
 
สรุปผลการประเมินโครงการคลองสวย  น ้าใส   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล   ปี 2559 

  ************ 
ชื่อโครงการ :   โครงการคลองสวยน ้าใส  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ปี 2559 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ :    440,000.-  บาท  
งบประมาณจ่ายจริง    320,682.40  บาท  (จากระบบ e-plan  2559) 

วัตถุประสงค์ :   
1. เพ่ือรักษาคุณภาพแม่น ้าในสายหลักให้ดีขึ น  มีความสะอาด 
2.  เพื่อลดปัญหาผลกระทบภาวะน ้าแล้งและมีปัญหาน ้าท่วมในบางฤดูกาล 
3.  เพ่ือสร้างจิตส้านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ล้าคลองของประชาชนในจังหวัดสตูล 

เป้าหมาย :     

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ติดคลองสายหลัก  คือ  คลองดูสน - ม้าบัง  คลองท่าแพ  และ
คลองละงู  รวม  22  แห่ง  

ระยะเวลาด้าเนินการ :   เดือนธันวาคม  2558 – เดือนมถิุนายน  2559 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

    ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล   
ผลผลิต 
  1. อปท. 22 แห่ง  เข้าร่วมกิจกรรมรักษาความสะอาดคลอง 
  2. ปริมาณขยะที่เป็นกิ่งไม้และเศษ  จ้านวน  3  ตัน  ที่น้าขึ นมาก้าจัดทิ ง 
  3. ระยะทางคลอง  20 กม.  สวยสะอาด 
ผลลัพท์ 
  1. คุณภาพน ้าในล้าคลองมีค่า  BOD  ต่้า  น ้ามีสีใสขึ นไม่เป็นขุนหมอง  ชาวบ้านสามารถลงเล่น
น ้าในล้าคลองได้  และเกิดกิจกรรมทางผ่านขึ น  เช่น  การล่องแก่งที่ต้าบลบ้านควน  อ้าเภอเมือง  และมีน ้า
เพียงพอต่อการท้าเกษตรในฤดูแล้ง 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  ล้าคลองสายหลักทั ง 3 แห่ง  มีคุณภาพน ้าดีขึ น  สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.  แก้ไขและลดผลกระทบจากปัญหาน ้าแล้งและน ้าท่วมในบางฤดูกาล 
3.  ประชาชนมีจิตส้านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ล้าคลองในจังหวัดสตูล 
4.  ประชาชนได้ร่วมกิจกรรม  ก้าจัดสิ่งกีดขวางทางน ้า ในคลองพื นที่จังหวัดสตูล 
5.  เกิดการร่วมบูรณาการด้าเนินการระหว่างหน่วยงาน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

*************************** 



 
 

รายงานผลการประเมิน 
โครงการคลองสวย น ้าใส ประจ้าปีงบประมาณ 2559 

( เทศบาลต้าบลคลองขุด  อ้าเภอเมือง ) 
************** 

1. จ้านวนแบบสอบถามแจกผู้เข้าร่วมโครงการคลองสวย น ้าใส ประจ้าปีงบประมาณ 2559 จ้านวน 100  ชุด   
2. วิเคราะห์หาค่าร้อยละความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการคลองสวย น ้าใส ประจ้าปี

งบประมาณ 2559 
3. เกณฑ์การแปลผลระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  มี  5 ระดับ  คือ  

ค่าเฉลี่ย  4.21  -  5.00     คือ     ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย  3.41  -  4.20     คือ     ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ มาก 
ค่าเฉลี่ย  2.61  -  3.40    คือ     ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  1.81  -  2.60    คือ     ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ น้อย 
ค่าเฉลี่ย  1.00  -  1.80     คือ     ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ น้อยที่สุด 

 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางท่ี  1  แสดงค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ้าแนกตาม  เพศ 

เพศ จ้านวน ร้อยละ 
ชาย 61 61.00 
หญิง 39 39.00 
รวม 100 100.00 

 
จากตารางที่  1  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  จ้านวน  61  คน  คิดเป็นร้อยละ  

61.00  ที่เหลือเป็นเพศหญิง  จ้านวน  39  คน   คิดเป็นร้อยละ  39.00 
  
 ตารางท่ี  2  แสดงค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ้าแนกตาม  อายุ 

อายุ จ้านวน ร้อยละ 

20 – 29 ปี 6 6.00 
30 – 39 ปี 20 20.00 

40 – 49 ปี 23 23.00 
50 – 59 ปี 33 33.00 
60 ปีขึ นไป 18 18.00 
รวม 100 100.0 

จากตารางท่ี  2  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ  50 - 59 ปี จ้านวน  33 คน  คิดเป็นร้อยละ  
33.00  รองลงมาอายุ  40 – 49 ปี จ้านวน  23 คน  คิดเป็นร้อยละ  23.00  และน้อยที่สุดอายุ 20 - 29 ปี 
จ้านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00  
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ตารางท่ี 3  แสดงค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ้าแนกตาม การศึกษา 
 
  
 
 
 
 

 จากตารางที่ 3  พบว่าตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จ้านวน 41 คน     
คิดเป็นร้อยละ 41.00 รองลงมาระดับมัธยมศกึษา/ปวช. จ้านวน  32  คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 และน้อยที่สุดคือ
การศึกษาระดับปริญญาตร ี จ้านวน  8  คน  คิดเป็นร้อยละ  8.00 
 

 ส่วนที่ 2  ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการคลองสวย น ้าใส ประจ้าปีงบประมาณ 2559 
 ตารางท่ี  4    แสดงค่าร้อยละของความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีต่อการจัดโครงการคลองสวย 
น ้าใส ประจ้าปีงบประมาณ 2559 

ประเด็นความคิดเห็น 
จ้านวนและร้อยละความคิดเห็น ค่า 

เฉลี่ย 
( ) 

S.D. 
แปล
ผล 

อัน
ดับ มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
 

น้อย
ที่สุด 

ล้าคลองสายหลักมีคุณภาพน ้าดีขึ น
สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้ 

3 
(3.00) 

34 
(34.00) 

23 
(23.00) 

20 
(20.00) 

20 
(20.00) 

2.80 .998 ปาน
กลาง 

4 

แก้ไขและลดผลกระทบจากปัญหาน ้า
แล้งและน ้าท่วมในบางฤดู 

2 
(2.00) 

17 
(17.00) 

35 
(35.00) 

43 
(43.00) 

3 
(3.00) 

3.28 .854 มาก 2 

ประชาชนมีจิตส้านึกและมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ล้าคลองในจังหวัดสตูล 

6 
(6.00) 

25 
(25.00) 

43 
(43.00) 

26 
(26.00) 

(0) 3.11 .863 มาก 3 

เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานและ อปท.ในจังหวัดสตูล 

9 
(9.00) 

28 
(28.00) 

51 
(51.00) 

12 
(12.00) 

(0) 3.34 .807 มาก 1 

รวม (N=100) 3.13 .713 มาก  
 

จากตารางที่ 4  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการจัดโครงการคลองสวย น ้าใส 
ประจ้าปีงบประมาณ 2559 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย  ( ) = 
3.13 และค่า S.D. = .713  ในอันดับแรกมีความคิดเห็นว่าเกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานและ อปท.
ในจังหวัดสตูล อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย  ( ) = 3.34 และค่า S.D. = .807 รองลงมาแก้ไขและลดผลกระทบ
จากปัญหาน ้าแล้งและน ้าท่วมในบางฤดู  อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย  ( ) = 3.28 และค่า S.D. = .854 และน้อย
ที่สุดมีความคิดเห็นว่าล้าคลองสายหลักมีคุณภาพน ้าดีขึ นสามารถใช้อุปโภคบริโภคได้  อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย  
( ) = 2.80 และค่า S.D. = .998 

ระดับการศึกษา จ้านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 41 41.00 
มัธยมศึกษา/ปวช. 32 32.00 
อนุปริญญา/ปวส. 10 10.00 
ปริญญาตรี 8 8.00 
สูงกว่าปริญญาตรี 9 9.00 

รวม 100 100.00 
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 ส่วนที่ 3  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการคลองสวย น ้าใส ประจ้าปีงบประมาณ 2559 

ตารางที่ 5  แสดงค่าร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการคลองสวย น ้าใส ประจ้าปีงบประมาณ 
2559 

ประเด็นความพึงพอใจ 
จ้านวนและร้อยละความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
( ) 

S.D. 
แปล
ผล 

อัน
ดับ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย 
 

น้อย
ที่สุด 

การประสานงาน/การประชาสัมพันธ์ 14 
(14.00) 

45 
(45.00) 

25 
(25.00) 

16 
(16.00) 

(0) 3.57 .924 มาก 5 

ความเหมาะสมของระยะเวลา 9 
(9.00) 

55 
(55.00) 

23 
(23.00) 

13 
(13.00) 

(0) 3.60 .829 มาก 4 

ความเหมาะสมของสถานที่ 29 
(29.00) 

54 
(54.00) 

14 
(14.00) 

3 
(3.00) 

(0) 4.09 .740 มาก 1 

กระบวนการและขั นตอนในการจัด
กิจกรรม 

13 
(13.00) 

55 
(55.00) 

22 
(22.00) 

10 
(10.00) 

(0) 3.71 .820 มาก 3 

การปฏิบัติงานและการบริการของ
เจ้าหน้าที่ 

24 
(24.00) 

55 
(55.00) 

16 
(16.00) 

5 
(5.00) 

(0) 3.98 .778 มาก 2 

ภาพรวม (N=100) 3.79 .674 มาก  
 

จากตารางที่ 5  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการคลองสวย น ้าใส 
ประจ้าปีงบประมาณ 2559 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ( ) = 3.79
และค่า S.D. = .674  ในอันดับแรก  มีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของสถานที่ อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย  
( ) = 4.09 และค่า S.D. = .740 รองลงมามีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและการบริการของเจ้าหน้าที่ อยู่ใน
ระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย  ( ) = 3.98 และค่า S.D. = .778  และน้อยที่สุดมีความพึงพอใจต่อการประสานงาน/   
การประชาสัมพันธ์  อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย  ( ) = 3.57  และค่า S.D. = .924 
 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีค่าเดินทางให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
2. อยากให้มีการจัดกิจกรรมในทุกๆป ี
3. ควรประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านในพื นที่เข้าร่วมกันเยอะเพ่ือสร้างจิตส้านึกและท้าความเข้าใจ 

ในการช่วยกันอนุรักษ์แหล่งน ้า 
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อภิปรายผล 
 จากการส้ารวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจต่อการจัดงานโครงการคลองสวย น ้าใส ประจ้าปีงบประมาณ 
2559 มีประเด็นอภิปรายผลดังนี  

1. กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าเป็นเพศชาย  ส่วนใหญ่มีอายุ  50 - 59 ปี มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา   

2. ประเด็นวัดความคิดเห็นต่อการจัดท้าโครงการคลองสวย น ้าใส ประจ้าปีงบประมาณ 2559 พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งส่วนใหญ่เห็นว่าเกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
และ อปท.ในจังหวัดสตูล แก้ไขและลดผลกระทบจากปัญหาน ้าแล้งและน ้าท่วมในบางฤดู  ประชาชนมีจิตส้านึก
และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ล้าคลองในจังหวัดสตูล  และล้าคลองสายหลักมีคุณภาพน ้าดีขึ นสามารถใช้อุปโภค
บริโภคได้ 

3. ประเด็นวัดความพึงพอใจต่อการจัดท้าโครงการคลองสวย น ้าใส ประจ้าปีงบประมาณ 2559 พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของสถานที่  การปฏิบัติงานและการบริการของ
เจ้าหน้าที่  กระบวนการและขั นตอนในการจัดกิจกรรม  ความเหมาะสมของระยะเวลา  และการประสานงาน/
การประชาสัมพันธ์การจัดงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

 
*************** 


