………………………………………………………………   …
……………..………             ………………………………………………………………………
………………  ……… ……………………………………………………………………………
……   ………………  ………             ……………………………………………………………
……………………………………………………… …………………………………………… 

ข้อเสนอแนะหรือความคิดเหน็ที่ต้องการให้องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดด าเนนิการ 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………   … 
  ……… …………………………………………………………………………………   ………
………  ………             …………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………   ……… 



๑๕๒  แบบสอบถาม ย.๓   

 

                                                                                             เลขที่แบบสอบถาม................ 

แบบสอบถาม ย.๓ 

เร่ือง: การติดตามและประเมนิแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปี ๒๕๕๗ 
ค าชี้แจง: แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพื่อใช้สอบถามความคิดเห็นจากประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดสตูล ข้อมูลที่ได้จะไม่มีการเปิดเผยแหล่งที่มา                                                                                         

แหล่งข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
ตอนท่ี ๑ :  ข้อมูลท่ัวไป          
 

๑. เพศ            (   ) ๑.ชาย           (   )  ๒.หญิง      (   ) 
๒. อายุ............... ปี  (   )  (   ) 
๓. ศาสนา   (   )  ๑. พุทธ               (   )  ๒. อิสลาม                                  (   ) 
                   (   )  ๓. คริสต์               (   )  ๔. อ่ืนๆ (ระบุ)............................... 
๔. อาชีพของท่าน                                                                                        (   ) 

   (   )   ๑. รับราชการ  
 (   )  ๒. เกษตรกรรม,  ท าสวนยางพารา 
 (   )  ๓. รับจ้างทั่วไป 

 (   )  ๔. ธุรกิจส่วนตัว 
 (   )  ๕. อ่ืนๆ ระบุ.................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานทีเ่ก็บข้อมูล อ าเภอ.................................... จังหวัดสตูล 
วันที่......................เดือน.............................. พ.ศ. ๒๕๕๗ 



แบบสอบถาม ย.๓  ๑๕๓   

 

ตอนท่ี ๒ :  การรับรู้ และการยอมรับ 
ท่านได้รับข่าวสารและรับรู้ ถึงการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดต่อไปนี้ มาก 
น้อย เพียงใด 

                                โครงการ 
                                    รับรู้ 
มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด ไม่แน่ใจ 

๑. ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตราย
บนถนน (Black Spot) 

     

๒. ปรับปรุงสระน้ าสาธารณะประโยชน์ 
หมู่ที่๒ ต าบล เจ๊ะบิลัง อ าเภอเมือง 

     

  การยอมรับ 
ค าชี้แจง: จากโครงการ ๑-๒ ท่านยอมรับผลของการด าเนนิโครงการทีเ่กิดขึน้มาก น้อย

เพียงใด 

                      ผลผลิตโครงการ 
ความเห็น 

มากที่สุด มาก  น้อย น้อยที่สุด ไม่แน่ใจ 
๑. การติดตั้งชดุไฟสัญญาณจราจร      
๒.สถานที่สี่แยกเขาขาว-ละง ู      
๓. สถานที่สี่แยกคลองขุด-ละง ู      

๔. วิธีการใหเ้งินอุดหนุนแขวงการทาง      
๕. สระน้ าสาธารณะประโยชน์ได้รับการ

ปรับปรุง 
     

๖. สถานที่หมูท่ี่๒ต าบลเจ๊ะบิลังอ าเภอเมือง      

 

 

 

 

 



  แบบสอบถาม ย.๓ 
 

 

๑๕๔ 

ตอนท่ี ๓  ผลส าเร็จของโครงการ 
ค าชี้แจง:           โ รงก ร ๑-๒ มีผลผลิตเกิดขึน้ตามทีก่ าหนดในหัวข้อต่อไปนี้หรือไม่ 

                     ผลผลิต 
                                  ความเห็น 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

ไม่แน่ใจ 

๑. ท่านมีความปลอดภัยในการเดินทางมากขึ้น      
๒      มีแหล่งน้ าเพื่อใชใ้นการเกษตรกรรม      
๓.       ง              ก ร   โ      ร โ        

๔. ท่านจะมีรายได้จากการท าเกษตรกรรมเพิ่มข้ึน      
๕.ท่านจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้      

๖             ก                 

ตอนที ๔ : ความพึงพอใจ 

ค าชี้แจง: ท่านมีความพึงพอใจกบัโครงการที่องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดจัดท าต่อไปนี้
อย่างไร 

                     โครงการ 
                              ความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก น้อย น้อยที่สุด ไม่แน่ใจ 

๑. ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบน
ถนน (Black Spot) 

     

๒.ปรับปรุงสระน้ าสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่๒ 
ต าบล เจ๊ะบิลัง อ าเภอเมือง 

     

 

 

 

 



แบบสอบถาม ย.๓  ๑๕๕   

 

ตอนท่ี ๕ ความคิดเห็นของผู้ตอบ 

ท่านมีความคิดเหน็ต่อการด าเนินงานโครงการทั้งสองของ องค์การบริหารส่วนจงัหวัด อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………
……...……… …………………………………………………………………………………   …
……………..………             ………………………………………………………………………
………………  ……… ……………………………………………………………………………
……   ………………  ………             ……………………………………………………………
……………………………………………………… …………………………………………… 

ข้อเสนอแนะหรือความคิดเหน็ที่ท่านต้องการให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด าเนนิการ 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………   … 
  ……… …………………………………………………………………………………   ………
………  ………             ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………   ……… 



๑๕๖  แบบสอบถาม ย.๔ 

                                                                                                  เลขที่แบบสอบถาม.............. 

                                                                แบบสอบถาม ย.๔ 

เร่ือง: การติดตามและประเมนิแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปี ๒๕๕๗ 
ค าชี้แจง: แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพื่อใช้สอบถามความคิดเห็นจากประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดสตูล ข้อมูลที่ได้จะไม่มีการเปิดเผยแหล่งที่มา                                                                                         

แหล่งข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
ตอนท่ี ๑ :  ข้อมูลท่ัวไป          
 

๑. เพศ            (   ) ๑.ชาย           (   )  ๒.หญิง      (   ) 
๒. อายุ............... ปี  (   )  (   ) 
๓. ศาสนา   (   )  ๑. พุทธ               (   )  ๒. อิสลาม                                  (   ) 
                   (   )  ๓. คริสต์               (   )  ๔. อ่ืนๆ (ระบุ)............................... 
๔. อาชีพของท่าน                                                                                        (   ) 

   (   )   ๑. รับราชการ  
 (   )  ๒. เกษตรกรรม,  ท าสวนยางพารา 
 (   )  ๓. รับจ้างทั่วไป 

 (   )  ๔. ธุรกิจส่วนตัว 
 (   )  ๕. อ่ืนๆ ระบุ.................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานทีเ่ก็บข้อมูล  อ าเภอ................................... จังหวัดสตูล 
วันที่......................เดือน.............................. พ.ศ. ๒๕๕๗ 



แบบสอบถาม ย.๔  ๑๕๗ 

ตอนท่ี ๒ :  การรับรู้ การด าเนินโครงการ  
ท่านได้รับข่าวสารและรับรู้ ถึงการด าเนินโครงการของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ต่อไปนี้ มาก น้อย เพยีงใด 

                                โครงการ 
                                    รับรู้ 
มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด ไม่แน่ใจ 

๑. ปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     

๒. สมทบค่าก่อสร้างศนูย์ก าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร อ าเภอละงู 
ระยะที่ ๑ หมูท่ี่ ๘ บ้านนาพญา ต าบลละง ู

     

  การยอมรับ 
ค าชี้แจง: จากโครงการ ๑-๒ ท่านยอมรับผลของการด าเนนิโครงการทีเ่กิดขึน้ มาก น้อย 

เพียงใด 

                      ผลผลิตโครงการ 
ความเห็น 

มากที่สุด มาก  น้อย น้อยที่สุด ไม่แน่ใจ 
๑. จัดอบรมปลูกจิตส านกึเครือข่ายอนุรกัษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     

๒. การให้ความรู้อนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

     

๓. การสร้างความเข้มแข็งแกเ่ครือข่ายอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     

๔. ความร่วมมือที่จะเกิดในอนาคตของ
เครือข่ายอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

     

๕. การมศีูนยก์ าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล
แบบครบวงจร 

     



  แบบสอบถาม ย.๔ ๑๕๘ 

ตอนท่ี ๓  ผลส าเร็จของโครงการ 
ค าชี้แจง:        ว  โ รงก ร ๑-๒ มีผลผลิตเกิดขึน้ตามทีก่ าหนดในหัวข้อต่อไปนี้หรือไม่ 

                     ผลผลิต 
                                  ความเห็น 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

ไม่แน่ใจ 

๑. เครือข่ายมีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     

๒.เกิดการขยายของกลุ่มคนที่มจีิตส านกึในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเพิ่มข้ึน 

     

๓.คนสตูลจะมีความรู้ จิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการ
ถ่ายทอดของเครือข่าย 

     

๔. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
จังหวัดสตูลโดยรวมดีข้ึน 

     

    ๕. มีศูนย์ก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลแบบ
ครบวงจร    ต าบล  ง  

     

ตอนที ๔ : ความพึงพอใจ 

ค าชี้แจง: ท่านมีความพึงพอใจกบัโครงการที่องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดจัดท าต่อไปนี้
อย่างไร 

                     โครงการ 
                              ความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด ไม่แน่ใจ 

๑. ปลกูจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     

๒. สมทบค่าก่อสร้างศนูย์ก าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรอ าเภอละงู ระยะที่ ๑
หมู่ที่ ๘  บ้านนาพญา ต าบลละง ู

     

 



แบบสอบถาม ย.๔  ๑๕๙ 

ตอนท่ี ๕ ความคิดเห็นของผู้ตอบ 

ท่านมีความคิดเหน็ต่อการด าเนินงานโครงการทั้ง ๒ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………
……...……….…………………………………………………………………………………...…
……………..……….............………………………………………………………………………
………………..……….……………………………………………………………………………
……...………………..……….............……………………………………………………………
……………………………………………………….……………………………………………
……………………………………........................................................................................ 

ข้อเสนอแนะหรือความคิดเหน็ที่ต้องการให้องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดด าเนนิการ 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...… 
..……….…………………………………………………………………………………...……… 
..……….…………………………………………………………………………………...……… 
..……….…………………………………………………………………………………...………
………..……….............……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………...……… 



๑๖๐  แบบสอบถาม ย.๕ 

                                                                                                 เลขที่แบบสอบถาม ............... 

                                                                แบบสอบถาม ย.๕ 

เร่ือง: การติดตามและประเมนิแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปี ๒๕๕๗ 
ค าชี้แจง: แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพื่อใช้สอบถามความคิดเห็นจากประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดสตูล ข้อมูลที่ได้จะไม่มีการเปิดเผยแหล่งที่มา                                                                                         

แหล่งข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
ตอนท่ี ๑ :  ข้อมูลท่ัวไป          
 

๑. เพศ            (   ) ๑.ชาย           (   )  ๒.หญิง      (   ) 
๒. อายุ............... ปี  (   )  (   ) 
๓. ศาสนา   (   )  ๑. พุทธ               (   )  ๒. อิสลาม                                  (   ) 
                   (   )  ๓. คริสต์               (   )  ๔. อ่ืนๆ (ระบุ)............................... 
๔. อาชีพของท่าน                                                                                        (   ) 

   (   )   ๑. รับราชการ  
 (   )  ๒. เกษตรกรรม,  ท าสวนยางพารา 
 (   )  ๓. รับจ้างทั่วไป 

 (   )  ๔. ธุรกิจส่วนตัว 
 (   )  ๕. อ่ืนๆ ระบุ.................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานทีเ่ก็บข้อมูล  อ าเภอ ................................... จังหวัดสตูล 
วันที่......................เดือน.............................. พ.ศ. ๒๕๕๗ 



แบบสอบถาม ย.๕   ๑๖๑ 

ตอนท่ี ๒ :  การรับรู้ การด าเนินโครงการ  
ท่านได้รับข่าวสารและรับรู้ ถึงการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ต่อไปนี้ มาก น้อย เพียงใด 

                                โครงการ 
                                    รับรู้ 
มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด ไม่แน่ใจ 

๑. จัดการแข่งขันกฬีานักเรียนและเยาวชน      

๒.จัดการแข่งขันกีฬาสตูลลีก      

๓. จัดการแข่งขันกีฬาจาบังเกมส ์      
๔. ส่งเสริมนกักีฬาตัวแทนจงัหวัดไปแข่งขัน

กีฬาในระดบัภาค/ประเทศ 
     

  การยอมรับ 
ค าชี้แจง: จากโครงการ ๑-๔ ท่านยอมรับผลของการด าเนนิโครงการทีเ่กิดขึน้มาก น้อย

เพียงใด 

                      ผลผลิตโครงการ 
ความเห็น 

มากที่สุด มาก  น้อย น้อยที่สุด ไม่แน่ใจ 
๑. การแข่งขันกีฬาของนักเรียนและเยาวชน 

ระดับจังหวัด 

     

๒. การแข่งขันกีฬาสตูลลกี      
๓. การแข่งขันกีฬาจาบังเกมส ์      

๔. การจัดส่งนักกฬีาตัวแทนจังหวัดสตูลเข้า
ร่วมแข่งขันระดับภาคและประเทศ 
จ านวน ๑๐ ครั้ง 

     

 

 

 

 



  แบบสอบถาม ย.๕ ๑๖๒ 

ตอนท่ี ๓  ผลส าเร็จของโครงการ 
ค าชี้แจง:           โ รงก ร ๑-๔ มีผลผลิตเกิดขึน้ตามทีก่ าหนดในหัวข้อต่อไปนี้หรือไม่ 

                     ผลผลิต 
                                  ความเห็น 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

ไม่แน่ใจ 

๑. คุณภาพชีวิตคนสตูลดีขึ้น      
๒. คนมีรายไดเ้พิ่มข้ึน      
๓. คนสตลูมีความรักความสามัคคีจากการกีฬา      

๔. การกีฬาและนกักีฬาจงัหวัดสตูลได้รับการ
พัฒนาความสามารถ 

     

๕. คนสตูลมจีิตสาธารณะโดยการกีฬามากขึน้      

ตอนที ๔ : ความพึงพอใจ 

ค าชี้แจง: ท่านมีความพึงพอใจกับโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท าต่อไปนี้
อย่างไร 

                     โครงการ 
                              ความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก น้อย น้อยที่สุด ไม่แน่ใจ 

๑. จัดการแข่งขันกฬีานักเรียนและเยาวชน      
๒. การแข่งขันกีฬาสตูลลกี      
๓. การแข่งขันกีฬาจาบังเกมส์      

๔. การจัดส่งนักกฬีาตัวแทนจังหวัดสตูลเข้าร่วม
แข่งขันระดับภาคและประเทศ จ านวน ๑๐ ครั้ง 

     

 

 

 



แบบสอบถาม ย.๕   ๑๖๓ 

ตอนท่ี ๕  ความคิดเห็นของผู้ตอบ 

ท่านมีความคิดเหน็ต่อการด าเนินงานโครงการทั้ง ๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………
……...……….…………………………………………………………………………………...…
…………..……….………………………………………………………………………………….
..………………..……….............…………………………………………………………………
………………………..……….............……………………………………………………………
……………………………………………………….……………………………………………
………………………………………..................................................................................... 

ข้อเสนอแนะหรือความคิดเหน็ที่ต้องการให้องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดด าเนนิการ 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...… 
..……….…………………………………………………………………………………...………
………..……….............…………………………………………………………………………… 
………..……….............……………………………………………………………………………
………..……….............……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………...……… 



๑๖๔  แบบสอบถาม ย.๖ 

                                                                                                  เลขที่แบบสอบถาม.............. 

แบบสอบถาม ย.๖ 

เร่ือง: การติดตามและประเมนิแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปี ๒๕๕๗ 
ค าชี้แจง: แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพื่อใช้สอบถามความคิดเห็นจากประชาชนใน
พื้นที่จังหวัดสตูล ข้อมูลที่ได้จะไม่มีการเปิดเผยแหล่งที่มา                                                                                         

แหล่งข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
ตอนท่ี ๑ :  ข้อมูลท่ัวไป          
 

๑. เพศ            (   ) ๑.ชาย           (   )  ๒.หญิง      (   ) 
๒. อายุ............... ปี  (   )  (   ) 
๓. ศาสนา   (   )  ๑. พุทธ               (   )  ๒. อิสลาม                                  (   ) 
                   (   )  ๓. คริสต์               (   )  ๔. อ่ืนๆ (ระบุ)............................... 
๔. อาชีพของท่าน                                                                                        (   ) 

   (   )   ๑. รับราชการ  
 (   )  ๒. เกษตรกรรม,  ท าสวนยางพารา 
 (   )  ๓. รับจ้างทั่วไป 

 (   )  ๔. ธุรกิจส่วนตัว 
 (   )  ๕. อ่ืนๆ ระบุ.................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานทีเ่ก็บข้อมูล  อ าเภอ ................................... จังหวัดสตูล 
วันที่......................เดือน.............................. พ.ศ. ๒๕๕๗ 



แบบสอบถาม ย.๖  ๑๖๕ 

ตอนท่ี ๒ :  การรับรู้ การด าเนินโครงการ  
ท่านได้รับข่าวสารและรับรู้ ถึงการด าเนินโครงการของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ต่อไปนี้ มาก น้อย 
เพียงใด 

                                โครงการ 
                                    รับรู้ 
มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด ไม่แน่ใจ 

๑. จัดงานวันซาลามัตฮารีรายา      

๒. แข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล        

๓. ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมเดก็และเยาวชน
มุสลิม (ศูนยค์ลองช้าง) 

     

  การยอมรับ 
ค าชี้แจง: จากโครงการ ๑-๓ ท่านยอมรับผลของการด าเนนิโครงการทีเ่กิดขึ้น มาก น้อย 

เพียงใด 

                      ผลผลิตโครงการ 
ความเห็น 

มากที่สุด มาก  น้อย น้อยที่สุด ไม่แน่ใจ 
๑. จัดงานวันซาลามัตฮารีรายาใน ๗ อ ำเภอ      
๒.    ใ                 น  ำ    เ         
๓. จัดให้มีกจิกรรมแสดงว่าวนานาชาต ิ      

๔. จัดให้มีการอบรมคณุธรรมจรยิธรรมเดก็และ
เยาวชนมุสลิม ๓ ครั้ง 

     

๕. ใ    ำน     น    อ   ำ       

 

 

 

 

 



  แบบสอบถาม ย.๖ ๑๖๖ 

 

ตอนท่ี ๓  ผลส าเร็จของโครงการ 
ค าชี้แจง:   ำน     ำโ    ำ  ๑-๓ มีผลผลิตเกิดขึน้ตามทีก่ าหนดในหัวข้อต่อไปนี้หรือไม่ 

                     ผลผลิต 
                                  ความเห็น 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

ไม่แน่ใจ 

๑. คนสตูลทีเ่ป็นมุสลิมจะสนใจกิจกรรมทาง
ศาสนา 

     

๒. เกิดความรัก ความสามัคคีของคนมุสลิม      
๓. มีคนมาท่องเที่ยวสตูลและรู้จักสตูลมากขึ้น      

๔. คนมีรายไดเ้พิ่มข้ึนจากการจดังาน      
๕. คนจะสนใจอนุรักษ์การท าและเล่นว่าวมากขึ้น      

๖. เยาวชนมุสลิมมีความรู้คุณธรรมและจริยธรรม      

๗. เยาวชนน าคณุธรรม จริยธรรมที่ได้รับไปปฏิบัติ
กับชีวิตประจ าวัน 

     

๘. เยาวชนมีจติส านึกสาธารณะ      
๙. สังคมสงบสุข      

ตอนที ๔ : ความพึงพอใจ 

ค าชี้แจง: ท่านมีความพึงพอใจกบัโครงการที่องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดจัดท าต่อไปนี้อย่างไร 

                     โครงการ 
                              ความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก น้อย นอ้ยที่สุด ไม่แน่ใจ 

๑. จัดงานวันซาลามัตฮารีรายา      
๒. แข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล        
๓. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน

มุสลิม (ศูนย์คลองช้าง) 
     

 



แบบสอบถาม ย.๖  ๑๖๗ 

ตอนท่ี ๕ ความคิดเห็นของผู้ตอบ 

ท่านมีความคิดเหน็ต่อการด าเนินงานโครงการทั้ง ๓ ของ องค์การบริหารส่วนจงัหวัด อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………...… 
…………………………………………………………………………………………………………
…...……….…………………………………………………………………………………...………
………..……….............………………………………………………………………………………
…………….……….…………………………………………………………………………………...
………………..……….............………………………………………………………………………
…………………………………………….…………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะหรือความคิดเหน็ที่ต้องการให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด าเนนิการ 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...……… 
.……….…………………………………………………………………………………...…………… 
……………………………………………………………………………………………………...… 
……………………………………………………………………………………………………...… 
……………………………………………………………………………………………………...… 
…..……….............……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...… 
……………………………………………………………………………………………...………… 



๑๖๘  แบบสอบถาม ย.๗ 

                                                                                                   เลขที่แบบสอบถาม.............. 

แบบสอบถาม ย.๗ 

เร่ือง: การติดตามและประเมนิแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปี ๒๕๕๗ 
ค าชี้แจง: แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพื่อใช้สอบถามความคิดเห็นจากประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดสตูล ข้อมูลที่ได้จะไม่มีการเปิดเผยแหล่งที่มา                                                                                         

แหล่งข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
ตอนท่ี ๑ :  ข้อมูลท่ัวไป          
 

๑. เพศ            (   ) ๑.ชาย           (   )  ๒.หญิง      (   ) 
๒. อายุ............... ปี  (   )  (   ) 
๓. ศาสนา   (   )  ๑. พุทธ               (   )  ๒. อิสลาม                                  (   ) 
                   (   )  ๓. คริสต์               (   )  ๔. อ่ืนๆ (ระบุ)............................... 
๔. อาชีพของท่าน                                                                                        (   ) 

   (   )   ๑. รับราชการ  
 (   )  ๒. เกษตรกรรม,  ท าสวนยางพารา 
 (   )  ๓. รับจ้างทั่วไป 

 (   )  ๔. ธุรกิจส่วนตัว 
 (   )  ๕. อ่ืนๆ ระบุ.................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานทีเ่ก็บข้อมูล  อ าเภอ ................................... จังหวัดสตูล 
วันที่......................เดือน.............................. พ.ศ. ๒๕๕๗ 



แบบสอบถาม ย.๗  ๑๖๙ 

ตอนท่ี ๒ :  การรับรู้ การด าเนินโครงการ  
ท่านได้รับข่าวสารและรับรู้ ถึงการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ต่อไปนี้ มาก น้อย เพียงใด 

                                โครงการ                                     รับรู้ 
มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด ไม่แน่ใจ 

๑. ส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้แก่นักเรียน
ศูนย์การศกึษาอิสลามประจ ามัสยิด (คุรุ
สัมพันธ)์ 

     

๒. การจัดการศูนยเ์สาะหาและพัฒนาเดก็ที่
มีความสามารถพิเศษในท้องถิ่น(ศูนย์ 
GTX)             

     

๓. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน      
๔. จัดงานมหกรรมวิชาการเปดิโลกทัศน์

เยาวชนมุสลิม 
     

๕. ขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านสวัสดิการ      
๖. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและกลุ่มเสีย่ง      
๗. จัดตั้งสาขาศนูยเ์ด็กพเิศษ      

  การยอมรับ 
ค าชี้แจง: จากโครงการ ๑-๗ ท่านยอมรับผลของการด าเนินโครงการที่เกิดขึ้นมาก น้อย

เพียงใด 

                      ผลผลิตโครงการ 
ความเห็น 

มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด ไม่แน่ใจ 
๑. จัดการแสดง การประกวดแข่งทกัษะทางวิชาการ

ของนักเรียน 
     

๒.    การแข่งขันกีฬาของนักเรียน      
๓. จัดกจิกรรมส่งเสริมทกัษะแกเ่ด็กในศนูย์ GTX      
๔. จัดค่ายพัฒนาเด็กในศูนย์ GTX      
๕ .                                           

                       ๓๓ โรงเรียน 
     

๖.                                           
                   ๑๗      

     

๗. ใหเ้งินอุดหนุนสนง.คก.อิสลามฯจดังานมหกรรม
วิชาการฯ 

     



๑๗๐  แบบสอบถาม ย.๗ 

                      ผลผลิตโครงการ 
ความเห็น 

มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด ไม่แน่ใจ 
๘.จัดตั้งสภาทีป่รึกษาด้านสวัสดิการจงัหวัดสตูล      
๙. จัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ กลุ่มเสีย่ง      

๑๐.จัดตั้งสาขาศนูย์เด็กพเิศษ ๑ แหง่      

ตอนท่ี ๓  ผลส าเร็จของโครงการ 
ค าชี้แจง:           โ       ๑-๗ มีผลผลิตเกิดขึน้ตามทีก่ าหนดในหัวข้อต่อไปนี้หรือไม่ 

                     ผลผลิต 
                                  ความเห็น 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

ไม่แน่ใจ 

๑. นักเรียนมีทกัษะด้านวิชาการอิสลามและการ
กีฬาเพิ่มข้ึน 

     

๒. เกิดความรัก ความสามัคคีของนร.ศนูย์
การศึกษาอิสลาม  

     

๓. นักเรียนได้รับการพัฒนาความสามารถพิเศษ
ของตนตามที่ศูนย์ GTX  ำ    

     

๔. นักเรียนได้รับการฝึกให้มีจิตสาธารณะจาก
กิจกรรมค่าย 

     

๕. นักเรียนที่ได้รับการสอนจากครูต่างชาติ มีความ
พร้อมด้านภาษาเพิ่มข้ึน 

     

๖. ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการสอนจากครตู่างชาติ ใน
หน่วยงานมีความพร้อมด้านภาษาเพิ่มข้ึน 

     

๗. นักเรียนและประชาชนทั่วไป มีความเข้าใจต่อ
หลักการศาสนาอิสลามดีข้ึน 

     

๘. นักเรียนและประชาชนทั่วไป สามารถน าหลัก
ศาสนาอิสลามไปปฏิบัติในชีวิตจริง 

     

๙. มีสภาที่ปรึกษาด้านสวัสดิการจังหวัดสตูล      
๑๐. ผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยง ได้รับการตรวจสุขภาพ 

จ านวน ๔,๙๔๕ คน 
     



แบบสอบถาม ย.๗  ๑๗๑ 

                     ผลผลิต 
                                  ความเห็น 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

ไม่แน่ใจ 

๑๑. มีสาขา ศูนย์เดก็พิเศษเพิ่ม ๑ แห่ง      
๑๒. คุณภาพชีวิตของคนดีขึ้น      
๑๓. สังคมสงบสุข      

ตอนที ๔ : ความพึงพอใจ 

ค าชี้แจง: ท่านมีความพึงพอใจกับโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท าต่อไปนี้
อย่างไร 

                     โครงการ 
                              ความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด ไม่แน่ใจ 

๑. ส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้แก่นักเรียนศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (คุรุสัมพันธ์) 

     

๒. การจัดการศูนยเ์สาะหาและพัฒนาเดก็ที่มี
ความสามารถพิเศษในท้องถิ่น(ศูนย์ 
GTX)            

     

๓. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน      

๔. จัดงานมหกรรมวิชาการเปิดโลกทัศน์เยาวชน
มุสลิม 

     

๕. ขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านสวัสดิการ      

๖. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยง      

๗. จัดตั้งสาขาศูนย์เด็กพิเศษ      

 

 

 

 



๑๗๒  แบบสอบถาม ย.๗ 

ตอนท่ี ๕ ความคิดเห็นของผู้ตอบ 

ท่านมีความคิดเหน็ต่อการด าเนินงานโครงการทั้ง ๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………
……...……….…………………………………………………………………………………...…
…………..……….………………………………………………………………………………….
…………..……….………………………………………………………………………………….
..……………….……….............…………………………………………………………………
………………………………………………….………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะหรือความคิดเหน็ที่ต้องการให้องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดด าเนนิการ 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...… 
…………..……….………………………………………………………………………………….
…………..……….………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………...……… 
.……….............……………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………... 



แบบสอบถาม ย.๘  ๑๗๓ 

                                                                                                    เลขที่แบบสอบถาม............. 

                                                                แบบสอบถาม ย.๘ 

เร่ือง: การติดตามและประเมนิแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปี ๒๕๕๗ 
ค าชี้แจง: แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพื่อใช้สอบถามความคิดเห็นจากประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดสตูล ข้อมูลที่ได้จะไม่มีการเปิดเผยแหล่งที่มา                                                                                         

แหล่งข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 

ตอนท่ี ๑ :  ข้อมูลท่ัวไป          
 

๑. เพศ            (   ) ๑.ชาย           (   )  ๒.หญิง      (   ) 
๒. อายุ............... ปี  (   )  (   ) 
๓. ศาสนา   (   )  ๑. พุทธ               (   )  ๒. อิสลาม                                  (   ) 
                   (   )  ๓. คริสต์               (   )  ๔. อ่ืนๆ (ระบุ)............................... 
๔. อาชีพของท่าน                                                                                        (   ) 

   (   )   ๑. รับราชการ  
 (   )  ๒. เกษตรกรรม,  ท าสวนยางพารา 
 (   )  ๓. รับจ้างทั่วไป 

 (   )  ๔. ธุรกิจส่วนตัว 
 (   )  ๕. อ่ืนๆ ระบุ.................................................... 
 
 
 
 
 
 
 

สถานทีเ่ก็บข้อมูล อ าเภอ.................................... จังหวัดสตูล 
วันที่......................เดือน.............................. พ.ศ. ๒๕๕๗ 



  แบบสอบถาม ย.๘ ๑๗๔ 

ตอนท่ี ๒ :  การรับรู้ การด าเนินโครงการ  
ท่านได้รับข่าวสารและรับรู้ ถึงการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ต่อไปนี้ มาก น้อย เพียงใด 

                                โครงการ 
                                    รับรู้ 
มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด ไม่แน่ใจ 

๑. ส่งเสริมการลงทนุ            

  การยอมรับ 
ค าชี้แจง: จากโครงการ ๑ ท่านยอมรับผลของการด าเนินโครงการที่เกิดขึ้นมาก น้อย

เพียงใด 

                      ผลผลิตโครงการ 
ความเห็น 

มากที่สุด มาก  น้อย น้อยที่สุด ไม่แน่ใจ 
๑. ให้เงนิอุดหนุนหอการค้าจังหวัดสตูล จัด

งานมหกรรมการเงิน การค้า การ      

     

 

ตอนท่ี ๓  ผลส าเร็จของโครงการ 
ค าชี้แจง:           โ ร ก รมีผลผลิตเกดิขึ้นตามที่ก าหนดในหัวข้อต่อไปนีห้รือไม่ 

                     ผลผลิต 
                                  ความเห็น 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

ไม่แน่ใจ 

๑. เกิดการกระตุ้นเศรษฐกจิของจังหวัด
สตูลด้านการลงทนุ 

     

๒. คนมีรายไดเ้พิ่มข้ึน      
๓. คนสตูลมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น      

 

 

 



แบบสอบถาม ย.๘  ๑๗๕ 

ตอนที ๔ : ความพึงพอใจ 

ค าชี้แจง: ท่านมีความพึงพอใจกบัโครงการที่องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดจัดท าต่อไปนี้
อย่างไร 

                     โครงการ 
                              ความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด ไม่แน่ใจ 

๑. ส่งเสริมการลงทนุ            

ตอนท่ี ๕ ความคิดเห็นของผู้ตอบ 

ท่านมีความคิดเหน็ต่อการด าเนินงานโครงการนี้ ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………
……...……….…………………………………………………………………………………...…
…………..…..……….............……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...……… 
…………………..……….…………………………………………………………………………
………...………………..……….............…………………………………………………………
………………………………...………………………….………………………………………… 

ข้อเสนอแนะหรือความคิดเหน็ที่ต้องการให้องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดด าเนนิการ 
………………………………………………………………………………………………………
……..……….…………………………………………………………………………………...…
……………..……….............………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………...……… 
……………………………………………………………………………………………...……… 
……………………………………………………………………………………………...……… 
……………………………………………………………………………………………...……… 
……………………………………………………………………………………………...……… 



๑๗๖  แบบสอบถาม ย.๙ 

                                                                                                    เลขที่แบบสอบถาม............. 

                                                                แบบสอบถาม ย.๙ 

เร่ือง: การติดตามและประเมนิแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปี ๒๕๕๗ 
ค าชี้แจง: แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพื่อใช้สอบถามความคิดเห็นจากประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดสตูล ข้อมูลที่ได้จะไม่มีการเปิดเผยแหล่งที่มา                                                                                         

แหล่งข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
 
 

ตอนท่ี ๑ :  ข้อมูลท่ัวไป          
 

๑. เพศ            (   ) ๑.ชาย           (   )  ๒.หญิง      (   ) 
๒. อายุ............... ปี  (   )  (   ) 
๓. ศาสนา   (   )  ๑. พุทธ               (   )  ๒. อิสลาม                                  (   ) 
                   (   )  ๓. คริสต์               (   )  ๔. อ่ืนๆ (ระบุ)............................... 
๔. อาชีพของท่าน                                                                                        (   ) 

   (   )   ๑. รับราชการ  
 (   )  ๒. เกษตรกรรม,  ท าสวนยางพารา 
 (   )  ๓. รับจ้างทั่วไป 

 (   )  ๔. ธุรกิจส่วนตัว 
 (   )  ๕. อ่ืนๆ ระบุ.................................................... 
 
 
 
 
 
 
 

สถานทีเ่ก็บข้อมูล  อ าเภอ.................................... จังหวัดสตูล 
วันที่......................เดือน.............................. พ.ศ. ๒๕๕๗ 



แบบสอบถาม ย.๙  ๑๗๗ 

ตอนท่ี ๒ :  การรับรู้ การด าเนินโครงการ  
ท่านได้รับข่าวสารและรับรู้ ถึงการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ต่อไปนี้ มาก น้อย เพียงใด 

                                โครงการ 
                                    รับรู้ 
มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด ไม่แน่ใจ 

๑ . ส่ ง เ สริ มกา รป้ อ งกั น และบร ร เ ท า          
สาธารณภัย  

     

๒. สานสัมพันธ์ผู้น าท้องที่กับผู้น าท้องถิ่น      

  การยอมรับ 
ค าชี้แจง: จากโครงการ ๑-๒ ท่านยอมรับผลของการด าเนนิโครงการทีเ่กิดขึน้มาก น้อย

เพียงใด 

                      ผลผลิตโครงการ 
ความเห็น 

มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด ไม่แน่ใจ 
๑. จัดอบรมการกูช้ีพและกู้ภัย      
๒. จัดการแข่งขนัการกูช้ีพและกู้ภัย      
๓. จัดอบรมสัมมนาให้ผูน้ าท้องที่และผูน้ าท้องถิน่      

๔. จัดกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างผู้น าท้องถิ่นและ
ผู้น าท้องที ่

     



  แบบสอบถาม ย.๙ ๑๗๘ 

ตอนท่ี ๓  ผลส าเร็จของโครงการ 
ค าชี้แจง:           โ รงก ร ๑-๒ มีผลผลิตเกิดขึน้ตามทีก่ าหนดในหัวข้อต่อไปนี้หรือไม่ 

                     ผลผลิต 
                                  ความเห็น 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

ไม่แน่ใจ 

๑. ประชาชนที่รับการอบรมมีความรู้การกู้ชีพ 
และกู้ภัย 

     

๒. สร้างเครือข่ายการป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดสตลู 

     

๓. สร้างสังคมสงบสุข      

๔. ผู้น าท้องที่และผูน้ าท้องถิน่ได้รับการพัฒนา
ความรู้ 

     

๕. สร้างความสามัคคีระหว่างผู้น าท้องที่และ
ท้องถิ่น 

     

๖. คนมีจิตส านึกเพื่อส่วนรวม      

ตอนที ๔ : ความพึงพอใจ 

ค าชี้แจง: ท่านมีความพึงพอใจกบัโครงการที่องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดจัดท าต่อไปนี้
อย่างไร 

                     โครงการ 
                              ความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด ไม่แน่ใจ 

๑. ส่งเสริมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย      
๒.สานสัมพันธ์ผูน้ าท้องทีก่ับผู้น าท้องถิ่น      

 

 

 

 



แบบสอบถาม ย.๙  ๑๗๙ 

ตอนท่ี ๕ ความคิดเห็นของผู้ตอบ 

ท่านมีความคิดเหน็ต่อการด าเนินงานโครงการทั้ง ๒ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………
……....……….…………………………………………………………………………………...
……………..…..……….............…………………………………………………………………
……………..…..……….............…………………………………………………………………
……………..…..……….............…………………………………………………………………
……………………..……….………………………………………………………………………
…………...………………..……….............………………………………………………………
…………………………………..………………………….……………………………………… 

ข้อเสนอแนะหรือความคิดเหน็ที่ต้องการให้องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดด าเนนิการ 
………………………………………………………………………………………………………
……………..…..……….............…………………………………………………………………
……………..…..……….............…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...… 
……………………………………………………………………………………………...……… 
……………………………………………………………………………………………...……… 
……………..…..……….............…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...……… 
……………………………………………………………………………………………...……… 



๑๘๐  แบบสอบถาม ย.๑๐ 

                                                                                                   เลขที่แบบสอบถาม.............. 

                                                                แบบสอบถาม ย.๑๐ 

เร่ือง: การติดตามและประเมนิแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปี ๒๕๕๗ 
ค าชี้แจง: แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพื่อใช้สอบถามความคิดเห็นจากประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดสตูล ข้อมูลที่ได้จะไม่มีการเปิดเผยแหล่งที่มา                                                                                         

แหล่งข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
 
 

ตอนท่ี ๑ :  ข้อมูลท่ัวไป          
 

๑. เพศ            (   ) ๑.ชาย           (   )  ๒.หญิง      (   ) 
๒. อายุ............... ปี  (   )  (   ) 
๓. ศาสนา   (   )  ๑. พุทธ               (   )  ๒. อิสลาม                                  (   ) 
                   (   )  ๓. คริสต์               (   )  ๔. อ่ืนๆ (ระบุ)............................... 
๔. อาชีพของท่าน                                                                                        (   ) 

   (   )   ๑. รับราชการ  
 (   )  ๒. เกษตรกรรม,  ท าสวนยางพารา 
 (   )  ๓. รับจ้างทั่วไป 

 (   )  ๔. ธุรกิจส่วนตัว 
 (   )  ๕. อ่ืนๆ ระบุ.................................................... 
 
 
 
 
 
 
 

สถานทีเ่ก็บข้อมูล  อ าเภอ................................... จังหวัดสตูล 
วันที่......................เดือน.............................. พ.ศ. ๒๕๕๗ 



แบบสอบถาม ย.๑๐  ๑๘๑ 

ตอนท่ี ๒ :  การรับรู้ การด าเนินโครงการ  
ท่านได้รับข่าวสารและรับรู้ ถึงการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ต่อไปนี้ มาก น้อย เพียงใด 

                                โครงการ 
                                    รับรู้ 
มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด ไม่แน่ใจ 

๑. จัดท าแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล 

     

๒.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่ และ
ผลงานขององค์กร 

     

๓. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พบประชาชน      
๔. ศูนยเ์ครือข่ายเพื่อแก้ไขปญัหาและ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น (Clinic center) 

     

๕. ส่งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง      

  การยอมรับ 
ค าชี้แจง: จากโครงการ ๑-๕ ท่านยอมรับผลของการด าเนนิโครงการทีเ่กิดขึน้มาก น้อย

เพียงใด 

                      ผลผลิตโครงการ 
ความเห็น 

มากที่สุด มาก  น้อย น้อยที่สุด ไม่แน่ใจ 
๑. แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 

     

๒. การมีส่วนร่วมจัดท าแผนในเวทีประชาคม      
๓. มีวารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

เผยแพร่ผลงานขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัด 

     

๔. การสร้างสื่อ เพื่อเผยแพร่ผลงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเช่น วิทยุ ป้าย แผ่นพับ วีซีดี  

     

๕. กิจกรรม ให้ความรู้ ส่งเสริมอาชีพ      
      



  แบบสอบถาม ย.๑๐ ๑๘๒ 

                      ผลผลิตโครงการ 
ความเห็น 

มากที่สุด มาก  น้อย น้อยที่สุด ไม่แน่ใจ 
๖. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรม

พื้นบ้าน 
     

๗.การจัดกิจกรรมเวทีสาธารณะ      

๘.กิจกรรมการเรยีนรู้ของเยาวชน ประชาชน กลุ่ม
องค์กรต่างๆ 

     

๙. กิจกรรมการแก้ปญัหาของอปท.ในจังหวัดสตูล      

๑๐.ให้ความรู้แก่ผูน้ า ในเรื่องการเมืองภาคพลเมือง      

ตอนท่ี ๓  ผลส าเร็จของโครงการ 
ค าชี้แจง:           โ รงก ร ๑-๕ มีผลผลิตเกิดขึน้ตามทีก่ าหนดในหัวข้อต่อไปนี้หรือไม่ 

                     ผลผลิต 
                                  ความเห็น 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

ไม่แน่ใจ 

๑. คุณภาพชีวิตคนสตูลดีขึ้น      
๒. คนมีรายไดเ้พิ่มข้ึน      
๓. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน      

๔. สร้างจิตส านกึสาธารณะของผู้น าท้องถิ่นและ
ประชาชน 

     

๕.  ร  ง  ง   ง          

๖. สร้างและพัฒนาอาชีพของประชาชน      

๗. สร้างความร่วมมือระหว่างอปท.ในจังหวัดสตูล      
๘. เกิดความสนใจในการอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี

วัฒนธรรมพื้นบ้าน 
     

๙. เยาวชน กลุ่มองคก์รต่างๆ มีเวทีสาธารณะใน
การเรียนรู ้

     

 



แบบสอบถาม ย.๑๐  ๑๘๓ 

ตอนที ๔ : ความพึงพอใจ 

ค าชี้แจง: ท่านมีความพึงพอใจกบัโครงการที่องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดจัดท าต่อไปนี้
อย่างไร 

                     โครงการ 
                              ความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด ไม่แน่ใจ 

๑. จัดท าแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล 

     

๒. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ภารกจิหน้าที่ และ
ผลงานขององค์กร 

     

๓. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พบประชาชน      

๔. ศูนยเ์ครือข่ายเพื่อแก้ไขปญัหาและส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ (Clinic 
center) 

     

๕. ส่งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง      

ตอนท่ี ๕  ความคิดเห็นของผู้ตอบ 

ท่านมีความคิดเหน็ต่อการด าเนินงานโครงการทั้ง ๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………
……...……….…………………………………………………………………………………...…
…………………………………………….………………………………………………………
………………………..……….……………………………………………………………………
……………...………………..……….............…………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะหรือความคิดเหน็ที่ต้องการให้องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดด าเนนิการ 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...… 
..……….…………………………………………………………………………………...………
………..……….............……………………………………………………………………………
..……….…………………………………………………………………………………...………
………..……….............…………………………………………………………………………… 



๑๘๔  แบบสอบถาม ย.๑๑ 

                                                                                                  เลขที่แบบสอบถาม .............. 

แบบสอบถาม ย.๑๑ 

เร่ือง: การติดตามและประเมนิแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปี ๒๕๕๗ 
ค าชี้แจง: แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพื่อใช้สอบถามความคิดเห็นจากประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดสตูล ข้อมูลที่ได้จะไม่มีการเปิดเผยแหล่งที่มา                                                                                         

แหล่งข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
 
 

ตอนท่ี ๑ :  ข้อมูลท่ัวไป          
 

๑. เพศ            (   ) ๑.ชาย           (   )  ๒.หญิง      (   ) 
๒. อายุ............... ปี  (   )  (   ) 
๓. ศาสนา   (   )  ๑. พุทธ               (   )  ๒. อิสลาม                                  (   ) 
                   (   )  ๓. คริสต์               (   )  ๔. อ่ืนๆ (ระบุ)............................... 
๔. อาชีพของท่าน                                                                                        (   ) 

   (   )   ๑. รับราชการ  
 (   )  ๒. เกษตรกรรม,  ท าสวนยางพารา 
 (   )  ๓. รับจ้างทั่วไป 

 (   )  ๔. ธุรกิจส่วนตัว 
 (   )  ๕. อ่ืนๆ ระบุ.................................................... 
 
 
 
 
 
 
 

สถานทีเ่ก็บข้อมูล  อ าเภอ.................................. จังหวัดสตูล 
วันที่......................เดือน.............................. พ.ศ. ๒๕๕๗ 



แบบสอบถาม ย.๑๑  ๑๘๕ 

ตอนท่ี ๒ :  การรับรู้ การด าเนินโครงการ  
ท่านได้รับข่าวสารและรับรู้ ถึงการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ต่อไปนี้ มาก น้อย เพียงใด 

                                โครงการ 
                                    รับรู้ 
มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด ไม่แน่ใจ 

๑. พัฒนาแหล่งเรยีนรู้ภายในโรงเรียน      

๒. พัฒนาการจดัการศึกษาโดยใช้โรงเรยีน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ (SBMLD)   

     

๓. ศูนยก์ารเรียนรู้เดก็ปฐมวัย      
๔. การพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน      

  การยอมรับ 
ค าชี้แจง: จากโครงการ ๑-๔ ท่านยอมรับผลของการด าเนนิโครงการทีเ่กิดขึน้มาก น้อย

เพียงใด 

                      ผลผลิตโครงการ 
ความเห็น 

มากที่สุด มาก  น้อย น้อยที่สุด ไม่แน่ใจ 
๑. มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ครู นักเรยีน ผู้ปกครอง 

ชุมชน 

     

๒. จัดกจิกรรมเศรษฐกจิพอเพียง       
๓. กิจกรรมสง่เสริมภูมิปญัญาท้องถิ่น      

๔. พัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐาน 

     

๕. กิจกรรมสง่เสริมอาชีพระหว่างเรยีน      

๖. จัดใหม้ีศูนยก์ารเรียนรู้เด็กปฐมวัยของโรงเรยีน      

๗. กิจกรรมการเรียนรู้ประชาคมอาเซยีน      



  แบสอบถาม ย.๑๑ ๑๘๖ 

ตอนท่ี ๓  ผลส าเร็จของโครงการ 
ค าชี้แจง:           โ รงก ร ๑-๔ มีผลผลิตเกิดขึน้ตามทีก่ าหนดในหัวข้อต่อไปนี้หรือไม่ 

                     ผลผลิต 
                                  ความเห็น 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

ไม่แน่ใจ 

๑. คุณภาพชีวิตคนชุมชนดีขึน้      
๒.คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มข้ึน      
๓ .โรงเรียนเป็นแหล่ ง เ รียนรู้ แก่นัก เ รียน 

ผู้ปกครอง ชุมชน 
     

๔.นักเรียน ชุมชนเรยีนรู้เศรษฐกิจพอเพียง      
    ๕.โรง ร           ง ร   ร              ง          

๖.นักเรยีนได้ฝึกอาชีพระหว่างเรยีน      

๗. เด็กปฐมวัยในชุมชนได้รับการดูแล      
๘. นักเรียนมคีวามพร้อมต่อการเปิดประชาคม

อาเซียน 
     

๙. นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีจิตสาธารณะ 
ช่วยงานชุมชนด้วยความเต็มใจ 

     

ตอนที ๔ : ความพึงพอใจ 

ค าชี้แจง: ท่านมีความพึงพอใจกบัโครงการที่องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสตูลจัดท า
ต่อไปนี้อย่างไร 

                     โครงการ 
                              ความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด ไม่แน่ใจ 

๑. พัฒนาแหล่งเรยีนรู้ภายในโรงเรียน      
๒.พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรยีนเป็น

ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)   
     

๓.ศูนย์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย      

๔.การพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน      



แบบสอบถาม ย.๑๑  ๑๘๗ 

ตอนท่ี ๕ ความคิดเห็นของผู้ตอบ 

ท่านมีความคิดเหน็ต่อการด าเนินงานโครงการทั้ง ๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………
……...……….…………………………………………………………………………………...…
……………..……….............………………………………………………………………………
…………………………………………….………………………………………………………
………………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………………….…………………………………………  

ข้อเสนอแนะหรือความคิดเหน็ที่ต้องการให้องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสตูลด าเนินการ 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...… 
……………………………………………………………………………………………...……… 
………………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………………….…………………………………………
…..……….............…………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 



  ๑๘๘ 

 

ภาพการเก็บข้อมูลของเจ้าหน้าที ่

 

 

 

 



๑๘๙ 
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