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ประเมนิปรากฏดงัน้ี 
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1.1 บุคลากร ส่วนใหญเ่ห็นวา่มจี านวนบุคลากรท่ีตอ้งด าเนินการตามแผนเพียงพอ โดยม ี2  

กองท่ีคิดวา่จ านวนคนยงัไมส่อดคล้องกบัภาระงาน ได้แก ่กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรมและกอง
สง่เสริมคณุภาพชีวติ 

1.2 งบประมาณ สว่นใหญเ่ห็นวา่ งบประมาณในการด าเนินงานมเีพียงพอ 
1.3 แผนการด าเนินงาน สว่นใหญเ่ห็นวา่ แผนการด าเนินงานและการมอบหมายงานมคีวาม

เหมาะสม  เหมาะสม เป็นไปตามท่ีวางแผนไวส้อดคลอ้งกบัเวลาและภาระงาน   
1.4 การมีส่วนร่วมของกองงาน  ในการจดัท าแผนและการด าเ นินการตามแผน สว่นใหญ ่

เห็นวา่มสีว่นรว่มในระดบัมาก  
1.5 การบริหารโครงการ ส่วนใหญเ่ห็นวา่มีความเหมาะสมมีการมอบหมายงานครอบคลุม

ภารกจิหน้าท่ีของกองงาน 
1.6 ปัญหาของความพร้อมในการด าเนินงาน  ได้แก ่ขาดก  าลงัคน และ ความรว่มมอืจากภาค

ประชาชน 

2. การประเมินกระบวนการ (Process) ของแผนพฒันา  

2.1 การด าเนินงานตามก าหนดเวลาของแผน/โครงการ สว่นใหญเ่ห็นวา่ การด าเนินงานตาม
ก  าหนดเวลาของแผน/โครงการมคีวามเหมาะสม  

2.2 การประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืน  สว่นใหญเ่ห็นวา่ การประสานงานกบั
หนว่ยงานหรือองค์กรอ่ืนไมม่ปัีญหา แตจ่ะมปัีญหากบัภาคประชาชนบา้ง 

2.3 การประชาสัมพนัธ์โครงการ/กิจกรรม  ส่วนใหญเ่ห็นวา่วิธีการและเวลาท่ีใช ้มีความ
เหมาะสม  

2.4 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรม สว่นใหญเ่ห็นวา่วิธีการสร้างการมี
สว่นรว่มของประชาชนมคีวามเหมาะสม อยูใ่นระดบัปานกลาง 

2.5 การใช้งบประมาณตามระเบียบ สว่นใหญเ่ห็นวา่ การใชง้บประมาณมคีวามเหมาะสม 
2.6 ปัญหาของการด าเนินงานตามแผน/โครงการ ได้แก ่ระเบียบข้อกฎหมาย การขาด

ก  าลงัคน และความรว่มมอืจากองค์กรภายนอก 
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3. การประเมินผลผลิต (Product) ของแผนพฒันา 
      3.1 โครงการทีจ่ัดท าแล้วเสร็จตามยุทธศาสตร์และแผน   โครงการของยุทธศาสตร์ทั้ง  7 ดา้น 

จ านวน 168 โครงการ ด าเนินการจริง 110 โครงการ และด าเ นินการแลว้เสร็จ จ านวน 91 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 82.7 

      3.2 การใช้งบประมาณตามที่ก าหนดในแผนฯ   งบประมาณท่ีก  าหนดไวใ้นแผนพัฒน า
ทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ท่ีจะด าเนินการในปี 2561 มจี านวน  286,373,647 บาท ส่วนงบประมาณ
ตามข้อบญัญัติหลังการปรับลดเพิ่มประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มจี านวน  122,384,400 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 42.7  ของงบประมาณท่ีก  าหนดไวใ้นแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี และมีการกอ่หน้ีผูกพัน จ านวน 
116,646,986.09 และมกีารใช ้จา่ยจริง ในปี 2561 จ ำนวน 61,448,300.04 บาท คิดเป็น  ร้อยละ  95.3 และ 
50.2  

      3.3 การประเมิน  การรับรู้ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า (การบรรลุ วัตถุประสงค์ของแผนฯ
และความพงึพอใจของประชาชน) สรุปดังนี้ 

การรับรู้  พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งมกีารรับรู้ตอ่การด าเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ภาพ

รวมอยูใ่นระดับมากท่ีสุด ยุทธศาสตร์ท่ีมีการรับรู้สูง ท่ีสุดคือ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 จดัการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมสู่สังคมน ่าอยูอ่ยา่งยั่ง ยืน ต ่าสุดคือ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและ

ระบบเศรษฐกจิให้ม ัน่คงอยา่งยัง่ยืน  

ประสิทธิผลและความคุ้มค่า (การบรรลุวตัถุประสงค์ของแผนฯและความพึงพอใจของ

ประชาชน)  

                                          การบรรลุ วัตถุประสงค์ของแผนฯ  พบวา่ การบรรลุวตัถุประสงค์ของแผนภาพ

รวมอยูใ่นระดับมากท่ีสุด ยุทธศาสตร์ท่ีมีการบรรลุวตัถุประสงค์ของแผนฯสูงสุดคือ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

พฒันาการทอ่งเท่ียวอยา่งมคีุณภาพและยัง่ยืน และต ่าสุดคือ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร

และระบบเศรษฐกจิให้ม ัน่คงอยา่งยัง่ยืน  

                                           ความพึงพอใจของประชาชน  พบวา่ กลุม่ตัวอยา่งมคีวามพึ งพอใจภาพรวมอยู ่
ในระดบัมากท่ีสุด ยุทธศาสตร์ท่ีมีคา่เฉ ล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างความเขม้แข็งภาค
เกษตรและ ระบบเศรษฐกิจให้ม ัน่คงอยา่งยั่ง ยืนและต ่าสุดคือ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พ ัฒน าคุณภาพชี วิต
ประชาชนให้เกดิความยัง่ยืน สังคมสงบสุข              

3.4 การทดสอบความสัมพนัธ์ของตัวแปร 
(1) ม ี2 ปัจจยั ไดแ้ก ่ อายุ และศาสนา ท่ีมผีลตอ่การรับรู้ 
(2) ปัจจยัด้าน อายุมีผลตอ่ความคิดเห็นด้านประสิทธิผลและความคุ้มคา่ของแผนพัฒนา

ทอ้งถ่ินส่ีปี 
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ข้อเสนอแนะ  
1. ด้านบริบท (Context) 

1.1 การขาดก  าลงัคน ตามภาระงานและความตอ้งการหัวหน้างานท่ีมีประสบการณ์ตาม
ลกัษณะของงานท่ีกองงานรับผิดชอบ ควรมกีารพิจารณาร่วมกนัของผู้บริหาร 

1.2 ผู ้อ านวยการกองตอ้งกลา้น าเสนอปัญหาและวธีิการแกปั้ญหาดา้นก  าลงัคน ตอ่นายก
องค์การบริหารสว่นจงัหวดั เพื่อหาทางออก 
                       2. ด้านกระบวนการ  (Process)   

2.1 ปัญหาระเบียบข้อกฎหมายไมเ่อ้ือตอ่การด าเ นินงานในบางประเภท กองงานต้อง
ปรับแนววธีิการท างานเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ  

2.2 ตอ้งปรับโครงการท่ีไมส่ามารถท าไดต้ามระเบียบออก 
2.3 กองงานตอ้งชี้ แจงให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัเข้าใจ เหตุผลท่ีจดัท า

โครงการไมไ่ด ้
2.4 สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจงัหวดัจะตอ้งท าหน้าท่ีชี้ แจงกบัประชาชนในพื้นท่ี

ในการจดัท าโครงการตา่งๆดา้นเหตุผลท่ีจดัท าไดแ้ละจัดท าไมไ่ด้ 
       3. ด้านผลผลิต (Product)  

3.1 องค์การบริหารสว่นจงัหวดัควรเพิ่มโครงการ ชว่ยเหลือเร่ืองปากทอ้งของประชาชน
เพิ่มข้ึน  

3.2 ยุทธศาสตร์ท่ีตอ้งจัดท าคือ สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้
ม ัน่คงอยา่งยัง่ยืน  

3.3 จดัสรรงบประมาณเพื่อประชาสัมพนัธ์แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี เพิ่มข้ึน 
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บทคัดย่อ 

การติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปีขององค์การบริหารสว่นจังหวดัสตูล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 มีวตัถุประสงค์ เพื่ อ ประเมินบริบท กระบวนการด าเ นิน งาน และ ผลผลิต 
ประชากรท่ีใช ้ในการประเมิน ได้แก ่โครงการ จ านวน 1 10 โครงการ เลือกแบบเจาะจงจาก 7 ยุทธศาสตร์ 
จ านวน 32 โครงการ ประชากร 1,097 คน  

 1. การประเมินบริบท (Context) ความพร้อมของปัจจัยพื้นฐาน พบวา่ จ านวนบุคลากรจ านวน
งบประมาณมเีพียงพอ แผนการด าเนินงาน การบริหารโครงการ มีความเหมาะสม การมสีว่นรว่มของกอง
งาน อยูใ่นระดบัมาก 

 2. การประ เมิน กระบวนการ  (Process)  พบวา่  การด า เ นิ น งานตามก  าห นดเวลา การ
ประสานงานกบัองค์กรอ่ืน การประชาสัมพนัธ์โครงการ/กจิกรรม การใชง้บประมาณตามระเบียบ มีความ
เหมาะสม ประชาชนมสี่วนรว่มในระดบัปานกลาง ปัญหาของการด าเนินงานตามแผน/โครงการ ไดแ้ก ่
ระเบียบ กฎหมาย การขาดก  าลงัคน และความรว่มมือจากองค์กรภายนอก 

3. การประเมนิผลผลิต (Product) พบวา่ 

 โครงการท่ีได้ด าเ นินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 82.7 มีการใช ้งบประมาณ ร้อยละ 95.3  การรับรู้ 
ประสิทธิผลและความคุ้มคา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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Abstract 

The annual follow-up and evaluation the four - year local development plan of Satun 
Province Administrative Organization in 2018 aimed to assessing context, working process and 
product. The population of this evaluation was 110 implementing projects. The purposive sampling 
was employed to select 7 strategies, 32 projects and 1,097 samples. The results showed that: 

                  1. The assessment of context in terms of fundamental factors revealed that, staff number and 
the amount of budget is sufficient, action plan, and project management were appropriated. The 
participation of operation divisions were at a high level.  

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

                   3. The assessment of product revealed that the project had been completed 82.7 percent, 
and 95.3 percent of the budget had been used in the project. The recognition, the effectiveness and 
value of the four-year local development plan.were at a very high level. 
 

 
 



 

บทที่ 1 
 

ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 

                  องค์การบริหารส่วนจังหวดัสตูลได้ก  าหนดวสัิยทัศน์ ท่ีมุง่ เน้นการพัฒนาและส่ง เสริมการ
ทอ่งเ ท่ียวตามลักษณะเดน่ของพื้นท่ี คือ “เมืองทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศระดับโลก  เกษตรยั่งยืน สังคมน่าอยู ”่ 
โดยมีการก  าหนดพันธกิจ ดังน้ี  พัฒนาการทอ่งเท่ียวเชิงนิ เวศสู่มาตรฐานโลก สง่เสริมให้ท าการเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การรวมกลุม่แปรรูป การลดต้นทุน การสร้างมลูคา่เพิ่มและพัฒนา
ตลาดสินคา้เกษตร พฒันาและเชื่อมโยงโครงขา่ยคมนาคมให้ครบถว้นเพียงพอรองรับปริมาณจราจรและ
อ านวยความสะดวกในแหลง่ทอ่งเท่ียว การเกษตร และให้สอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาจงัหวดัและการ
ใช ้ผังเมืองรวม ส่งเส ริมสนับสนุน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม และเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษาส่ิงแวดล้อมท่ีดีโดยยึดหลักความสมดุล
ระหวา่งการเป็นเมอืงกบัชนบท อนุรักษ์ศิลปะ วฒันธรรม วิถีชีวิตและภูมปัิญญาดั้งเ ดิมของสตูล โดยการ
มสี่วนรว่มของประชาชน  พัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้
มาตรฐาน สง่เสริมการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการท้องถ่ิน 

                    ก  าหนดเป้าประสงค์ ตามพนัธกจิ ได้แก ่แหลง่ทอ่งเท่ียวได้รับการพัฒนาอยา่งมคีุณภาพและ
เป็นแหลง่สร้างรายได้เพิ่มข้ึน  เกษตรกรมกีารรวมกลุม่เพื่อสร้างมลูคา่เพิ่มและพฒันาตลาดสินค้าเกษตร
เพิ่ มข้ึน โครงสร้ างพื้ น ฐ าน ได้รับการพัฒน าอย ่าง ทั่วถึ ง  ประช าชนมีส่วน ร่วมใน การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทุกพื้นท่ี ศิลปวฒันธรรมและภูมปัิญญาทอ้งถ่ินไดรั้บการอนุรักษ์สืบ
สานให้อยูคู่ก่บัท้อง ถ่ิน  ประชาชนไดรั้บการพัฒนาทางดา้นการศึกษาสวสัดิการสังคม สาธารณสุข และ
การกีฬาอยา่งมีคณุภาพ การพัฒนาของทอ้งถ่ินอยูภ่ายใต้กระบวนการมีสว่นรว่มของภาคส่วนตา่งๆ  อยา่ง
ทัว่ถึง 
          องค์การบริหารส่วนจังหวดัสตูล ได้ประกาศใช ้แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เมือ่วนัท่ี  30  ธันวาคม  2559  ก  าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการในปี พ.ศ. 2561 ในแผนพฒันาท้องถ่ินส่ีปี  
พ.ศ. 2561 - 2564 รวม 7 ยุทธศาสตร์ 133  โครงการ ตอ่มาม ีเพิ่มเติมฉบับท่ี  1/2560   ฉบับท่ี 4/2561  อีก  
31  โครงการและ เปล่ียนแปลงฉบบัท่ี  1/2560   ถึง เปล่ียนแปลงฉบบัท่ี 3/2561 อีก  4  โครงการ  รวม
ทั้งหมด 168 โครงการ  ก  าหนดงบประมาณด าเนินการ จ านวน 286,333,647 บาท  

องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสตูลได้ก  าหนดยุทธศาสตร์ 7 ยุทธศาสตร์ ไดแ้ก ่  
 1.  พฒันาการทอ่งเท่ียวอยา่งมคีณุภาพและยัง่ยืน 
 2.  สร้างความเขม้แข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกจิให้ม ัน่คงอยา่งยัง่ยืน 
 3.  พฒันาโครงสร้างพื้นฐานไดม้าตรฐานและเชื่อมโยงอยา่งทั่วถึง 
 4. จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มสูสั่งคมนา่อยูอ่ยา่งยัง่ยืน 
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 5. อนุรักษ์ศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมปัิญญาทอ้งถ่ิน 
 6. พฒันาคณุภาพชีวติประชาชนให้เกดิความยัง่ยืน สังคมสงบสุข 
 7. บริหารจดัการองค์กรอยา่งมธีรรมาภิบาล 

                ผูบ้ริหาร อบจ.สตูลได้ประกาศใชข้้อบัญญัติงบประมาณ เมือ่วนั ท่ี  8  กนัยายน  2560  

โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูใ่นข้อบญัญติังบประมาณ 101  โครงการ ตั้งจา่ยรายการใหม ่ 15  โครงการ  รวม

ทั้งส้ิน   116  โครงการ  ยกเลิก 6  โครงการ  คงเหลือ 110 โครงการ  งบประมาณ 122,424,400 บาท 

จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ใน ยุทธศาสตร์แตล่ะด้าน ได้มีการก  าหนดโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายของยุทธศาสตร์แตล่ะดา้น ดงัน้ี 

ยุทธศาสตร์ที ่  1 พฒันาการท่องเทีย่วอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ก  าหนด 13โครงการ/กจิกรรม ไดแ้ก ่            
                          1.1 อบรมสัมมนาให้ความรู้แกผู่้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท บงักะโลและเกสท์เฮา้ส์  
ในจงัหวดัสตูล 

1.2 จดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์การทอ่งเท่ียวจงัหวดัสตูล 
                           1.3. รักษ์เล ป่า เปิดฟ้าอนัดามนัสตูล  
                           1.4  ขบัเคล่ือนอนาคตสตูลดา้นการทอ่งเท่ียว  

1.5 อบรมมคัคเุทศก ์
1.6 จดักจิกรรมสง่เสริมการทอ่งเท่ียวจงัหวดัสตูล 
1.7 วนัเตา่โลก (World Turtle Day) 
1.8 จดังานแขง่ขนัตกปลานานาชาติบาราฟิชชิ่งคพั 
1.9 คา่บ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง  ณ  ทา่เทียบเรือปากบารา   
1.10 จดังานเทศกาลสง่เสริมการทอ่งเท่ียว อ าเภอละงู (ยอนหอยหลอด)  
1.11 จดังานมรกตอนัดามนัมหัศจรรย์อาหารอรอ่ยของดีท่ีละงู (La-Ngu Food Festival) 
1.12  Satun Geopark Fossil Festival  
1.13 จดังานจกัรยานเพื่อการทอ่งเท่ียว 

 

ยุทธศาสตร์ที่  2    สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้ ม่ันคงอย่างยั่งยืน  ก  าหนด 5 
โครงการ/กจิกรรม ไดแ้ก ่  
                           2.1 สง่เสริมและพฒันากลุม่ อาชีพ  
                           2.2 สง่เสริมการลงทุน   
                           2.3 ขบัเคล่ือนอนาคตสตูลดา้นการเกษตร 
    2.4. สง่เสริมอาชีพเกษตร 
                           2.5. สตูลเกษตรแฟร์ 
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ยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างทั่วถึง   ก  าหนด  10 โครงการ/
กจิกรรม ไดแ้ก ่ 

3.1 ติดตั้งระบบสอ่งสวา่ง (High Mast) 
3.2 กอ่สร้างถนนลาดยางสายสต.ถ.1-0060 บา้นยางในคง หมูท่ี่ 12 ต.ละงู 

                           3.3 กอ่สร้างถนนลาดยางถนนสายสต.ถ. 1-0057 บา้นน ้ าหรา-บา้นควนกาหลง 
                        3.4 ซอ่มสร้างถนนลาดยางถนนสายสต.ถ. 1-0043 หมูท่ี่ 3,9 ต.ท ่าแพ -หมูท่ี่  4  ต.ควน
กาหลง 
                           3.5 ซอ่มสร้างถนนลาดยางถนนสายสต.ถ. 1-0019 บา้นทุง่หญา้แดง-บา้นกาลนัยีตนั  อ.
เมอืง 
                           3.6 กอ่สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้นซอย 2 หมูท่ี่ 3  ต.ควนกาหลง  อ.ควน
กาหลง เชื่อมตอ่ หมูท่ี่ 3  ต.ควนโดน  อ.ควนโดน 
                           3.7 ซอ่มสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สาย สต.ถ. 1-บา้นบูเกต็ยาม ู - บา้นนาปริก 
อ.ควนโดน 
                           3.8 ซอ่มสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สาย สต.ถ. 1-0029 บา้นปาดงับูโล๊ะ 
- บา้นทุง่วมิาน ต.บา้นควน อ.เมอืง  
                           3.9 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสาย สต.ถ. 1-0013 บา้นทุง่ไหม-้บา้นผงั 17 
อ าเภอละงู , อ าเภอมะนัง 
                           3.10 ซอ่มสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สาย สต.ถ.1-บา้นทุง่วมิาน-บา้นควนขนั 
อ าเภอเมอืงสตูล 

ยุทธศาสตร์ที ่4  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน ก  าหนด 5โครงการ/
กจิกรรม ไดแ้ก ่

4.1 สนับสนุนการจดัการดา้นขยะอนัตรายจงัหวดัสตูล 
4.2 ทอ้งถ่ินไทยรวมใจภกัด์ิรักษ์พื้นท่ีสีเขียว 

                           4.3 สนับสนุนการติดตั้งทุน่จอดเรือจุดชมปะการังธรรมชาติ 
                           4.4 คลองสวยน ้ าใส 

4.5. จดักจิกรรมรณรงค์เครือขา่ย Green City 

ยุทธศาสตร์ที ่  5   อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณ ี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ก  าหนด 11 โครงการ/
กจิกรรม ไดแ้ก ่ 

5.1  แขง่ขนัวา่วประเพณีจงัหวดัสตูล 
5.2  แขง่ขนัเรือทอ้งแบนประเพณี 
5.3 จดังานวนัซาลามตัฮารีรายา (อีด้ิลฟิตรี) 
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                           5.4 สง่เสริมกจิกรรมในเดือนรอมฎอน 
5.5 จดังานวนัร าลึกเกยีรติประวติัทา่นศาสดามฮู ัมมดั 

                           5.6.สง่เสริมกจิกรรมวนัส าคญัทางพทุธศาสนา วนัมาฆบูชา 
                           5.7 สง่เสริมกจิกรรมวนัส าคญัทางพทุธศาสนา วนัวสิาขบูชา 
                           5.8 บวชสามเณรภาคฤดูร้อนสง่เสริมกิจกรรมวนัส าคัญทางพทุธศาสนา วนัเขา้พรรษา 

5.9 บวชศีลจาริณี 
5.10 บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
5.11 สัมมนาและทศันศึกษาดูงาน เพื่อสืบสานประเพณีและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ที ่  6  พฒันาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข ก  าหนด 44 โครงการ/
กจิกรรม ไดแ้ก ่ 
                            6.1 พฒันาความรู้และทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                            6.2 สง่เสริมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
                            6.3 สง่เสริมการให้ความรู้ดา้นภยัพิบัติจงัหวดัสตูล 

 6.4 ขบัเคล่ือนอนาคตสตูลดา้นการศึกษา 
                            6.5 นิเทศการศึกษา 
                            6.6 สง่เสริมทกัษะทางวชิาการให้แกน่ักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามสัยิด              
(ครุุสัมพนัธ์) 
                            6.7 สง่เสริมทกัษะทางวชิาการให้แกศู่นย์การศึกษาอิสลามประจ ามสัยิด (ตาดีกา) 
                            6.8 จดัท าแผนพฒันาการศึกษา อบจ.สตูล 
                            6.9 สง่เสริมการจดัการเรียนการสอนโรงเรียนนิคมพฒันาผงั 6 
                            6.10 สนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการบริหารสถานศึกษา 
                            6.11 อาหารเสริม( นม ) 
                            6.12 จดังานมหกรรมวชิาการและกฬีาเพื่อเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาเยาวชนมสุลิม 

 6.13 สง่เสริมการเรียนการสอนโรงเรียนน ารอ่งเน้นหลกัสูตรเฉพาะดา้น  (หลกัสูตรกฬีา) 
 6.14 เจา้ภาพ - เขา้รว่มแขง่ขนัมหกรรมและวชิาการนักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลาม

ประจ ามสัยิด (ตาดีกา) 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
                            6.15 พฒันาคณุภาพชีวติผูสู้งอายุ 
                            6.16 อบรมให้ความรู้การป้องกนัการติดเชื้อ HIV (โรคเอดส์) แกป่ระชาชนและผูน้ า
ชมุชน 

 6.17 สง่เสริมสุขภาพและป้องกนัโรคดา้นสาธารณสุข 
                            6.18 พฒันาสมรรถภาพเครือขา่ยการแพทย์ฉุกเฉินเบ้ืองตน้  
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                            6.19 พฒันาระบบบริการการดูแลผูบ้าดเจ็บจากอุบติัเหตุหมูท่างทะเล 
                            6.20 พฒันาระบบบริการการแพทย์ฉกุเฉินจงัหวดัสตูล 
                            6.21 พฒันาคณุภาพระบบบริการโรงพยาบาลละงู 
                            6.22 ขบัเคล่ือนอนาคตสตูลดา้นสวสัดิการสังคม 
                            6.23 พฒันาเสริมสร้างเครือขา่ยผูน้ าดา้นสุขภาพ 
                            6.24 อบรมพฒันาคณุภาพชีวติสตรีสตูล 
                            6.25 รณรงค์ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด  
                            6.26 จดังานวนัตอ่ตา้นยาเสพติดโลก 
                            6.27 สง่เสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชมุชน (บา้นกาเน๊ะ)  
                            6.28 จดังานวนัเด็กแหง่ชาติ 
                            6.29 จดัการแขง่ขนักฬีาสตูลลีก 
                            6.30 ปรับปรุง ซอ่มแซม บ ารุงรักษา สนามกฬีาองค์การบริหารสว่นจงัหวดัสตูล 
                            6.31 อบรมสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน "รากแกว้แหง่ปัญญา"  
                            6.32 สง่เสริมคณุธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิมจงัหวดัสตูล (ศูนย์คลองชา้ง) 
                            6.33 อบรมคณุธรรมและจริยธรรม ให้แกผู่น้ับถือศาสนาอิสลาม 
                            6.34 อบรมคณุธรรมและจริยธรรม ให้แกผู่น้ับถือศาสนาพทุธ 
                            6.35 จดัการแขง่ขนัเซปักตะกร้อ (สตูลคพัเขาน้อยเกมส์) 
                            6.36 จดัการแขง่ขนักฬีาจาบงัเกมส์ 
                            6.37 จดัการแขง่ขนักฬีานักเรียนและเยาวชนจงัหวดัสตูล 
                            6.38 สง่เสริมและสนับสนุนการกฬีาจงัหวดัสตูล 
                            6.39 สมทบส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแหง่ชาติ 
                            6.40 พฒันาระบบการบริหาร จดัการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถ่ินเพื่อเขา้สูป่ระเทศไทย 4.0   
                            6.41 ลานอเนกประสงค์ พร้อมครูะบายน ้ า โรงเรียนนิคมพฒันาผงั 6    
                            6.42 ปรับปรุงอาคารอนุบาล    
                            6.43 ลานสนามกฬีา (สนามวอลเลย์บอล ชายหาดและสนาม เปตอง)     
                            6.44 กอ่สร้างทางเชื่อมระหวา่งอาคารห้องสมุดและโรงยิม                           

ยุทธศาสตร์ที ่ 7  บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล  ก  าหนด 22 โครงการ/กจิกรรม ไดแ้ก ่  
7.1 ประเมนิผลการปฏิบติัราชการขององค์การบริการสว่นจงัหวดัสตูล (BSC) 
7.2 คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการงานจา้งองค์กรหรือสถาบนัเพื่อส ารวจความพึงพอใจของ

ผูรั้บบริการ 
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7.3 พฒันาศกัยภาพบุคลากรและเพิ่มทกัษะในการปฏิบัติงาน 
7.4 เผยแพร ่ประชาสัมพนัธ์ภารกจิหน้าท่ีและผลงานของ  อบจ. 
7.5 ฝึกอบรมเกีย่วกบังานการเงิน การคลงัขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตูล 
7.6 ฝึกอบรมพฒันาประสิทธิภาพและเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรม 

                           7.7 อบจ.พบประชาชน 
7.8 จดัท าแผนพฒันาของ อบจ.สตูล 
7.9 คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันา อบจ.สตูล 

                           7.10 ติดตามและประเมนิผลแผนพฒันา  อบจ.สตูล 
7.11 คา่ปรับปรุงเวบ็ไซต์  อบจ.สตูล 

                           7.12 พฒันากลไกการก  ากบั ติดตาม และประเมนิผลการป้องกนัการทุจริต 
                           7.13 อบรมให้ความรู้เกีย่วกบัการจดัซ้ือ จดัจา้ง  
                           7.14 ปรับปรุงอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตูล    
                           7.15 สุดยอดผูน้ าสูค่วามสมานฉันท์ 

7.16 ฝึกอบรมลูกเสือชาวบา้นจงัหวดัสตูล   
7.17 คา่ใชจ้า่ยในการศึกษาวจิยัเพื่อพฒันาท่ีอบจ.สตูลด าเนินการเองหรือร่วมกบั

หนว่ยงานอ่ืน 
7.18 คา่บ ารุงรักษาหรือปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง ท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของ  อบจ.

สตูล 
                          7.19 คา่ปรับปรุงรถสุขาเคล่ือนท่ี       
                          7.20 คา่ซอ่มใหญเ่คร่ืองจกัรกลและยานพาหนะ (Over Haul)   
                          7.21โครงการอบรมวชิาการเพิ่มศักยภาพการปฏิบติังานของบุคลากร อบจ.  
                          7.22  กอ่สร้างท่ีจอดรถช ัว่คราวขา้งส านักงาน อบจ.สตูล       

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัไดด้ าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ                     
พ.ศ. 2561  และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์ก ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 และเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2559  หมวด 6 การติดตามและประเมนิผล
แผนพัฒนา  น าไปสู่การวดัความส าเ ร็จ ประเมินวา่มกีารน าแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาทอ้งถ่ินส่ีปี 
(พ.ศ.2561 – 2564)  ไปปฏิบติัเพียงใด ได้ผลเป็นอยา่งไร บรรลุวตัถุประสงค์ตอบสนองวสัิยทศัน์ สามารถ
วดัผลสัมฤทธ์ิผลของแผน ยุทธศาสตร์และ แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี  (พ.ศ .2561 – 2564) ได้ และ ใน
ขณะเดียวกนักส็ามารถรวบรวมข้อมลูเพื่อใชเ้ป็นพื้นฐานในการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ฉบับตอ่ไป   
                          จากการติดตามและประเมินแผนการด าเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัสตูล
ตั้งแตพ่ .ศ.2558-2560 พบวา่ การก  าหนดยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2559 มี 11 ยุทธศาสตร์และ
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ก  าหนดโครงการท่ีจดัท าโดยเฉล่ีย 137-138 โครงการ และมผีลการประเมินด้านผลผลิต (product) และ
ผลลัพธ์(outcome)  ไดแ้ก ่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พบวา่การรับรู้ ผลส าเ ร็จตามเป้าประสงค์ของแผน 
การเปล่ียนแปลงการด าเนินชีวติและความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พบวา่
การรับรู้ของประชาชน ความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนอยูใ่นระดับมาก และความพึงพอใจของ
ประชาชนอยูใ่นระดับมากท่ีสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  การรับรู้อยูใ่นระดับมาก ความส าเร็จตามเป้า
วตัถุประสงค์ของแผนและความพึงพอใจของประชาชน  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( มหาวิทยาลัยทักษิณ.
2558-2560 ) ดงัตาราง 

                                                                  Product / Outcome 

ประเมนิ 
2558 2559 2560 

มากท่ีสุด มาก มากท่ีสุด มาก มากท่ีสุด มาก 
ความพึงพอใจ  -  -  - 
การรับรู้  - -  -  
การยอมรับ - - - - - - 
ความส าเร็จ  - -    
การเปล่ียนแปลง  - - - - - 
               
                   ในการติดตามและประเมิน แผนการด าเ นิน งาน  ขององ ค์การบริห ารส่วนจัง หวดัสตูล
ปีงบประมาณ 2558-2560 ได้น ากรอบการประเมินแบบ CIPP  มาประยุกต์ใช ้พบวา่ในดา้นบริบทความ
พร้อมของปัจจัยพื้นฐาน  (context) และกระบวนการ (process) ในการจัดท าแผนพัฒนาจะมปัีญหา ไดแ้ก ่
งบประมาณท่ีไดรั้บในการจดัท าโครงการ ความลา่ชา้ของงบประมาณ จ านวนบุคลากรท่ีไมเ่พียงพอ การ
มสีว่นรว่มของประชาชนในการจดัท าโครงการอยูใ่นระดับปานกลาง(มหาวิทยาลยัทักษิณ.2558 -2560) 

วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
1. เพื่อประเมนิบริบท (Context) ในการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2561ขององค์การบริหารสว่นจงัหวดัสตูล 
2. เพื่อประเมนิกระบวนการด าเนินงาน (Process) ตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2561ขององค์การบริหารสว่นจงัหวดัสตูล  
3. เพื่อประเมิน ผลผลิต (Product) ของการด าเนิ นงานตามแผนการด าเ นิน งาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารสว่นจงัหวดัสตูล 
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ท าให้ ทราบถึงบริบท(Context) ในการด าเ นิ นง านตามแผนการด าเ นิน งาน  ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารสว่นจงัหวดัสตูล         
2. ท าให้ทราบถึง กระบวนการด าเ นิน งาน  (Process) ตามแผนการด าเ นิ น งาน  ประจ า ปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารสว่นจงัหวดัสตูล 
3. ท าให้ทราบถึงผลผลิต(Product) ของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารสว่นจงัหวดัสตูล 

ขอบเขตของการประเมิน 
 ประเมนิบริบท (Context) กระบวนการด าเ นินงาน  (Process) และผลผลิต (Product) ของการ

ด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 1.ขอบเขตเน้ือหาการประเมิน ดงัน้ี 

      ส่วนที่ 1 การประเมนิบริบท (Context) ได้แก ่การประเมินความพร้อมปัจจัยพื้นฐานใน
การด าเ นินงานด้านบุคลากร งบประมาณ แผนการด าเนินงาน การมสี่วนร่วมของหน่วยงาน และการ
บริหารโครงการ                               

     ส่วนที่ 2  การประเมินกระบวนการ  การด าเนินงาน (Process)  ตามแผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดแ้ก ่การด าเนินงานตามก  าหนดเวลา การประสานงานกบัหน่วยงาน
หรือองค์กรอ่ืน  การประชาสัมพนัธ์  การมสีว่นรว่มของประชาชนในการด าเนินงาน  การใชง้บประมาณ  
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 

     ส่วนที่ 3  การประเมินผลผลิต  (Product)  ประ เมิน ผลการด าเนิ นง านตามแผนการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดแ้ก ่

3.1 โครงการท่ีจดัท าแลว้เสร็จเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์และแผน  
3.2  การใชจ้า่ยงบประมาณ 
3.3  ประสิทธิผลและความคุ้มคา่ ไดแ้ก ่การบรรลุตามวตัถุประสงค์ของโครงการ/

ยุทธศาสตร์ และ ความพึงพอใจของประชาชน 

 2.ขอบเขตด้านพ้ืนทีแ่ละวิธีการประเมิน 
การประเมนิน้ีใชว้ธีิการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและคณุภาพ  

ขอ้มลูเชิงคณุภาพ ศึกษาจากเอกสารทางวชิาการ ขอ้มลูเอกสาร หรือขอ้มลูจากเวป็
ไซด์ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตูล  การสัมภาษณ์บุคคลท่ีเกีย่วข้อง  

ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช ้แบบสอบถาม เก็บข้อมูลจากประชาชน ในพื้ นท่ี  7  อ าเภอ            
ของจงัหวดัสตูล สุ ่มจ านวนตวัอยา่งโดยใชต้ารางยามาเน ่  การจัดเก็บข้อมลูจะกระจายไปตามยุทธศาสตร์              
7 ยุทธศาสตร์  



9 

กรอบการประเมิน 

               การติดตามและประเมนิแผนพฒันาท้องถ่ินส่ีปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

Context  Process  Product 
ความพร้อมของปัจจยัในการ
ด าเนินงาน 
- บุคลากร 
- งบประมาณ 

 - การด าเนินงานจดัการตาม
ก  าหนดเวลา 

- การประสานงาน 
- การประชาสัมพนัธ์ 

 - จ านวนโครงการท่ีจดัท า
แลว้เสร็จ 

-การรับรู้ของประชาชน 
-ประสิทธิผลและความคุ้มคา่ 

- แผนการด าเนินงานของ
หนว่ยงาน 

-การมสีว่นรว่มของหนว่ยงาน 
-การบริหารโครงการ 
 

 - การมสีว่นรว่มของประชาชน 
- การใชง้บประมาณ 
-ปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน 

        1.การบรรลุวตัถุประสงค์ 
หรือเป้าประสงค์ 

2.ความพึงพอใจของ     
ประชาชน 

 

ประเด็นการประเมนิ ตวัชี้วดั แหลง่ขอ้มลู เคร่ืองมอื /วธีิการ 
แนวทางการ

วเิคราะห์สถิติท่ีใช  ้
1. ประเมนิบริบท 

(context) ความ
พร้อมของ
ปัจจยัพื้นฐานในการ
ด าเนินงาน 

-ความพร้อมดา้นบุคลากร 
-งบประมาณ 
- แผนการด าเนินงานของ
หนว่ยงาน 

-การมสีว่นรว่มของหนว่ยงาน 
-การบริหารโครงการ 

ผูรั้บผิดชอบ (ผอ.
กอง หรือตวัแทน)  
8 กองงาน 

1. เอกสาร 
2. สัมภาษณ์ 

สรุปค าสัมภาษณ์
เชิงเน้ือหา 
(content) 



10 

ประเด็นการประเมนิ ตวัชี้วดั แหลง่ขอ้มลู เคร่ืองมอื /วธีิการ 
แนวทางการ

วเิคราะห์สถิติท่ีใช  ้
2. ประเมนิกระบวนการ

ด าเนินงาน 

    (Process) 

- การด าเนินงานจดัการตาม 
ก  าหนดเวลา 
- การประสานงานกบั 
หนว่ยงานอ่ืน 
- การประชาสัมพนัธ์ 
- การมสีว่นรว่มของ 
ประชาชน 
- การใชง้บประมาณ 
- ปัญหาอุปสรรคในการ 
ด าเนินงาน 

ผูรั้บผิดชอบ (ผอ. 
กอง หรือตวัแทน)   
8 กองงาน 

1. เอกสาร 
2. สัมภาษณ์ 

สรุปค าสัมภาษณ์
เชิงเน้ือหา 
(content) 

3. ประเมนิผลผลิต 
(product) 

- จ านวนโครงการท่ีจดัท า 
แลว้เสร็จ เปรียบเทียบกบั 
เป้าหมาย 
-การใชง้บประมาณ 
-การรับรู้ของประชาชน 
- ประสิทธิผลและความคุ้มคา่ 
      1. การบรรลุวตัถุประสงค์ 
ของโครงการ/ยุทธศาสตร์    
      2.ความพึงพอใจของ
ประชาชน 

1. เอกสารสรุปผล 
การด าเนินงาน  
E- plan 
2. ประชาชนใน 
พื้นท่ี 7 อ าเภอของ  
จ.สตูล 

1. เอกสาร  
E- plan 
2. แบบสอบถาม 

ร้อยละ   
คา่เฉล่ีย 

 



บทท่ี 2 
แนวคิดและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

การติดตามและประเมนิแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตูล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ผูป้ระเมนิ ไดอ้าศยัแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวจิยัท่ีเกีย่วขอ้ง ดงัน้ี 

2.1 บริบทขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตูล 
2.2 แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี 
2.3 แผนพฒันาส่ีปี(พ.ศ. 2561-2564)ขององค์การบริหารสว่นจงัหวดัสตูล 
2.4 แนวความคิดเกีย่วกบัการประเมนิ 
2.5 แนวคิดการรับรู้ 
2.6 แนวคิดการประเมนิความคุ้มคา่ 
2.7 แนวคิดความพึงพอใจ 
2.8 งานวจิยัท่ีเกีย่วขอ้ง 

2.1 บริบทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
จงัหวดัสตูลนั้ นเป็นจงัหวดัสุดเขตแดนใตข้องประเทศไทยอีกจงัหวดัหน่ึงทางดา้นฝ่ังทะเล

อนัดามนั  หา่งจากกรุงเทพฯ 973 กโิลเมตร มอีาณาเขตติดตอ่กบัจงัหวดัใกล้เคียง  โดยทิศเหนือติดตอ่
กบัอ าเภอรัตภูม ิจังหวดัสงขลา อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพ ัทลุงและอ าเภอปะเหลียน จังหวดัตรัง  ทางทิศ
ใต้ติดตอ่กบัรัฐเปอร์ลิสและรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย   ทิศตะวนัออกนั้ นติดตอ่กบัอ าเภอสะเดา 
จังหวดัสงขลาและรัฐเปอร์ลิส  ประ เทศมาเลเซียและทางทิศตะวนัตกติดตอ่กบัทะเลอันดามัน 
มหาสมทุรอินเดีย  โดยพื้นท่ีมีเทือกเขาบรรทัดและสันกาลาคีรีเป็นเส้นก ัน้อาณาเขต ระหวา่งจังหวดั
สตูล กบัจงัหวดัอ่ืนๆ และประเทศมาเลเซีย   โดยมรูีปแบบการปกครองและการบริหารราชการแผน่ดิน 
3 รูปแบบ คือ  การบริห ารราช การส่วนกลาง ประกอบด้วยส่วนราชการสังกดัส่วนกลาง ซ่ึงตั้ ง
หน ่วยงานในพื้นท่ีจงัหวดั จ านวน 50 หน ่วยงาน การบริหารราชการส่วนภูมิภาค จดัรูปแบบการ
ปกครองและการบริหารราชการ ออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดบัจังหวดัประกอบดว้ย ส่วนราชการประจ า
จงัหวดั จ านวน 32 หน ่วยงาน ระดับอ าเภอประกอบดว้ย 7 อ าเภอ 36 ต าบล 279 หมูบ่้าน และการ
บริหาราชการส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบด้วย 1 องค์การบริหารสว่นจังหวดั 1 เทศบาลเมือง 6 เทศบาล
ต าบล และ 34 องค์การบริหารสว่นต าบล ทั้งน้ีองค์การบริหารสว่นจังหวดัสตูล นั้นก็ถือเป็นหน่วยงาน
ราชการสว่นท้องถ่ินแหง่หน่ึงในจงัหวดัสตูล ซ่ึงเป็นการปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบหน่ึงท่ีมกีารปรับปรุง
แกไ้ข  และวิวฒัน าการมาตามล าดับ สภ าจังหวดัถูกจัดให้ มีข้ึนเป็นคร้ังแรกในปี พ.ศ.2476  ตาม
พระราชบญัญัติจดัระเบียบเทศบาล พ.ศ.2476  ฐานะของสภาจงัหวดัขณะนั้ น  มีลกัษณะเป็นองค์กร
ตวัแทนของประชาชน    ท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาหารือแนะน าแกค่ณะกรรมการจงัหวดัเทา่นั้น  ตอ่มามี
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การตราพระราชบัญญติัสภาจังหวดั  พ.ศ.2481 ข้ึนเพื่อแยกกฎหมายท่ีเกีย่วกบัสภาจงัหวดัไวโ้ดยเฉพาะ 
จนกระทั่งได้มีการประกาศใช ้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผน่ ดิน  พ.ศ.2495  ซ่ึ ง
ก  าหนดให้ ผู ้วา่ราชการจังหวดัเ ป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาข้าราชการในส่วนจังหวดัของ
กระทรวง  ทบวง กรมตา่งๆ โดยตรงแทนคณะกรมการจงัหวดัเดิม สภาจังหวดัจึงมฐีานะเป็นสภาท่ี
ปรึกษาของผู้วา่ราชการจังหวดั ตอ่มามกีารตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวดั 
พ.ศ.2498 ซ่ึงก  าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวดัเป็นหน่วยราชการบริหารส่วนท้องถ่ินรูปแบบ
หน่ึง มฐีานะเป็นนิติบุคคล  และตอ่มาได้มีการปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วน
จังหวดัใหม  ่โดยตราพระ ราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน จังหวดั  พ .ศ.2 540 ท าใ ห้เกิดมีการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัทั้งหมด อยา่งท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบัน  แสดงให้
เห็นอยา่งเดน่ชดัวา่องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสตูล นั้นมพีฒันาการมาอยา่งยาวนาน 

ในปี พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตูล ภายใตก้ารบริหารของ นายสัมฤทธ์ิ   เลียง
ประสิทธ์ิ นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตูลได ้ก  าหนดวสัิยทศัน์ “เมืองทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศระดับ
โลก เกษตรยั่งยืน  สังคมน่าอยู”่ พันธกิจ  ไดแ้ก ่พฒันาการทอ่งเ ท่ียวเชิงนิเวศสูม่าตรฐานโลก สง่ เสริม
ให้ท าการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การรวมกลุม่แปรรูป การลดตน้ทุน การสร้าง
มลูคา่เพิ่มและพฒันาตลาดสินค้าเกษตร พัฒนาและเชื่อมโยงโครงขา่ยคมนาคมให้ครบถว้นเพียงพอ
รองรับปริมาณจราจรและอ านวยความสะดวกในแหลง่ทอ่งเท่ียว การเกษตร และให้สอดคลอ้งกบัทิศ
ทางการพฒันาจังหวดัและการใชผ้ัง เมืองรวม ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนรว่มในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และเพิ่มประสิทธิภ าพในการส่ง เส ริมและรักษา
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีโดยยึดหลักความสมดุลระหวา่งการเป็นเมืองกบัชนบท อนุรักษ์ศิลปะ วฒันธรรม วิถี
ชีวิตและภูมปัิญญาดั้งเ ดิมของสตูล โดยการมีสว่นร่วมของประชาชน พัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ 
นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยัให้ได้มาตรฐาน  สง่เสริมการใชห้ลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จดัการทอ้งถ่ิน 

2.2  แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) 

                         ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการจัดท าแผนพัฒน าขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินพ.ศ. 2548 และแกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ .ศ.2559 ก  าหนดให้องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
จดัท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินส่ีปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)    และแผนการด าเนินงานประจ าปี เพื่อเ ป็นการ
ก  าหนดทิศทางในการพฒันาทอ้งถ่ินให้สอดคลอ้ง ระหวา่งแผนและงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
                           แผนพฒันา หมายถึงแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
                       แผนพัฒนาทอ้งถ่ินส่ีปี หมายถึง แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีก  าหนด
วสัิยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตวัชี้ วดั คา่เป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกบั
แผนพัฒนาจังหวดั ยุทธศาสตร์ การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวดั  แผนพฒันา
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อ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพฒันา หมูบ่า้นหรือชมุชน  อนัมลีักษณะเป็นการก  าหนดรายละเอียด
แผนงาน โครงการพฒันาท่ีจดัท าข้ึนส าหรับ ปีงบประมาณแตล่ะปี ซ่ึงมีความตอ่เน่ืองและเป็นแผน
กา้วหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือการ เปล่ียนแปลงแผนพฒันาท้องถ่ิน ท่ีปี  (พ.ศ. 
2561 – 2564)  
              โครงการพัฒนา หมายถึงโครงการท่ีมีวตัถุประสงค์สนองตอ่แผนพัฒนาท้องถ่ิน ส่ีปีของ 
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเพื่อให้การพฒันาบรรลุตามวสัิยทศัน์ ท่ีก  าหนดไว ้   
              แผนการด าเ นิน งาน หมายถึง  แผนการด าเ นิน งานขององค์กรปกครองส่วนท่ีแสดงถึง 
รายละเ อียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรม ท่ีด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นท่ีขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณนั้น “ 

               การจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตอ้งสอดคลอ้ง กบัระเบียบวา่ดว้ยการ 
ประสานการจดัท าแผนพฒันาจงัหวดัขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยมขีั้นตอนด าเนินการ  ดงัน้ี 
                1. คณะกรรมการพัฒน าท้องถ่ินร่วมกบัประชาคมท้องถ่ิน  ส่วน ราชการและวิสาหกิจท่ี
เกีย่วขอ้ง เพื่อ แจง้แนวทางการพฒันาท้องถ่ิน รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพฒันาและ
ประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งตลอดจน ความชว่ยเหลือทางวชิาการ และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกบัสภาพ
พื้นท่ีเพื่อน ามาก  าหนดแนวทางการจดัท า แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการ
พฒันาจากหน่วยงานตา่ง ๆ และขอ้มูลในแผนพฒันาหมูบ่้าน หรือแผนช ุมชนมาพิจารณาประกอบการ
จดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี 
                 2.คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน รวบรวมแนวทางและขอ้มลูน ามา 
วเิคราะห์เพื่อจดัท ารา่งแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีแล้วเสนอคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน 
                 3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนพัฒน าท้องถ่ินส่ีปีเพื่อเสนอผู้บริหาร
ทอ้งถ่ิน                         
                 4. ผู ้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมติัร่างแผนพัฒนาทอ้งถ่ินส่ีปีและ ประกาศใช ้แผนพัฒนา 
ทอ้งถ่ินส่ีปี  

                   องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจมอบให้หน ่วยงานหรือบุคคล ภายนอกจัดท าหรือร่วม
จดัท า รา่ง แผนพฒันาได ้โดยมขีั้นตอนการด านินการ ดงัน้ี 
                      1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินจัดท าร่างขอ้ก  าหนดขอบขา่ย
และ รายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายให้หน ่วยงานหรือบุคคลภายนอกด า  เ นินการ เพื่อเสนอ
คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน 
                       2. คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ินพิจารณาให้ความเห็นชอบรา่งข้อก  าหนดขอบขา่ยและ
รายละเอียด ของงานแลว้เสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  
                          3.ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินพิจารณาอนุมติัข้อก  าหนดขอบขา่ยและรายละเอียดของงาน  
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          เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถ่ินพ.ศ. 2548 และแกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ .ศ.2559 องค์การบริหารสว่นจังหวดัสตูลจึงได้
จดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีและแผนการด าเนินงานตามขั้นตอน ไดแ้ก ่   
             ขั้นตอนที่ 1  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู  คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัสตูล  ได้รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา ท่ีจะมีการด าเนินการจริงในพื้นท่ีของ
องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสตูล และจดัประช ุมคณะผูบ้ริหาร หัวหน้าสว่นราชการ และหัวหน้าฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการท างานระหวา่งหน่วยงานและก  าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตลอดจน
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ  เมือ่วนัท่ี 7 กนัยายน 2560   
              ขั้ น ตอนที่  2   การจัดท าร่า งแผนการด าเ นิ น งาน   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพฒันาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตูล  จดัท าร่างแผนการด าเนินงาน น าข้อมูลท่ีไดม้าพิจารณา
จดัหมวดหมูใ่ห้ สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน จงัหวดัสตูล และน าเสนอตอ่
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตูลพิจารณารา่งแผนการด าเนิ นงานเพื่อน าเสนอ
ผูบ้ริหาร   
                ขั้นตอนที่ 3  การประกาศใช ้แผนการด าเนินงาน คณะกรรมการพฒันาองค์การบริหารสว่น
จงัหวดัสตูล  น ารา่งแผนการด าเ นินงานเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตูล เพื่อประกาศใช ้ 
และปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ   

2.3 แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ. 2561-2564)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
1. วิสัยทศัน์ เมอืงทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศระดบัโลก เกษตรยัง่ยืน สังคมนา่อยู ่
2. ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  พฒันาการทอ่งเท่ียวอยา่งมคีณุภาพและยัง่ยืน  
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  สร้างความเขม้แข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกจิให้ม ัน่คงอยา่งยัง่ยืน  
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  พฒันาโครงสร้างพื้นฐานไดม้าตรฐานและเชื่อมโยงอยา่งทัว่ถึง  
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มสู่สังคมนา่อยูอ่ยา่งยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5  อนุรักษ์ศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมปัิญญาทอ้งถ่ิน  
ยุทธศาสตร์ท่ี 6  พฒันาคณุภาพชีวติประชาชนให้เกดิความยัง่ยืน สังคมสงบสุข  
ยุทธศาสตร์ท่ี 7  บริหารจดัการองค์กรอยา่งมธีรรมาภิบาล 

               3. เป้าประสงค์ 
                               1. รายไดจ้ากการทอ่งเท่ียวเพิ่มข้ึน  
                               2. มลูคา่มวลรวมจงัหวดัเพิ่มข้ึน 
                               3. ประชาชนมคีณุภาพท่ีดี 
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                4. ตัวช้ีวัด 
                               1. รายไดจ้ากการทอ่งเท่ียวเพิ่มข้ึน  
                               2. รายไดป้ระชากรเฉล่ียเพิ่มข้ึน  
                               3. โครงสร้างพื้นฐานท่ีไดรั้บการพฒันาให้มีมาตรฐานเพิ่มข้ึน  
                               4. องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินท่ีประชาชนเขา้มามสี่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
                              5. จ านวนศิลปวฒันธรรมท่ีไดรั้บการอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟู  
                              6. คา่ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาเฉล่ียสูงข้ึน  
                              7. จ านวนเด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอายุ ผูพ้ิการและผูด้อ้ยโอกาส ไดรั้บการพฒันา
คณุภาพชีวติให้ดี ย่ิงข้ึน  
                              8. จ านวนกจิกรรมดา้นการป้องกนัโรค การควบคมุและสาธารณสุขมีมากข้ึน 
                              9. จ านวนสนามกฬีาท่ีไดรั้บการพฒันามาตรฐาน  
                            10. จ านวนหนว่ยงานภาครัฐ เอกชนและประชาสังคมท่ีเขา้มามสี่วนรว่มในการ
พฒันาของ อบจ. 

5. กลยุทธ์ 
1. พฒันาการทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศสูม่าตรฐานโลก  
2. สง่เสริมให้ท าการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การรวมกลุม่แปรรูป 

การลดตน้ทุน การสร้างมลูคา่เพิ่มและพฒันาตลาดสินคา้เกษตร 
3. พฒันาและเชื่อมโยงโครงขา่ยคมนาคมให้ครบถว้นเพียงพอรองรับปริมาณจราจร

และอ านวยความสะดวกในแหลง่ทอ่งเท่ียว การเกษตร และให้สอดคล้องกบัทิศทางการพฒันาจังหวดั
และการใชผ้งัเมอืงรวม 

4. สง่เสริมสนับสนุนให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม และเพิ่มประสิทธิภาพในการสง่เสริมและรักษาส่ิงแวดล้อมท่ีดีโดยยึดหลกัความสมดุล
ระหวา่งการเป็นเมอืงกบัชนบท 

5. อนุรักษ์ศิลปะ วฒันธรรม วถีิชีวติและภูมปัิญญาดั้งเดิมของสตูล โดยการมสีว่น
รว่มของประชาชน 

6. พัฒน าการศึกษาทั้ งใน ระบบ นอกระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัย ให้ได้
มาตรฐาน 

7. สง่เสริมการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทอ้ง ถ่ิน 

                           องค์การบริห ารส่วนจัง หวดัสตูล  ได้ประ กาศใช ้แผนพัฒน าท้องถ่ิน ส่ีปี  (พ .ศ . 2561-
2564) เมือ่วนั ท่ี  30  ธันวาคม  2559  ก  าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการในปี พ.ศ. 2561 ในแผนพฒันา
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ทอ้งถ่ินส่ีปี  พ.ศ. 2561 - 2564 รวม 7 ยุทธศาสตร์ 133 โครงการ ตอ่มาม ีเพิ่มเติมฉบับท่ี  1/2560  ฉบับ
ท่ี 4/2561  อีก  31  โครงการและ เปล่ียนแปลงฉบับท่ี  1/2560   ถึงเปล่ียนแปลงฉบับท่ี 3/2561 อีก  4  
โครงการ รวมทั้งหมด 168 โครงการ  ก  าหนดงบประมาณด าเ นินการ จ านวน 286,333,647  บาท 
ผูบ้ริหาร อบจ.สตูลไดป้ระกาศใช ้ขอ้บญัญติังบประมาณ เมือ่วนั ท่ี  8  กนัยายน  2560  โดยมโีครงการ
ท่ีบรรจุอยูใ่นขอ้บัญญัติงบประมาณ 101  โครงการ ตั้งจา่ยรายการใหม ่ 15  โครงการ  รวมทั้ง ส้ิน  116  
โครงการ  ยกเลิก 6  โครงการ  คงเหลือ 110 โครงการ  งบประมาณ 122,424,400 บาท 

องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสตูลได้ก  าหนดยุทธศาสตร์ 7 ยุทธศาสตร์ ไดแ้ก ่  
1.  พฒันาการทอ่งเท่ียวอยา่งมคีณุภาพและยัง่ยืน 
2.  สร้างความเขม้แข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกจิให้ม ัน่คงอยา่งยัง่ยืน 
3.  พฒันาโครงสร้างพื้นฐานไดม้าตรฐานและเชื่อมโยงอยา่งทั่วถึง 
4. จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มสูสั่งคมนา่อยูอ่ยา่งยัง่ยืน 
5. อนุรักษ์ศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมปัิญญาทอ้งถ่ิน 
6. พฒันาคณุภาพชีวติประชาชนให้เกดิความยัง่ยืน สังคมสงบสุข 
7. บริหารจดัการองค์กรอยา่งมธีรรมาภิบาล 

2.4 แนวความคิดเก่ียวกับการประเมนิ 
2.4.1 ความหมายของการประเมิน 

ความหมายของการประเมิน ได้มีผู ้ให้ ความหมายไวห้ลายท ่าน  ซ่ึ งแตล่ะท ่านก็ได้ใ ห้
ความหมายของการประเมนิ หลายแนวทาง ดงัน้ี 

Cronbach (1963  อ้างถึงใน  ศิริช ัย กาญจนวาสี, 2536 ,16) ได้กลา่วไวว้า่การประเมินเป็น
กระบวนการท่ีเ ป็นระบบในการเกบ็รวบรวม และใชส้ารสนเทศส าหรับการตดัสินใจ จุดมุง่หมายหลัก
ของการประเมนิโครงการอยูท่ี่ความตอ้งการทราบผลของโครงการ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการ
ด าเนินงาน และสว่นใดของโครงการท่ีควรปรับปรุงแกไ้ข 

Suchman (1967  อ้างถึงใน  สุวิมล ติรกานันท์, 2550 , 1) ให้ความหมายของการประเมิน
โครงการวา่  หมายถึง  การใ ช ้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ห รือการใช ้เทคนิ คการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์เพื่อหาข้อมลูท่ีเป็นจริง และเชื่อถือได้เกี่ยวกบัโครงการ เพื่อการตัดสินใจวา่โครงการ
ดังกลา่วดีห รือไมดี่อยา่งไร  หรือเป็นการค้นห าวา่ผลของกิจกรรมท่ีวางไวใ้นโครงการ  ประสบ
ความส าเร็จตรงตามวตัถุประสงค์ หรือความมุง่หมายของโครงการหรือไม ่

Alkin (1969  อ้างถึงใน  วรรณภ า  ทองแดง ,2551 , 8 ) ได้กลา่ วไว ้วา่การประ เมิน เป็น
กระบวนการของการท าให้เกดิความมัน่ใจในการตดัสินใจด้วยการคัดเลือกข้อมลูท่ีเหมาะสมรวบรวม
และวิเคราะห์เพื่อจัดท ารายงานสรุปสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู ้บริหารในการตัดสินใจเลือก
ทางเลือกท่ีเหมาะสม 
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Worthen and Sander (1987  อ้างถึงใน  วรรณภา  ทองแดง. 2551, 9) ได้ให้ความหมายของ
การประเมนิไวว้า่เป็นการพิจารณาคณุคา่ของส่ิง ๆ  หน่ึง  ประกอบด้วย การจดัหาสารสนเทศเพื่อตดัสิน
คณุคา่ของแผนงาน ผลผลิตกระบวนการ หรือการบรรลุวตัถุประสงค์  หรือการพิจารณาศกัยภาพของ
ทางเลือกตา่ง ๆ ท่ีใชใ้นการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ 

Stufflebeam (1990 อ้างถึงใน  สุวิมล ติรกานันท์, 2550, 1) กลา่วถึงการประเมินโครงการวา่
เป็นกระบวนการบรรยาย เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกบัเ ป้าหมาย  การวางแผน  การด าเ นินการ และ
ผลกระทบ เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการตัดสินใจ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และเพื่อสง่เสริมให้เกิด
ความเขา้ใจในสถานการณ์ของโครงการ 

เยาวดี รางช ัยกุล วบูิลย์ศรี (2546 ,305) กลา่ววา่  การประเมินโครงการเป็นกระบวนการ
รวบรวมขอ้มูลและสารสนเทศท่ีจ าเป็นอนัจะน าไปสูก่ารตดัสินความส าเร็จ รวมทั้งการแกไ้ขปรับปรุง 
พฒันา ตลอดจนการสร้างและการก  าหนดทางเลือกใหมใ่นการด าเนินโครงการ 

พิสณุ  ฟองศรี (2549 ,68) ได้สรุปความหมายของการประเมินโครงการไวว้า่  หมายถึง
กระบวนการตดัสินคณุคา่ของโครงการในระยะหน่ึงระยะใดหรือทุกระยะ  โดยน าสารสนเทศจากการ
วดัมาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ท่ีก  าหนดไว ้เพื่อตดัสินใจจดัท าโครงการ  ทดลองหรือน ารอ่งปรับเปล่ียน 
ระงับ ปรับปรุง ขยายผล หรือยกเลิกโครงการ 

นอกจากน้ียงัมนีักวชิาการท่ีไดใ้ห้ความหมายเกี่ยวกบัการประเมนิผลโครงการไวด้้วย  ดงัน้ี 
ประช ุม  รอดประเสริฐ  (2529  ,72 -73) ให้ ความหมายของการประเมิน ผล  หมายถึง

กระบวนการรวบรวม และวเิคราะห์ข้อมูล เพื่อการด าเนิน การตัดสิน ใจด าเนินการส่ิงใดส่ิงหน่ึ ง
นอกจากน้ียงัมคีวามหมายเกีย่วข้องกบัค าอ่ืน  ๆ เชน่  การวิจยั การวดัผล การตรวจสอบรายงานผลการ
ควบคมุดูแล การประมาณการ  และการพิจารณาตัดสินใจ ซ่ึงอาจสรุปเป็นความหมายหรือค าจ ากดั
ความรวมกนัไดว้า่ เป็นการประเมนิคา่หรือประมวลผล  ท่ีจะเกดิข้ึนจากการด าเ นินงานโดยอาศยัขอ้มูล
ท่ีรวบรวมดว้ยวธีิการสอบถาม ทดสอบ สังเกต และวธีิการอ่ืน ๆ  แล้วท าการวิเคราะห์เพื่อตดัสินวา่การ
ด าเนินงานนั้นมคีณุภาพหรือบรรลุวตัถุประสงค์ของการด าเนินงานมากน้อยเพียงใด 

นิศา ชโูต (2538, 9) ไดใ้ห้ความหมายของการประเมนิผลไวว้า่ หมายถึงกจิกรรม 
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวเิคราะห์ความหมายขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัความต้องการ การหา

แนวทางวธีิการปรับปรุง  วิธีการจดัการเกี่ยวกบัโครงการ  และหาผลท่ีแน ่ใจวา่เกิดจากโครงการ เพื่อ
เป็นการเพิ่มคณุภาพ และประสิทธิภาพของโครงการให้ดีย่ิงข้ึน 

สมหวงั พิธิยานุวฒัน์  (2544 ,153) กลา่วถึงความหมายของการประเมินผลไวว้า่  หมายถึง
กระบวนการให้ได้มาซ่ึ งสารสนเทศเกี่ยวกบัความกา้วหน้าของโครงการ  และความส าเร็จของ
โครงการอนัเป็นเคร่ืองบง่ชี้ ถึงคุณคา่ของโครงการ  กลา่วคือ เป็นเคร่ืองแสดงวา่โครงการได้ด าเนินไป
แล้วได้ผลตามวตัถุประสงค์ของโครงการมากน้อยเพียงใด  ตลอดจนในอนาคตควรจะด าเนินการ
อยา่งไร 
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จากความหมายของนักวชิาการสรุปไดว้า่  การประเมนิผลโครงการหมายถึง  กระบวนการใน
การเกบ็รวบรวมข้อมลู วเิคราะห์ข้อมลูของโครงการ เพื่อหาแนวทางส าหรับโครงการนั้น  ๆ วา่ควรจะ
ด าเนินการตอ่ ยุติ หรือปรับปรุง เพื่อให้โครงการนั้นบรรลุตามวตัถุประสงค์ และมปีระสิทธิภาพ 

2.4.2 ประเภทของการประเมิน 
การประเมนิเป็นส่ิงท่ีควรท าควบคูไ่ปกบัการด าเนินโครงการ นับตั้งแตก่ารเลือกโครงการ 

การวางแผนโครงการ การด าเนินงานตามโครงการจนถึงการประเมนิผลสุดทา้ยของโครงการ  ชนิด
ของการประเมินโครงการจะแตกตา่งกนัไปตามชว่งเวลาของการประเมิน  ดงัตอ่ไปน้ี  (สุวิมล ติร
กานันท์, 2550, 9-10) 

Need Assessment หมายถึง การประเมนิความตอ้งการขององค์กรหรือกลุม่สังคมเพื่อน ามา
ท านโยบาย แผนงาน หรือโครงการใด ๆ เป็นการประเมนิกอ่นเร่ิมท าแผนหรือท าโครงการ 

Feasibility Study หมายถึง  การประเมินเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของทางเลือกเพื่ อ
น ามาจดัท าเป็นนโยบาย แผนงาน หรือโครงการใด ๆ 

1) ดา้นเศรษฐกจิ เ ป็นการพิจารณาคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึน  เมื่อเปรียบเทียบกบัผลตอบแทน ท่ี
ไดรั้บ 

2) ดา้นสังคม เป็นการพิจารณาวา่โครงการหรือแผนงานไมข่ัดตอ่วฒันธรรมประเพณี และ
วถีิการด ารงชีวติ ตลอดจนเป็นท่ียอมรับของสังคม 

3) ดา้นการเมอืง เป็นการพิจารณาวา่การด าเนินงานจะไมม่ีขอ้ขดัแยง้ทางการเมืองหรือไดรั้บ
การสนับสนุน 

4) ด้านบริห าร  เ ป็น การพิ จารณา ถึง ขีดความสามารถของ อง ค์กรท่ี เกี่ยวข้อง วา่มี
ความสามารถท่ีจะด าเนินการไดห้รือไม ่

5)  ด้านเทคนิค เป็นการพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เกี่ยวกบัเทคนิ ค  
วธีิการท่ีน ามาใชใ้นการด าเนินงาน 

6) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม เป็นการพิจารณาวา่โครงการหรือแผนงานท่ีจัดท าข้ึนมผีลตอ่การท าลาย
ส่ิงแวดลอ้มหรือไม ่

Context Evaluation หมาย ถึง  การประเมินบริบทของโครง การวา่มีความเหมาะส ม
ประกอบดว้ยความจ าเป็นของโครงการ ความตอ้งการโครงการของกลุม่เ ป้าหมาย  ความเหมาะสมของ
โครงการตอ่กลุม่เป้าหมายและความเหมาะสมตอ่พื้นท่ีด าเนินโครงการ 

Input Evaluation หมายถึง  การประเมินความพร้อมของส่ิงตา่ง  ๆ  ท่ีถูกน าเข้ามาร่วมใน
โครงการ ประกอบดว้ย บุคลากร งบประมาณ แนวทางการจดัการ วสัดุอุปกรณ์ 

Process Evaluation หมายถึง  การประ เมิน การปฏิบัติง านตามนโยบาย  แผนงาน  หรือ
โครงการวา่มคีวามถูกตอ้งเหมาะสมเพียงใด 
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Monitoring หมายถึง การติดตามก  ากบังาน  เป็นการประเมนิเพื่อตรวจสอบวา่การด าเนินงาน
เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน หรือโครงการท่ีวางไวห้รือไม ่

Formative Evaluation หมาย ถึง  การประเมิน ความก ้าวหน้ าของโครงการ  เมื่อด าเ นิ น
โครงการไปไดร้ะยะหน่ึง เพื่อน าผลไปใชแ้กไ้ขปรับปรุงโครงการ 

Product Evaluation หมายถึง  การประเมิน ผลท่ีได้จากโครงการวา่เป็นไปตามท่ีคาดหวงั
หรือไมเ่พียงใด 

Summative Evaluation หมายถึง  การประเมินผลสรุปโครงการ  หลังจากส้ินสุดการด าเ นิน
โครงการนั้ น  เพื่อน าผลไปประกอบการตดัสินใจวา่ ควรปรับปรุง  แกไ้ข สานตอ่ หรือยุติโครงการ
Follow-up Study หมายถึง  การติดตามผลท่ีเกิดข้ึนจากโครงการเมื่อโครงการส้ินสุดไปแล้ว จะมกีาร
ติดตามผลเป็นระยะ  ๆ เพื่อตรวจสอบความคงอยู ่ความกา้วหน้า  และการพัฒนาอันเป็นผลมาจากการ
ไดรั้บโครงการท่ีก  าหนด 

Meta-evaluation หมายถึง  การประเมิน โครงการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการ
ประเมนิ 

แผนภูมิ 2.1  แสดงประเภทของการประเมนิตามชว่งเวลาของโครงการ 

แหล่งทีม่า:  สุวมิล ติรกานันท์,2550,10 

สมคิด พรมจุย้ (2546, 30-33) ยงัไดเ้สนอประเภทของการประเมนิใน 3 ลกัษณะ ดงัน้ี 
1) แบง่ตามจุดมุง่หมายของการประเมนิ แบง่ไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

(1) การประเมินเพื่อปรับปรุง  บางคร้ังเ รียกวา่  การประเมนิความกา้วหน้า (Formative 
Evaluation) 

(2) การประเมนิเพื่อสรุปผล เรียกวา่ การประเมนิรวมสรุป (Summative Evaluation) 
2) แบง่ตามหลกัยึดในการประเมนิ แบง่เป็น 2 ประเภท คือ 
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(1) การประเมินโดยยึดหลกัวตัถุประสงค์เป็นหลัก  (Goal-Based-Evaluation) เป็นการ
ประเมนิวา่ท าไดบ้รรลุวตัถุประสงค์อะไรบา้ง 

(2) การประเมินท่ีอิสระไมยึ่ดวตัถุประสงค์ของโครงการ  (Goal-Free-Evaluation) เ ป็น
การประเมนิผลท่ีเกดิข้ึนทั้งหมด โดยไมท่ราบวา่วตัถุประสงค์ของโครงการน้ีมอีะไรบา้ง  

3) แบง่ตามล าดับ เวลาท่ีประเมิน  แบง่เ ป็นการประเมินกอ่นเ ร่ิมโครงการ  ขณะด าเนิ น
โครงการและหลงัจากส้ินสุดโครงการ  

(1) ประเมินกอ่นเ ร่ิมโครงการ (Pre-Evaluation) เป็นการประเมนิ ท่ีมีจุดมุง่หมายเพื่ อ
ตัดสินใจเ ลือกโครงการตรวจสอบความเหมาะสม  ความสมเหตุสมผลของการวางแผนด าเนิ น
โครงการความเป็นไปได้ของโครงการในการน าโครงการไปปฏิบัติ  คุณภาพของโครงการ  รวมทั้ง
ตรวจสอบโอกาสท่ีโครงการนั้ นจะประสบความส าเ ร็จตามเป้าหมาย การประเมนิในขั้นน้ีจะเน้นการ
พิจารณาใน 3 เร่ือง ไดแ้ก ่

ก) ความเหมาะสมของโครงการ  ประเมินเพื่อวิเคราะห์ปัญหา และความจ าเ ป็น
ของการท าโครงการ  (Need Assessment) ซ่ึง เป็นการตรวจสอบขั้นต้นในการก  าหนดเพื่อก  าหนด
ปัญหา ก  าหนดความจ าเป็น และเหตุผลท่ีส าคญัในการริเร่ิมโครงการนั้น  ๆ ข้ึน และการศึกษาถึงความ
เป็นไปไดใ้นการด าเนินโครงการ (Feasibility Studies) โดยพิจารณาความครอบคลุมดงัน้ี 

1. ความเป็นไปไดท้างเทคนิควชิาการ 
2. ความพร้อมทางการบริหารโครงการนั้นให้ลุลว่งไปได้ดว้ยดีตามเป้าหมาย 
3. ความพร้อมในการสนับสนุนทางด้านทรัพยากร โดยเฉพาะความเป็นไปไดท้างการเงิน  

ก  าลงัคน วสัดุและการจดัการ (ดูความพร้อมของปัจจยั) 
ข) การวิเคราะห์ ผลตอบแทนจากการด าเ นินโครงการ (Return of Investment) 

โดย  ทัว่ๆ ไป พิจารณาจากอตัราผลไดผ้ลเสีย 
ค) การศึกษาและคาดคะเนถึงผลประโยชน์หรือส่ิงท่ีอาจจะเกดิตามมาจากการ

ด าเ นิน โครงการนั้ น  (Consequence Analysis) การศึกษาเชิงคาดคะ เนถึงผลท่ีจะ ตามมาจากการ
ด าเนินงานท่ียงัไมค่อ่ยแพรห่ลาย แตจ่ะเป็นส่ิงท่ีมบีทบาทเพิ่มมากข้ึนในอนาคต 

(2) การประเมินใ นระหวา่ง การด าเ นิน งาน  (Implementation Evaluation or Process 
Evaluation) เป็นการประเมนิการด าเนินงานเมื่อน าโครงการท่ีวางแผนไวไ้ปปฏิบติั ทั้งน้ี  เพื่อศึกษาถึง
การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนท่ีก  าหนดไวห้รือไม  ่กิจกรรมใดท าได้ หรือท าไมไ่ด ้เพราะเหตุใด 
จุดเดน่ จุดดอ้ย มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง  การประเมนิในขณะด าเนินโครงการ จึงมีบทบาทใน
การปรับปรุงการด าเนินโครงการโดยตรง 

(3) การประเมินหลังการด าเนินงาน  เ ป็นการประเมินเพื่อตอบค าถามวา่โครงการจะ
ประสบผลส าเ ร็จตามแผนท่ีวางไวห้รือไม  ่ผลจากโครงการจะบรรลุตามวตัถุประสงค์ของโครงการ
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หรือไม ่ผลการด าเ นินงานคุม้คา่หรือไม  ่การประเมินในลักษณะน้ีจะเป็นการประเมนิงานออกเป็น 2 
ขั้นตอน คือ 

ก) ประเมนิทนัทีท่ีส้ินสุดโครงการ 
ข) การติดตามผลตอ่มา โดยเฉพาะการประเมินผลกระทบของโครงการท่ีต้อง

อาศัยการท้ิงชว่งระยะเวลาหน่ึ ง  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตา่ง  ๆ  ท่ีได้ประเมินไวต้ั้งแตเ่ ร่ิมการ
ด าเนินงานโครงการจนถึงส้ินสุดโครงการ บางทา่นเรียกการประเมินลกัษณะน้ีวา่ การประเมนิผลสรุป 
(Summative Evaluation) 

รูปแบบการประเมนิหลงัส้ินสุดโครงการ ไดแ้ก ่
1 รูปแบบการประเมนิ ท่ีเน้นจุดมุง่หมาย  (Objective Based Model) เ ป็นรูปแบบท่ีเน้นการ

ตรวจสอบผลท่ีคาดหวงัได้เกิดข้ึนหรือไม ่หรือประเมนิโดยตรวจสอบผลท่ีระบุไวใ้นจุดมุง่หมายเป็น
หลกัโดยดูผลท่ีเกดิจากการปฏิบติังานบรรลุจุดมุง่หมายท่ีก  าหนดไวห้รือไม ่

2 รูปแบบการประเมินท่ีเน้นการตัดสินคุณคา่ (Judgmental Evaluation Model) เ ป็นรูปการ
แบบการประเมินท่ีมจุีดมุง่หมายเพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมลูสารสนเทศ ส าหรับก  าหนดและวินิจฉัยคณุคา่
และโครงการนั้น 

3  รูปแบบการประเมิน ท่ีเน้ น การตัดสิน ใจ  (Decision-Oriented Evaluation Model) เ ป็น
รูปแบบการประเมนิท่ีมีจุดมุง่หมายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มลู และขา่วสารตา่ง  ๆ เพื่อชว่ยผูบ้ริหารในการ
ตดัสินใจเลือกทางเลือกตา่ง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2.4.3  ขั้นตอนการประเมิน 
ในการประเมิน  ขั้นตอนของการประเมิน  ข้ึนอ ยูก่ ับส่ิง ท่ีจะประเมิน  แตโ่ดยทั่วไป

สามารถแบง่ ครา่ว ๆ ไดด้งัน้ี (สุวมิล ติรกานันท์, 2550, 13) 
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แผนภูมิ 2.2  แสดงขั้นตอนของการประเมนิ 

 

แหล่งทีม่า:  สุวมิล ติรกานันท์, 2550, 13. 

2.4.4  แบบจ าลอง (Model) ทีใ่ช้ในการประเมิน 

2.4.4.1 แบบจ าลอง (Model) การประเมินของ Tyler  
แนวคิดทางการประเมินของ Tyler (1936  อ้างถึงใน  เยาวดี รางชยักลุ วิบูลย์ศรี, 2546, 30) 

จดัเ ป็นแนวคิดระดับช ั้นเ รียน  โดย Tyler มีความเห็นวา่การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนของ
นักเรียน จะมสีว่นชว่ยอยา่งมากในการพฒันากระบวนการเรียนการสอน 

ทั้ง น้ี  Tyler ได้เร่ิมตน้ การน าเสนอแนวคิดทางการประเมินโดยยึดกระบวนการของการ
จดัการเรียนการสอนเป็นหลัก  กลา่วคือ Tyler ได้นิยามวา่  กระบวนการจัดการเ รียนการสอนเป็น
กระบวนการท่ีมุง่จดัข้ึนเพื่อกอ่ให้เกดิการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาในตวัของผู้เรียนดว้ย
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เหตุน้ีจุดเน้นของการเรียนการสอน จึง ข้ึนอยูก่บัการท่ีผูเ้รียนจะตอ้งมกีารเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในตัว
ผูเ้รียนตามท่ีมุง่หวงั กระบวนการดงักลา่วควรมีขั้นตอนในการด าเนินการ ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1  ต้องมกีารระบุ หรือก  าหนดวตัถุประสงค์ให้ชดัเจนลงไปวา่เมื่อส้ินสุดการจัดการ
เรียนการสอนแล้ว ผู ้เ รียนควรเกิดพฤติกรรมใด  หรือสามารถกระท าส่ิงใดได้บ้าง  ลักษณะของ
วตัถุประสงค์ท่ีชดัเจนดงักลา่วน้ี ควรมจุีดเน้นอยูท่ี่การก  าหนดพฤติกรรมซ่ึงสังเกตเห็นไดโ้ดยช ัดเจน
หรือท่ีเรียกวา่วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ขั้นท่ี 2 ตอ้งระบุตอ่ไปวา่ จากวตัถุประสงค์ท่ีก  าหนดไวด้ังกลา่วนั้นมเีน้ือหาใดบา้งท่ีผู ้เรียน
จะตอ้งเรียนรู้  หรือมีสาระใดบา้งเมือ่ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้แลว้ จะกอ่ให้เกดิการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ไปตามวตัถุประสงค์ท่ีระบุไวใ้นขั้นท่ี 1 

ขั้นท่ี 3  หารูปแบบและวธีิการจดัการเ รียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาซ่ึงผู ้เรียนจะต้อง
เรียนรู้ตามท่ีระบุไวใ้นขั้นท่ี 2 

ขั้นท่ี 4  หามาตรการในการตรวจสอบหลงัจากส้ินสุดการจดัการเรียนการสอนวา่ผูเ้ รียนได้
เกิดการเ รียนรู้และบรรลุวตัถุประสงค์ตามท่ีก  าหนดไวใ้นข้อใดบ้าง  และวตัถุประสงค์ขอ้ใดบา้งท่ี
ผูเ้รียนยงัไมเ่กดิการเรียนรู้ 

แนวคิดดังกลา่วน้ี เป็นแนวคิดใ นชว่งต้น  ๆ  ของ  Tyler ตอ่มา  Tyler ได้สร้างวงจรของ
วตัถุประสงค์ในการจดัการเรียนการสอน และการประเมนิผลข้ึน ซ่ึงเขียนเป็นโมเดลพื้นฐานเพื่อเป็น
การตรวจสอบวา่ผลการด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวห้รือไม ่มุง่เน้นท่ีการวดัผลสัมฤทธ์ิทาง
การศึกษาท่ีเป็นผลมาจากการเรียนการสอนในโรงเรียน   

กลา่วโดยสรุปคือ การประเมนิในความเห็นของ  Tyler หมายถึงการเปรียบเทียบส่ิงท่ีผูเ้ รียน
สามารถกระท าไดจ้ริงหลังจากท่ีได้จดัการเ รียนการสอนแล้วกบัวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรมซ่ึงได้
ก  าหนดข้ึนไวก้อ่นท่ีจะจดัการเรียนการสอน 

จากแนวคิดพื้นฐานด้านหลักการ  และทฤษฎีท่ีเกีย่วกบัการประเมินการเรียนการสอน
ดังกล ่าว Tyler จึงได้เสนอโมเดลการประเมิน ข้ึน เ รียกวา่  Tyler’s Goal Attainment Model ซ่ึง เ ป็น
โมเดลท่ียึดจุดมุง่หมายเป็นหลักในการประเมินความส าเร็จของโครงการโดยการตรวจสอบผลผลิต
ของโครงการวา่ ไดเ้ป็นไปตรงตามจุดมุง่หมายท่ีตั้งไวห้รือไม ่
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แผนภูมิ 2.3  Tyler’s Goal Attainment Model 

 

แหล่งทีม่า: Tyler (1936 อา้งถึงใน สุวมิล ติรกานันท์, 2550, 42) 

2.4.4.2 แบบจ าลอง (Model) การประเมินของ Cronbach 
Cronbach (1963  อ้างถึงใน  เยาวดี รางช ัยกุล วิบูลย์ศรี, 2546, 32-34) มีความเห็นวา่การ

ประ เมินนั้ นไมค่วรกระท าโดยใช ้แต ่แบบทดสอบเพี ยงประ การเ ดียว  แต ่ควรมีมาตรการอ่ืน
ประกอบดว้ย โดย Cronbach ไดเ้สนอแนวทางการประเมนิไว ้ 4 แนวทางคือ 

1) การศึกษากระบวนการ (Process Studies) ไดแ้กก่ารศึกษาภาวการณ์ตา่ง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
ช ั้นเรียน เชน่ การท่ีนักเรียนท าแบบฝึกหัดไมถู่กตอ้ง การสังเกตผลการใช ้ส่ือ การซกัถามนักเรียนขณะ
ด าเนินการสอนหรือขณะท ากจิกรรมตา่ง  ๆ  ภาวการณ์ท่ีเกิดข้ึนเหลา่น้ีสามารถจะน ามาเป็นข้อมลูเพื่อ
การพฒันาหรือปรับปรุงรายวชิาไดเ้ ป็นอยา่งดี 

2) การวดัศักยภ าพ ผู้เ รี ยน  (Proficiency Measurement) Cronbach ได้ใ ห้ ความส าคัญต ่อ
คะแนนรายข้อมากกวา่คะแนนจากแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยให้ทัศนะวา่  คะแนนจากแตล่ะข้อ
สามารถชี้ ให้เห็นถึงส่ิง ท่ีผู ้เ รียนได้เรียนรู้แล้วและส่ิง ท่ีจะพ ัฒนาตอ่ไป  ด้วยเหตุน้ี  Cronbach จึงให้
ความส าคัญตอ่การสอบเพื่อวดัสมรรถภาพ ของผู้เรียนระหวา่งการเรียนการสอนวา่มีความส าคัญ
มากกวา่การสอบประจ าปลายภาคเรียนหรือการสอบปลายปี 

3) การวดัทัศนคติ (Attitude Measurement) Cronbach ให้ทัศนะวา่  การวดัทัศนคติเ ป็นผลท่ี
เกดิจากการเรียนการสอนส่วนหน่ึงมคีวามส าคัญเชน่กนั  การวดัทัศนคติอาจท าได้หลายวธีิเช น่ การ
สัมภาษณ์ การตอบแบบสอบถาม และอ่ืน ๆ 
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4) การติดตามผล (Follow - up Studies) เป็นการติดตามผลการท างาน  หรือภาวการณ์เลือก
การศึกษาตอ่ในสาขาตา่ง ๆ รวมทั้งการให้บุคคลท่ีเรียนในระดับขั้นพื้นฐานท่ีผา่นมาแล้วได้ประเมิน
ถึงข้อดีและข้อจ ากดัของวิชาตา่ง ๆ  วา่ควรมีการปรับปรุงเพิ่มเติมอยา่งไร เพื่อชว่ยในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงรายวชิาเหลา่นั้นตอ่ไป 

สรุปแนวคิด Cronbach มีความเชื่อวา่การประเมนิท่ีเหมาะสมนั้นตอ้งพิจารณาหลาย ๆ  ดา้น
ดงั ท่ีกลา่วมาแล้ว 4  ประการ Cronbach จึงได้เสนอโมเดล การประเมนิท่ีเ รียกวา่  Cronbach’s Goal & 
Side Effect Attainment Model เพื่อน ามาใชส้ าหรับ การประเมนิโครงการด้านการเรียนการสอน  โดย
เน้นวา่  การประเมินโครงการด้านการเ รียนการสอนนั้ น  ไมค่วรประเมนิเฉพาะจุดมุง่หมายท่ีตั้งไว ้
เทา่นั้ น แตค่วรประเมินหรือตรวจสอบผลข้างเคียงของโครงการดว้ยเขายงัมคีวามคิดเห็นเพิ่มเติมวา่ 
หน้าท่ีส าคญัประการหน่ึงของการประเมนิโครงการดา้นการเรียนการสอนก็คือ การคน้หาขอ้บกพรอ่ง
ของโครงการ เพื่อจะไดห้าทางปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการเรียนการสอนให้มปีระสิทธิภาพตอ่ไป 

2.4.4.3   แบบจ าลอง (Model) การประเมินของ Scriven 
Scriven (1967 อ้างถึงใน  เยาวดี รางชยักลุ วบูิลย์ศรี, 2546 , 35-37) ไดใ้ห้นิยามการประเมิน

ไวว้า่  “การประเมนิ” เป็นกจิกรรมท่ีเกี่ยวข้องกบัการรวบรวมขอ้มลู  การตดัสินใจเลือกใช ้เคร่ืองมือเพื่อ
เกบ็ขอ้มลู และการก  าหนดเกณฑ์ประกอบในการประเมิน  เ ป้าหมายส าคญัของการประเมินก็คือ  การ
ตดัสินคณุคา่ให้กบักจิกรรมใด ๆ ท่ีตอ้งการจะประเมนิ 

Scriven ไดจ้ าแนกประเภทและบทบาทของการประเมนิเป็น  2 ลกัษณะ คือ 
1) การประเมนิระหวา่งด าเนินการ (Formative Evaluation)  
เป็นบทบาทของการประเมินงาน กจิกรรม หรือโครงการใด ๆ ท่ีบง่ชี้ ถึงข้อดีและข้อจ ากดั ท่ี

เกดิข้ึนในระหวา่งการด าเนินงานนั้ น ๆ  ผลจากการประเมนิดงักลา่วน้ี  สามารถจะน าไปใช ้พฒันางาน
ดงักลา่วไดดี้ข้ึน จึงอาจเรียกการประเมนิประเภทน้ีวา่ เป็นการประเมนิเพื่อการปรับปรุง 

2) การประเมนิผลรวม (Summative Evaluation) 
เป็นบทบาทของการประเมินเมื่อกิจกรรมหรือโครงการใด  ๆ  ส้ินสุดลง  เพื่อเป็นตัวชี้ ถึง

คณุคา่ความส าเร็จของโครงการนั้ น  ๆ  รวมทั้งน าเอาความส าเร็จหรือแนวทางท่ีดีไปใช ้กบังานหรือ
กจิกรรมอ่ืน ๆ  ท่ีมลีักษณะคล้ายคลึงกนัในโอกาสตอ่ ๆ  ไป จึงอาจเรียกการประเมนิประเภทน้ีวา่เป็น
การประเมนิสรุปรวม 

นอกจากน้ี Scriven ไดเ้สนอส่ิงท่ีตอ้งประเมนิออกเป็นสว่นส าคญัอีก 2 สว่น คือ 
1) การประเมนิเกณฑ์ภายใน (Intrinsic Evaluation) 
เป็นการประเมินในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกบัคุณภาพของเคร่ืองมือใด  ๆ  ท่ีใช ้ในการเก็บขอ้มูล 

รวมทั้งคุณภาพของคณุลักษณะตา่ง ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกบัการด าเนินโครงการ เชน่ เป้าหมายโครงสร้าง 
วิธีการ ตลอดจนทัศนคติของบุคลากรท่ี รับผิดช อบในการด าเนิ น โครงการ  ความเชื่อถือจาก
สาธารณชน  และข้อมูลอ่ืน  ๆ ในอดีตท่ีเกี่ยวข้องกบัโครงการนั้ น  ๆ  การประเมินในส่วนน้ีถือวา่มี
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ความส าคัญมาก ข้อท่ีนา่สังเกตกคื็อ การประเมินเกณฑ์ภายในจะไมส่นใจถึงผลผลิตหรือผลกระทบท่ี
มตีอ่ผูรั้บบริการของโครงการ ตัวอยา่งเกณฑ์ภายในของโครงการ  เชน่  โครงการพฒันาหลกัสูตรกจ็ะ
เกีย่วขอ้งกบัเป้าหมายของหลกัสูตร ความเหมาะสมของเน้ือหา ระบบการจดัการเรียนการสอน วิธีการ
ให้คะแนน ทศันคติของผูบ้ริหารและครูท่ีมีตอ่โครงการ 

2) การประเมนิความคุ้มคา่ (Payoff Evaluation) 
เป็นการประเมนิในส่วนท่ีไมเ่กี่ยวขอ้งกบัคณุภาพ  ทฤษฏี  หรือส่ิง อ่ืน ๆ  ของโครงการ  แต ่

เป็นการประเมินในส่วนซ่ึงเ ป็นผลท่ีมตีอ่ผู ้รับบริการจากการด าเ นินโครงการ  หรือผลกระทบตอ่ดา้น
สุขภาพอนามยัของผู้รับบริการจากการด าเนินโครงการ ฯลฯ การประเมินความคุม้คา่ไดใ้ห้ความสนใจ
เกีย่วกบัผลของโครงการท่ีให้แกผู่ ้รับบริการ จึงจัดวา่เป็นการตัดสินคุณคา่ของโครงการโดยอิงเกณฑ์
ภายนอก (Extrinsic Criteria) 

Scriven ยงักลา่วถึงการประเมนิทั้งสองส่วนข้างตน้วา่ ควรให้ความส าคญัตอ่การประเมิน
เกณฑ์ภายใน  แตข่ณะเดียวกนั  นักประเมินก็จะต้องตรวจสอบผลผลิตในเชิงสัมพันธ์ของตัวแปร
ระหวา่งกระบวนการกบัผลลิตอ่ืน ๆ ท่ีเกดิข้ึนด้วย แนวคิดทางการประเมินของ  Scriven ในระยะตอ่มา 
คือในชว่งปี ค.ศ. 1970  – 1971 ไดพ้ ัฒนาไปจากแนวคิดเดิมของการประเมนิท่ียึดตามวตัถุประสงค์แต ่
เพียงอยา่งเดียว มาเป็นการประเมิน ท่ีมุง่ เน้น ถึงผลผลิตตา่ง  ๆ  ท่ีเกิดข้ึนจากการท ากิจกรรมห รือ
โครงการใด ๆ  ในทุก ๆ ดา้น โดยให้ความสนใจตอ่ผลผลิตตา่ง ๆ  ท่ีเกิดข้ึน  ทั้งท่ีเป็นผลโดยตรงจาก
โครงการและผลกระทบหรือผลพลอยได ้ท าให้มกีารแบง่ประเภทของการประเมินตามแนวคิดของ  
Scriven ออกได้เป็น  2  ลกัษณะใหญ  ่ๆ  คือ (1) การประเมินท่ียึดวตัถุประสงค์เป็นหลกั  (Goal -Based 
Evaluation) (2) การประเมนิท่ีไมยึ่ดวตัถุประสงค์เ ป็นหลกั (Goal – Free Evaluation) 

2.4.4.5 แบบจ าลอง (Model) การประเมินของ Stake 
การประเมินในทศันะของ Stake (1967 อ้างถึงใน เยาวดี รางชยักุล วบูิลย์ศรี, 2546, 39  - 45) 

เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากหลาย ๆ  แหลง่  เพื่อน ามาจดัให้เ ป็นระเบียบและมีความหมายในการ
ประเมิน  โดย Stake ได้สร้างแบบจ าลองทางความคิดเกี่ยวกบัการประเมินข้ึน  เรียกวา่โมเดล  เคาร์
ทิเนนซ์ (Stake’s Countenance Model) ดงัมโีครงสร้างดงัตอ่ไปน้ี 
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แผนภูมิ 2.4  Stake’s Countenance Model 

 
แหล่งทีม่า: Worthen and Sanders (1973 อา้งถึงใน เยาวดี รางชยักลุ วบูิลย์ศรี, 2546, 39) 

โมเดลตามความคิดของ Stake นั้นมมีติิทางการประเมนิอยู ่ 2 มติิ คือ 
1. มิติในแนวตั้ง 

1) ส่ิงน า (Antecedents)  หมายถึง ภาวะของส่ิงตา่ง  ๆ ท่ีเป็นอยูก่อ่น  กอ่นท่ีจะมกีิจกรรม
หรือการกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามมา  เชน่  ในเ ร่ืองของการเรียนการสอนก็จะหมายถึง  ภูมิหลัง
ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเดิมของนักเรียน เป็นตน้ 

2) การปฏิบัติ (Transaction)  หมายถึง  ภาวะของการกระท า  ความเคล่ือน ไหว  หรือ
กจิกรรมใด ๆ ตามวตัถุประสงค์ หรือเป้าหมายของงานในโครงการนั้น  เชน่ การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนส าหรับครูและนักเรียน 

3) ผลผลิต (Outcomes) หมายถึง  ผลท่ี เกิดข้ึน จากการท่ีมีภ าวะ ของ การกระท าใ น
โครงการเชน่  การจดัการเรียนการสอน ผลผลิตท่ีคาดหวงั หมายถึงการท่ีนักเ รียนเกิดการเ รียนรู้ มกัมี
ทศันคติท่ีดี มคีวามสามารถ มทีกัษะ หลงัจากท่ีครูจดักจิกรรมการเรียนการสอนไปแล้ว 

2. มิติในแนวนอน 
1) ส่วนของการบรรยาย  หมายถึง  ภาวะท่ีไดเ้กิดข้ึนจริงหรือต้องการจะให้เกดิข้ึน โดย

สามารถสังเกตได ้ ภาวะในสว่นของการบรรยายน้ีแบง่ออกไดเ้ป็น  2 สว่นยอ่ย คือ 
(1) ความมุง่หมายหรือความประสงค์ท่ีคาดหวงัหรือท่ีวางแผนไวเ้พื่อต้องการให้เกดิข้ึน 
(2) ผลผลิตหรือส่ิงท่ีสังเกตได ้
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2) ส่วนของการตดัสิน  หมายถึง  ภาวะของการตดัสินใจพึงประเมิน  ซ่ึงแบง่ออกได้เป็น 2 
สว่นยอ่ยคือ 

(1) เกณฑ์ ไดแ้ก ่ภาวะท่ีก  าหนดข้ึนเพื่อใช ้เทียบกบัปรากฏการณ์ใด ๆ  ท่ีสังเกตได ้และ
เพื่อระบุวา่ส่ิงท่ีเกดิข้ึนนั้นมคีณุภาพระดบัใด 

(2) การเ ลือกตัดสินใจ ไดแ้ก ่ผลท่ีเกิดจากการน าเอาเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ใดๆ ท่ี
เกดิข้ึนมาเทียบกบัเกณฑ์ท่ีก  าหนด 

2.4.4.6  แบบจ าลอง (Model) การประเมินของ Alkin 
Alkin (1969  อ้างถึงใน  เยาวดี รางช ัยกุล วิบูลย์ศรี, 2546 , 45-47) ได้ให้นิ ยามของ“การ

ประเมิน” ไวว้า่  คือกระบวนการของการคัดเ ลือก  ประมวลข้อมลู และการจัดระบบสารสนเทศท่ีมี
ประโยชน์  เพื่อน าเสนอตอ่ผู้ท่ีมีอ านาจในการตดัสินใจ  หรือเพื่อก  าหนดทางเลือกในการท ากิจกรรม
หรือโครงการใด ๆ 

Alkin ไดแ้บง่การประเมนิออกเป็น 5 สว่น คือ 
1) การประเมนิเพื่อก  าหนดวตัถุประสงค์ของโครงการ 
การประเมินสว่นน้ี  เ ป็นการประเมนิท่ีเกิดข้ึนท่ีจะท ากจิกรรมหรือโครงการใดๆ เป็นการ

ประเมนิเพื่อก  าหนดวตัถุประสงค์ของโครงการ หรือเพื่อก  าหนดเป้าหมายของโครงการให้สอดคลอ้ง
กบัภาวะความตอ้งการท่ีเ ป็นอยู ่

2) การประเมนิเพื่อวางแผนโครงการ 
การประเมินส่วนน้ีเป็นการประเมนิเพื่อหาวธีิการท่ีเหมาะสมในการท่ีจะวางแผนให้การ

ด าเนินการโครงการนั้น ๆ ไดบ้รรลุวตัถุประสงค์ท่ีก  าหนดไว ้
3) การประเมนิระหวา่งก  าลงัด าเนินโครงการ 
การประเมนิส่วนน้ี  จะเน้น ถึงการพิจารณาขั้นตอนการท างานเป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้

หรือไม ่หรือไดด้ าเนินการไปตามขั้นตอนท่ีควรจะเป็นเพียงใด 
4) การประเมนิเพื่อพฒันาโครงการ 
การประเมนิส่วนน้ี เป็นการประเมนิเพื่อค้นหารูปแบบ แนวทาง หรือข้อเสนอแนะ ใด ๆ ใน

การท่ีจะท าให้งานท่ีก  าลงัด าเนินการอยูน่ั้นมปีระสิทธิภาพมากท่ีสุด 
5) การประเมนิเพื่อรับรองผลงาน และเพื่อการยุบ ขยาย หรือปรับเปล่ียนโครงการ 
การประเมนิส่วนน้ี  เป็นการประเมนิภายหลงัการด าเนินงานตามโครงการมจุีดมุง่หมายเพื่อ

ตรวจสอบผลท่ีได้กบัวตัถุประสงค์ท่ีก  าหนดไว  ้รวมทั้งการประมวลผล ข้อแนะน าเพื่อน าไปใช ้กบั
โครงการตอ่ไป และเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการท่ีจะยุบ เ ลิก ขยาย หรือปรับเปล่ียนโครงการในชว่ง
ระยะเวลาตอ่ไปดว้ย 
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2.4.4.7  แบบจ าลอง (Model) การประเมินของ Stufflebeam 
แนวคิดของ  Stufflebeam (1971 อ้างถึงใน  เยาวดี รางชยักุล วิบูลย์ศรี, 2546, 39) มลีักษณะท่ี

จะแบง่แยกบทบาทของการท างานระหวา่งฝ่ายประเมินกบัฝ่ายบริหารออกจากกนัอย ่างเดน่ช ัด
กลา่วคือ ฝ่ายประเมินมีหน้าท่ีระบุ จดัหา และน าเสนอสารสนเทศให้กบัฝ่ายบริหาร สว่นฝ่ายบริหารมี
หน้าท่ีเรียกหา และน าผลการประเมินท่ีได้นั้ น  ไปใช ้ประกอบการตดัสินใจเพื่อด าเนินการใด ๆ ท่ี
เกีย่วขอ้งตามควรแกก่รณี 

ทั้ง น้ี  ในส่วนท่ีเป็นรายละเอียดของการประเมินตามนิยามของ  Stufflebeam นั้ นสามารถ
ถา่ยทอดเป็นโมเดลพื้นฐานไดด้งัน้ี 

แผนภูมิ 2.5  Stufflebeam Model 

 

แหล่งทีม่า: Stufflebeam (1971 อา้งถึงใน เยาวดี รางชยักลุ วบูิลย์ศรี, 2546, 39) 

การประเมนิตามโมเดลของ Stufflebeam นั้น สามารถสรุปการประเมนิเป็น 3 ขั้นตอนคือ 
1) ก  าหนด หรือระบุและบง่ชี้ขอ้มลูท่ีตอ้งการ 
2) จดัเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
3) วเิคราะห์และจดัสารสนเทศ เพื่อน าเสนอฝ่ายบริหาร 

Stufflebeam และคณะ ไดแ้บง่การประเมนิออกเป็น 4 ประเภท คือ 
1) การประเมินบริบทหรือสภาพแวดล้อม (Context Evaluation: C)  เป็นการประเมนิกอ่นท่ี

จะลงมอืด าเนินโครงการใด ๆ มจุีดมุง่หมายเพื่อก  าหนดหลกัการและเหตุผล  รวมทั้งเพื่อพิจารณาความ
จ าเป็นจะตอ้งจดัท าโครงการ การชี้ประเด็นปัญหาตลอดจนการพิจารณาความเหมาะสมของเป้าหมาย
ของโครงการ 

2) การประเมินปัจจยัเบ้ืองต้น (Input Evaluation: I) เ ป็นการประเมินเพื่อพิจารณาถึงความ
เหมาะสม ความเพียงพอของทรัพยากรท่ีจะใชใ้นการด าเนินโครงการ ตลอดจนเทคโนโลยีและแผน
ของการด าเนินโครงการ 

3) การประเมนิกระบวนการ (Process Evaluation: P) เป็นการประเมนิเพื่อ 
    (1) หาข้อบกพรอ่งของการด าเนินโครงการ เพื่อท าการแกไ้ขให้สอดคลอ้งกบัข้อบกพรอ่ง

นั้นๆ 
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(2)  หาขอ้มลูประกอบการตัดสินใจท่ีจะส่ังการเพื่อการพฒันางานตา่ง ๆ 
(3)  บนัทึกภาวะของเหตุการณ์ตา่ง ๆ ท่ีเกดิข้ึนไวเ้ป็นหลกัฐาน 

4) การประเมินผลผลิตท่ีเกิดข้ึน  (Product Evaluation: P) เป็นการประเมินเพื่อเปรียบเทียบ
ผลท่ีเกิดข้ึนจากการท าโครงการกบัเป้าหมาย หรือวตัถุประสงค์ของโครงการท่ีก  าหนดไวแ้ตต่้น รวบ
ทั้งการพิจารณาในประเด็นของการยุบ เลิก ขยายหรือปรับเปล่ียนโครงการ 

การจัดประเภทของการประเมินดังกลา่ว  แสดงถึงการประเมินท่ีพยายามให้ครอบคลุม
กระบวนการท างานในทุก  ๆ  ขั้นตอน  ตามแนวคิดท่ีรู้จักกนัดีในนามวา่ “CIPP”  ส่ิงท่ีควบคูก่บัการ
ประเมนิทั้ง 4  ประเภทขา้งตน้ ไดแ้ก  ่การตดัสินใจเพื่อด าเนินการใด ๆ  ซ่ึงสามารถจะแบง่ออกได้อีก 4 
ประเภทเชน่กนั คือ 

1) การตัดสินใจเพื่อการวางแผน  เป็นการตัดสินใจท่ีอาศัยการประเมินสภาวะแวดล้อม มี
บทบาทส าคญัคือ การก  าหนดวตัถุประสงค์ของโครงการให้สอดคล้องกบัแผนในการด าเนินงาน 

2) การตัดสินใจเพื่อก  าหนดโครงสร้างของโครงการ เป็นการตัดสินใจท่ีอาศัยการประเมิน
ตวัป้อน  มีบทบาทส าคัญคือ การก  าหนดโครงสร้างของแผนงานและขั้นตอนการท างานตา่ง ๆของ
โครงการ 

3) การตัดสิน ใจเพื่ อน าโครงการไปปฏิบัติ  เ ป็น การตัดสิน ใ จท่ีอาศัยการประ เมิน
กระบวนการ มบีทบาทส าคญัคือ ควบคุมการท างานให้เป็นไปตามแผนท่ีก  าหนด  และเพื่อปรับปรุง
แกไ้ขแนวทางการท างานให้ไดผ้ลดีท่ีสุด 

4) การตัดสินใจเพื่อการทบทวนโครงการ เ ป็นการตัดสินใจท่ีอาศัยผลจากการประเมินท่ี
เกดิข้ึน มบีทบาทหลกัคือ การตดัสินใจเกีย่วกบัการยุติ ลม้เลิก หรือขยายโครงการในชว่งเวลาตอ่ไป 

แนวคิดและเป้าหมายของการประเมิน ตามท่ีสตัฟเฟิ ลบีมได้เสนอมาแล้วนั้ น  ก็เพื่ อ
ประโยชน์ตอ่การตัดสินใจในการด าเนินโครงการแตล่ะประเภท  จะเห็นได้วา่  การประเมนิแตล่ะ
ประเภทดงักลา่วจะตอ้งเอ้ืออ านวยตอ่การน าไปตัดสินใจ ดงัรูปแบบความสัมพนัธ์ตอ่ไปน้ี 
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แผนภูมิ 2.6  แสดงรูปแบบความสัมพนัธ์ของสตฟัเฟิลบีม 

 
แหล่งทีม่า: Stufflebeam (1971 อา้งถึงใน เยาวดี รางชยักลุ วบูิลย์ศรี,2546, 39) 

  2.4.4.8 แบบจ าลอง  (Model) การประเมินเชิงระบบ (Input-Output Model หรือ 

System Approach Model) ของ Katz and Kahn 
ปัจจุบันแบบจ าลองท่ีผูบ้ริหารโครงการ หรือผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบัการประ เมินผลโครงการดา้น

พฒันาสังคม นิยมใช ้ในการติดตามและประเมนิผลโครงการ คือ แนวคิดและตัวแบบการประเมินผล
เชิงระบบ (Input Output Model หรือ System Approach Model) ท่ีมีหลักการส าคัญมุง่ เน้ นประเมิน
ดว้ยวิธีการประเมนิผลด้วยระบบวิเคราะห์  (Analytical Evaluation) เ ป็นการประเมินท่ีวิเคราะห์ปัจจัย
น าเข้า  (Inputs) กระบวนการ  (Process) และผลผลิต  (Outputs) ตลอดจนประเมินผล ตอ่เป้าหมาย 
(Outcomes) และผลกระทบ (Impacts) ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากโครงการทั้งทางตรงและทางออ้ม ในมิติ
ดา้นบวกและดา้นลบ (Katz and Kahn, 1978 อา้งถึงใน วรรณภา ทองแดง, 2551, 24-25) 

ดงันั้ น  การประเมินผลโครงการในแนวคิดและแบบจ าลอง  Input-Output Model จึงถือวา่
เป็นการตรวจสอบโครงการใน 2 ชว่งเวลา คือ การประเมินระหวา่งการด าเ นินโครงการ (On-Going 
Evaluation) ซ่ึงเ ป็นการมุง่ประเมนิประสิทธิภาพของการด าเนินโครงการเพื่อตรวจสอบกระบวนการ
ด าเนินโครงการวา่ไดด้ าเนินเป็นไปตามแนวคิดและหลักการบริหารจัดการท่ีดี  

การประเมินหลงัเสร็จส้ินการด าเนินโครงการ (Ex-post Evaluation) จะมุง่เน้นการประเมิน
ประสิทธิผล (Outputs) ของโครงการ หรือตรวจสอบประเมินความส าเ ร็จผลสัมฤทธ์ิของโครงการวา่
บรรลุวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายหรือไม ่รวมถึงการประเมินผลตอ่เป้าหมายหรือคุณประโยชน์ท่ี
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เกิด ข้ึน  (Outcomes) จากโครงการ  ตลอดจนผลกระทบ  (Impacts) ท่ีเกิดข้ึนทั้ง ท่ีคาดหวงัและไม ่
คาดหวงัจากโครงการในทิศทางท่ีปรารถนาและไมป่รารถนา 

โดยสรุป การประเมนิผลในรูปแบบ Input-Output Model มหีลกัการส าคัญของการประเมิน 
คือ มุง่ เน้นประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเ นินโครงการ  (On-going Evaluation) 
และประเมินหลงัเสร็จส้ินการด าเนินโครงการ (Ex-post Evaluation) เพื่อรวบรวมและวเิคราะห์ข้อมูล 
เพื่อใช ้ในการตดัสินในการตดัสินใจแกผู่้บริหารวา่จะด าเนินการตอ่ไป จะต้องมกีารปรับปรุงอะไรบา้ง 
หรือจะยุติโครงการ  

แผนภูมิ 2.7 แสดงรูปแบบ Input-Output Model 

 
แหล่งทีม่า: Katz and Kahn (1978 อา้งถึงใน วรรณภา ทองแดง, 2551, 25) 

2.4.4.9 แบบจ าลอง (Model) การประเมินของ เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี 
เยาวดี รางช ัยกลุ วิบูลย์ศรี (2546  , 303-317) ไดพ้ ัฒนารูปแบบของการประเมินโครงการ 

เพื่อให้เหมาะท่ีจะน ามาประยุกต์ใชก้บัการประเมนิโครงการในประเทศไทยโดยเฉพาะ  
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แผนภูมิ 2.8  แบบจ าลองการประเมนิ "CPO" 

 

                   แหล่งทีม่า: เยาวดี รางชยักลุ วบูิลย์ศรี, 2546, 306. 

สัญลกัษณ์ท่ีใชม้ดีงัน้ี 
1.   หมายถึง เส้นแบง่ระหวา่งองค์ประกอบ ซ่ึงแยกกนัไมเ่ด็ดขาด 
2.   หมายถึง  ปฏิสัมพันธ์ระหวา่งแตล่ะองค์ประกอบในลักษณะของการส่ือสาร

แบบสองทางอยา่งครบวงจร 
3. C  หมายถึง Context 
4. P  หมายถึง Process 
5. O  หมายถึง Outcome 

 การประเมนิโครงการตามแนวคิดของเยาวดี รางช ัยกุล วบูิลย์ศรี ประกอบดว้ยสว่นส าคัญ 3 
ส่วน ใหญ  ่ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องซ่ึงกนัและกนัอยา่งตอ่เ น่ืองตามล าดับ  คือ (1) ปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะ
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แวดล้อมของโครงการ (2) กระบวนการปฏิบัติระหวา่งด าเนินโครงการ และ  (3) ผลผลิตของโครงการ 
องค์ประกอบแตล่ะสว่น ดงัน้ี 

1) ปัจจยัพื้นฐานดา้นสภาวะแวดลอ้มของโครงการ (Context) 
ปัจจยัทางด้านน้ีหมายถึง  บริบท ตา่ง ๆ ท่ีมีส่วนเกีย่วขอ้งกบัโครงการทั้งหมด เชน่ ปัจจัย

ทางการเมือง ทางสังคม ทางวฒันธรรม รวมทั้ง ปัจจัยทางกายภาพ  และทางด้านจิตใจ เป็นตน้ การ
ประเมนิในส่วนน้ีเป็นการประเมินสภาพแวดลอ้มหรือ “บริบท” ตา่ง ๆ ของโครงการนั้น  ๆ วา่มีความ
เหมาะสมหรือไม ่ อยา่งไร โดยพิจารณา 

(1) ความต้องการของโครงการ  (Need Assessment) เพื่อให้ทราบถึงความจ าเ ป็น  หรือ
ความตอ้งการของผูท่ี้มีสว่นไดส้่วนเสียตอ่โครงการ 

(2) ความเป็นไปได้ของโครงการ  (Feasibility) เพื่อให้ทราบถึงโอกาสในการจัดท า
โครงการ 

(3) การก  าหนดวตัถุประสงค์ของโครงการ  เพื่อระบุถึงส่ิง ท่ีต้องการจะให้เกิดข้ึนจาก
โครงการ 

(4) ความพร้อมและทรัพยากรในดา้นตา่ง  เชน่  เงินทุนหรืองบประมาณวสัดุอุปกรณ์ 
บุคลากร เป็นตน้ 

2) กระบวนการปฏิบติัระหวา่งด าเนินโครงการ (Process) 
ค าวา่ กระบวนการ หมายถึงขั้นตอนหรือกรรมวิธีท่ีจะต้องปฏิบติัตามล าดับ กอ่นหลังอยา่ง

เป็นระบบและครบวงจรในระหวา่งด าเนินโครงการ กระบวนการดงักลา่วอาจจะแตกตา่งกนัไปในเชิง
ปรัชญาของแตล่ะโครงการ ถึงแมว้า่กระบวนการปฏิบติัระหวา่งด าเนินโครงการอาจจะแตกตา่งกนั  
ข้ึนอยูก่บัเป้าหมายในเชิงปรัชญาของแตล่ะโครงการนั้นๆ  ดงัท่ีกลา่วมาแล้ว แตส่ าหรับการประเมิน
โครงการโดยทั่วไปมีองค์ประกอบส าคัญท่ีต้องพิจารณาเป็นพิเศษก็คือ  ความสอดคล้องของกิจกรรม 
และชว่งเวลา โดยพิจารณาถึง 

(1) กจิกรรม (Activity) เพื่อให้ทราบวา่ กจิกรรมนั้ น  ๆ  มีความสอดคล้องห รือตรงกบั
วตัถุประสงค์ของโครงการหรือไม ่ และมกีารจดัล าดบัท่ีเหมาะสมตอ่เน่ืองกนัมามากน้อยเพียงใด 

(2) ชว่งเวลา  (Timing) เพื่อให้ทราบวา่ ชว่งเวลาท่ีจะด าเนินโครงการทางด้านกจิกรรม
นั้ น  ๆ  มีความเหมาะสมเพียงไร มีข้อจ ากดัประการใด  และชว่งเวลาท่ีก  าหนดไวน้ั้ นสามารถจะ
ปรับเปล่ียนไปจากเดิมตามความจ าเป็นหรือไม ่ และเพราะเหตุใด 

3) ผลผลิตของโครงการ (Outcome) 
ค าวา่ ผลผลิตของโครงการ  หมายถึง ผลงานหรือผลท่ีได้รับจากการประท าใด ๆ ของแตล่ะ

โครงการ โดยสามารถแบง่ผลงานดังกลา่วเป็น  3  ประเภทคือ ผลรวม (Overall) ผลกระทบ (Impact) 
และคณุคา่หรือประโยชน์  (Utility) ตามล าดับในการประเมนิผลผลิตของโครงการใด ๆ ก็ตาม จึง เป็น
การประเมนิเกีย่วกบัส่ิงตา่ง ๆ ท่ีเกดิข้ึนจากโครงการนั้น ๆ โดยพิจารณาถึง 
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(1) ผลรวม (Overall) เพื่อให้ทราบถึงผลท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดจากกจิกรรมของโครงการ  ทั้ง
โดยทางตรงและทางออ้ม 

(2) ผลกระทบ (Impact) เพื่อให้ทราบถึงผลท่ีตามมาจากการด าเ นินโครงการนั้ น  ๆ  ทั้ง
ทางตรง และทางออ้ม รวมทั้งจากท่ีคาดหวงัไวแ้ละมไิด้คาดหวงัไวด้้วย 

(3) คุณคา่หรือประโยชน์  (Utility) เพื่อให้ทราบถึงคุณคา่หรือความส าคัญของผลท่ีได้
จากการประเมิน ทั้งน้ีเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจหรือเพื่อน าไปประยุกต์ใชใ้ห้เหมาะสม
ตอ่ไป 

2.5 แนวคิดการรับรู้ (Perception) 
2.5.1 ความหมาย 

Schiffman และ  Kanuk (2007, 148 อ้าง ใ น  น ลิ นี  พ า น สาย ตา ,  25 5 5 ) การ รับ รู้  เ ป็ น
กระบวนการซ่ึงแตล่ะบุคคลเลือก จัดระเบียบและตีความส่ิงเร้าเป็นภาพทีมคีวามหมายและเชื่อมโยง
กนั  ซ่ึงแมว้า่บุคคลจะได้รับส่ิงเร้าส่ิง เดียวกนัแตก่ารรับรู้ในแตล่ะบุคคลยอ่มแตกตา่งกนัตามความ
ตอ้งการคา่นิยม และความคาดหวงัของแตล่ะบุคคล 

Hanna และ  Wozniak (2001, 102 อา้งใน  นลินี พานสายตา, 2555) การรับรู้เป็นกระบวนการ
ของการคดัเลือก การจดัระเบียบและการตีความความรู้สึกเป็นส่ิงท่ีมีความหมาย 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์  (2552,116 ) การรับรู้เป็นกระบวนการซ่ึงบุคคลจัดระเบียบและตีความ 
ความรู้สึกประทบัใจของตนเองเพื่อให้ความหมาย เกีย่วกบัสภาพแวดล้อม แตอ่ยา่งไรก็ตามการรับรู้
ของคน  ๆ หน่ึงสามารถตีความหมายให้แตกตา่งจากความเป็นจริงไดอ้ยา่งมาก  เชน่ พนักงานทุกคนใน
องค์กรแหง่หน่ึงอาจรับรู้วา่องค์กรของตนเป็นบริษัทท่ีดีและรับผิดชอบตอ่สังคม  แตใ่นความเป็นจริง
อาจไมเ่ป็นดงัท่ีรับรู้กเ็ป็นได 

ลกัขณา  สริวฒัน์  (2549) ให้ความหมายการรับรู้ หมายถึง การเกิดสัมผสัอยา่งมีความหมาย
และเป็นประสาทสัมผสัเกดิการสัมผสัข้ึน  และตีความแหง่การสัมผัสได้รับออกมาเป็นส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ี
มคีวามหมายอันเป็นส่ิง ท่ีรู้จักและเขา้ใจกนั  และในการแปลความหมายของการสัมผสันั้ นจ าเป็นท่ี
อินทรีย์จะตอ้งใช ้ประสบการณ์เดิมหรือความรู้เดิม ดังนั้นหากคนเราไมม่คีวามรู้เดิมหรือลืมเร่ืองนั้นๆ 
ไปกจ็ะไมม่กีารรับรู้ในส่ิงนั้นๆ แตจ่ะเกดิเฉพาะการสัมผสักบัส่ิงเร้าเทา่นั้น 

บรรยงค์ โตจินดา (2543, 287) ให้ความหมายการรับรู้วา่ หมายถึง  การท่ีบุคคลได้รับตีความ
และตอบสนองตอ่ส่ิงท่ีเกดิข้ึน  การรับรู้แบง่ได้เป็น 2 กิจกรรม คือ การรับข้อมูลและการแปลขอ้มูลให้
เป็นขอ้ความตามความเข้าใจ การรับรู้จะต้องค านึงถึงความรู้ความเขา้ใจในข้อมูลขา่วสาร ความสนใจ
และประสบการณ์จึงสามารถท าให้แปลความถูกต้อง  
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จากความหมายสรุป การรับรู้ (Perception)  ได้วา่ การรับรู้เป็นการท าความเข้าใจและตีความ
ตอ่ส่ิงเร้าจากสภาพแวดลอ้มให้กลายเป็นส่ิงท่ีมคีวามหมาย โดยผู้รับรู้แตล่ะคนอาจจะตีความหมายนั้ น
ออกมาเหมอืนกนั หรือแตกตา่งกนักไ็ด ้

2.5.2 ปัจจัยทีมี่อิทธิพลต่อการรับรู้ 
กนัยา  สุวรรณแสง (2544 อ้างใน นิตยา สุภาภรณ์ , 2552 ,7-8) ได้กลา่วถึง ปัจจัยท่ีเ ป็นตัว

ก  าหนดการรับรู้ไวว้า่ส่ิงเร้าอยา่งเดียวกนัอาจจะท าให้คนสองคนสามารถรับรู้ตา่งกนัได ้การท่ีมนุษย์
สามารถรับรู้ส่ิงตา่ง  ๆ  ได้ตอ้งอาศยัปัจจยัหลายอยา่งและจะรับรู้ได้ดีมากน้อยเพียงใดข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีมี
อิทธิพลตอ่การรับรู้เชน่ ประสบการณ์ วฒันธรรม การศึกษา ดังนั้ นการท่ีบุคคลจะเลือกรับรู้ส่ิงเร้าใจ
อยา่งใดอยา่งหน่ึงในขณะใดขณะหน่ึงนั้นจึงข้ึนอยูก่บัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การรับรู้ ไดแ้ก ่

1. อิทธิพลท่ีมาจากภายนอก  ได้แก ่ความเข้มและขนาดของส่ิงเ ร้า (Intensively and Size) 
การกระท าซ ้าๆ (Repetition) ส่ิงท่ีตรงกนัขา้ม (Contrast) การเคล่ือนไหว (Movement) 

2. อิทธิพลท่ีมาจากภายใน ไดแ้ก  ่แรงจูงใจ (Motive) การคาดหวงั (Expectancy) ความสนใจ 
อารมณ์ความคิดและจิตนาการ ความรู้สึกตา่งๆ ท่ีบุคคลไดรั้บ       

2.5.3 องค์ประกอบของการรับรู้ 
ลักขณา  สริวฒั น์ (2549:50) กลา่วถึงอง ค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต ่อการ รับรู้  ของบุคคล 

ประกอบดว้ย 
1. ความตั้ งใจ  (Attention) คือการเอาใจใ ส่ต ่อส่ิ งใด ส่ิง หน่ึ ง  การรับ รู้จะ เกิดข้ึน อยา่ ง              

รวดเร็วและมปีระสิทธิภาพ ส่ิงท่ีมอิีทธิพลตอ่ความตั้งใจของคนแยกได้ดงัน้ี 
1) ส่ิงเร้าภายนอก คุณสมบัติของส่ิงเร้าภายนอกท่ีดึงดูความตั้งใจหรือความสนใจ คือ 

ส่ิงของท่ีมีขนาดใหญ  ่ระดับความเข้มหรือความหนักเบาของส่ิงเร้า การกระท า ซ ้ า ๆ การเคล่ือนท่ีหรือ
การเปล่ียนระดบัการเคล่ือนยา้ยไปมา การตดักนั 

2) ส่ิงเร้าภายใน ไดแ้กค่วามสนใจ ความตอ้งการ หรือความหวงั แบง่เป็น 2 ประเภทคือ 
2.1) ความสนใจช ัว่ขณะ (Momentary Interest) เชน่ นักกฬีารอฟังเสียงสัญญาณ 
2.2) ความสนใจท่ีติดเป็นนิสัย   (Habitual Interest)   ได้แก ่ ความสนใจเดิมท่ีบุคคล

ติดเป็นนิสัยคนท่ีมคีวามพร้อมท่ีจะเลือกสนใจส่ิงใดส่ิงหน่ึงตามความสนใจเดิมของตน 
2. การเตรียมพร้อมท่ีจะรับ (Preparatory Set) หมายถึง  สภาพของจิตใจท่ีสงบและแนว่แน ่

ในส่ิงใดส่ิงหน่ึงเพียงส่ิงเดียว การรับรู้พร้อมท่ีจะเกดิข้ึนได ้
3. ความต้องการ หมายถึง  สภาวะจิตใจท่ีอยากไดส่ิ้งใดส่ิงหน่ึงเมื่อเ ป็นความอยากไดก้าร

รับรู้ท่ีเกดิข้ึนกจ็ะมปีระสิทธิผล 
วภิาพร มาพบสุข(2540, 242) กลา่วถึงองค์ประกอบของการรับรู้ ไดแ้ก ่  
1. มส่ิีงเร้าท่ีจะรับรู้ (Stimulus) เชน่ รูป รส กล่ิน เสียง 
2. ประสาทสัมผสั (Sense Organs) และความรู้สึกสัมผัส เชน่ หู ตา จมกู ล้ิน ผิวหนัง 
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3. ประสบการณ์เดิม หรือความรู้เดิมเกีย่วกบัส่ิงเร้าท่ีได้สัมผสั 
4. การแปลความหมายจากส่ิง ท่ีสัมผัส เชน่  ขับรถเห็นสัญญาณไฟแดงท่ีส่ีแยก  หมายถึงให้

รถหยุด เป็นตน้    
2.5.4  ความส าคัญของการรับรู้และกระบวนการรับรู้     

ความส าคญัของการรับรู้ ไดแ้ก ่ (กนัยา สุวรรณแสง.2544 อา้งใน นิตยา สุภาภรณ์ ,2552,12) 
1. การรับรู้มีความส าคญัตอ่การเรียนรู้ โดยการรับรู้ท าให้เกดิการเรียนรู้ ถ้าไมม่กีารรับรู้การ

เรียนรู้จะเกดิข้ึนไมไ่ด้ การเรียนรู้มผีลตอ่การรับรู้คร้ังใหม  ่เ น่ืองจากความรู้พื้นฐานเดิมจะชว่ยแปล
ความหมายให้ทราบวา่คืออะไร 

2. การรับรู้มีความส าคญัตอ่เจตคติ  อารมณ์ และแนวโน้มของพฤติกรรม เมื่อรับรู้แล้วยอ่ม
เกดิความรู้สึก เกดิอารมณ์ พฒันาเป็นเจตคติ แลว้พฒันาสูอ่งค์ความรู้ในท่ีสุด 

กระบวนการรับรู้ ประกอบด้วย  (สมยั จิตหมวด, 2521, อ้างใน  บัณฑิต เผา่วฒันา , 2548, 
หน้า 8) 

1. อาการสัมผสั หมายถึง อาการท่ีอวยัวะสัมผสักบัส่ิงเร้าท่ีผา่นมา และเขา้กระทบกบัอวยัวะ
ท่ีรับสัมผัสกบัส่ิงตา่ง  ๆ  เพื่อให้คนเราได้รับรู้ภาวะแวดลอ้มท่ีอยูร่อบตัว แลว้เกิดปฏิกิริยาตอบสนอง
ข้ึน 

2. การแปลความหมายจากอาการสัมผสั  ส่ิงส าคญัท่ีจะชว่ยแปลความหมายได้ดีและถูกตอ้ง
นั้น คือ สติปัญญา การสังเกต การพิจารณา ความสนใจ ความตั้งใจ และคณุภาพของจิตใจในขณะนั้น 

3. ความรู้หรือประสบการณ์เดิม ไดแ้ก  ่ความคิด ความรู้ ความเข้าใจ และการกระท าของผู้
รับรู้ในอดีตท่ีจะต้องประกอบดว้ยความถูกต้อง  ความแน่นอน  ความช ัดเจน รวมทั้งมีปริมาณข้อมูล
มากพอ หรือมคีวามรอบรู้ในหลาย ๆ ดา้น 

แผนภูมิ 2.9  กระบวนการรับรู้ 

                   ส่ิงเร้า                      อาการสัมผสั              การแปลความหมาย                   การรับรู้ 
 
                                                           ประสบการณ์เดิม 
                                                       ความสนใจ ความตั้งใจ                                                    

2. 6แนวคิดการประเมินความคุ้มค่า (สรุปจากคูม่อืการประเมนิความคุม้คา่การปฏิบติัภารกิจ
ของรัฐ สถาบันพัฒนานโยบายและการจดัการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2551) จาก
พระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ได้ก  าหนด
หลักเกณฑ์ และวธีิการในการปฏิบัติงานของสว่นราชการเพื่อให้เกดิประสิทธิภาพและสามารถวดั
ความคุ้มคา่ในการปฏิบัติภารกจิโดยก  าหนดให้สว่นราชการตอ้งปฏิบัติตาม โดยใน  มาตรา 22 “ให้
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ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงบประมาณ ร่วมกนั จดัให้มกีาร
ประเมิน ความคุ ้มค า่ ใ น การปฏิบ ัติภ ารกิจขอ ง รัฐ ท่ีส่วน ราชการด าเนิ นการอยู ่เพื่อรายง าน
คณะรัฐมนตรีส าหรับเป็นแนวทางในการพิจารณาวา่ภารกิจใดสมควรจะได้ด าเนินการตอ่ไป หรือยุบเลิก 
และเพื่อประโยช น์ในการจัดตั้งงบประมาณของส่วน ราชการในปีตอ่ไป ทั้ง น้ีตามระยะเวลาท่ี
คณะรัฐมนตรีก  าหนด  ในการประเมินความคุม้คา่ตามวรรคหน่ึง ให้ค านึงถึงประเภทและสภาพของ
แตล่ะภารก ิจ  ความเป็นไปได้ของภารกจิหรือโครงการท่ีด าเนินการ ประโยชน์ท่ีรัฐและประชาชน
จะพึงไดแ้ละรายจา่ยท่ีต้องเสียไปกอ่นและหลงัท่ีสว่นราชการด าเนินการดว้ย     ความคุ้มคา่ตามมาตรา
น้ี ให้หมายความถึงประโยชน์หรือผลเสียทางสังคม และประโยชน์หรือผลเสียอ่ืน ซ่ึงไมอ่าจค านวณ
เป็นตวัเงินไดด้ว้ย” 

จากสาระส าคญัของมาตรา 22 ดงักลา่ว   

การประเมินความคุ้มค่า หมายถึง การประเมินการด าเนินภารกจิของภาครัฐเพื่อให้ได้ผล
ผลิต ผลลัพธ์  ตามวตัถุประสงค์ ท่ีก  าหนดอย า่งมีประสิทธิภาพ และมีผลประโยช น์ท่ีสมดุลก ับ
ทรัพยากรท่ีใช ้ทั้งน้ี ผลลพัธ์ท่ีเกดิข้ึนอาจเป็นไดท้ั้งผลส าเร็จท่ีพึงประสงค์ และผลกระทบในทางลบท่ี
เกดิข้ึนแกป่ระชาชนและสังคม ทั้งท่ีสามารถค านวณเป็นตัวเงินไดแ้ละไมส่ามารถค านวณเป็นเงินได ้

 วัตถุประสงค์ของการประเมินความคุ้มค่า  
(1)  ประเมิน วา่การปฏิบัติภารกิจ มีประ สิทธิภ าพ  ประสิทธิผล และ ได้ก อ่ใ ห้ เกิด

ผลประโยชน์ตอ่ประชาชนและภาครัฐ มากหรือน้อยกวา่คา่ใชจ้า่ยและผลเสียท่ีเกดิข้ึนเพียงใด 
(2)  เป็นข้อมูลส าหรับส่วนราชการในการทบทวนจัดล าดับความส าคัญในการเลือกปฏิบัติ

ภารกิจ หรือเ ป็นข ้อมูลส าหรบัรฐับาลเพื่อพิจารณายุบเ ลิกภารกิจรวมท ั้งการปรบัปรุงวธีิการปฏบิตัภิารกจิ  (Self-

improvement) ให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

(3) เป็นแนวทางในการพิจารณาจดัตั้งงบประมาณของส่วนราชการในปีตอ่ไป (Self-control) 

กรอบการประเมินความคุ้มค่า  
เพื่อให้การประเมนิความคุ้มคา่เป็นเคร่ืองมอืใชป้ระกอบการพิจารณาทางเลือกในการปฏิบัติ

ภารกจิท่ีกอ่ประโยชน์ตอ่ประชาชนสูงสุด การประเมนิจึงให้ความส าคญักบัประเด็นการท างานใน 3 
มติิ ได้แก ่มิติประสิทธิผล ควบคูไ่ปกบัมิติประสิทธิภาพ และมิติผลกระทบ ซ่ึ งมีความหมายและ
ตวัอยา่งตวัชี้วดั ดงัน้ี 

1. ประสิทธิผลการปฏบัิติภารกิจ  เป็นการประเมนิการบรรลุวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายของ
การปฏิบติัภารกิจ  โดยเปรียบเทียบผลท่ีได้รับจากการปฏิบัติภารกิจวา่มคีวามสอดคล้องเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ เป้าหมาย และผลท่ีคาดไวว้า่จะไดรั้บท่ีก  าหนดไวก้อ่นด าเนินการหรือไม ่ โดยพิจารณา
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จากตัวชี้ วดั 2 ด้าน  ได้แก  ่การบรรลุวตั ถุประสงค์ในการปฏิบัติภ ารกิจ และ ความพึ งพอใจต ่อ
ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากผลผลิตหรือบริการ โดยมขีอบเขตและตวัชี้วดั ดงัน้ี  

1.1 การบรรลุวตัถุประสงค์ หมายถึง การเปรียบเทียบผลผลิตท่ีไดจ้ากการปฏิบติัภารกจิ ซ่ึง
เป็นได้ทั้ง ส่ิงของหรือบริการ เทียบกบัเป้าหมายและวตัถุประสงค์ในกรอบระยะเวลาท่ีได้ก  าหนดไว ้
เพื่อประเมินระดบัความส าเร็จในการท างานวา่สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ ได้เพียงใด รวมทั้งการ
ประเมินด้วยวา่การบรรลุวตัถุประสงค์ในการปฏิบัติภารกิจนั้ น  มีคา่ใช ้จา่ยเทา่ใด ห รือเรียกวา่
ประสิทธิผลของคา่ใชจ้า่ย (Cost-effectiveness) ดว้ย  

1.2  ความพึงพอใจ ความพอใจของผู้รับบริการและผู้ใช ้ประโยชน์ จากผลผลิตและ
บริการนั้นๆ โดยผูใ้ชป้ระโยชน์ อาจหมายถึง ประชาชนหรือหนว่ยงานอ่ืน ท่ีไดรั้บประโยชน์โดยตรง  

ตัวช้ีวัดประสิทธิผล  

ประเด็นการประเมนิผล                                     ตัวช้ีวัด 

1. การบรรลุวตัถุประสงค ์ ระดบัความส าเร็จในการบรรลุวตัถุประสงคใ์นการปฏบิตัภิารกจิ (รอ้ย
ละ) 

 ระดบัความส าเร็จในการบรรลุวตัถุประสงค์ตอ่คา่ใชจ่้ายรวม  

2. ความพึงพอใจของผูใ้ชป้ระโยชน์ ระดบัความพึงพอใจเฉล่ียของผูร้บับริการและผูใ้ชป้ระโยชน์ (รอ้ยละ) 

1.3 ในกรณีท่ีสามารถประเมนิความคุ้มคา่ท่ีเปรียบเทียบ กบั Cost ได้แก ่Benefit - Cost 
Ratio ในกรณี กระทรวงด้านเศรษฐกิจ หรือ Cost-Effectiveness ในกรณีกระทรวงด้านสังคม ก็ควรจะ
แสดงผลการวดัเพิ่มเติมด้วย 

1.4 การวดัความพึงพอใจของผูรั้บบริการและผู้ใชป้ระโยชน์จากผลผลิตและบริการนั้นๆ 
ทั้งในด้านคณุภาพผลผลิตและการให้บริการ ระยะเวลาท่ีใช ้ในการไดรั้บบริการ โดยผู้ใช ้ประโยชน์  
เน้นการวดัผลประโยชน์ท่ีกลุม่เป้าหมายได้รับ จึงจะถือวา่เป็นการวดัผลลัพธ์ (Outcome) ในระดับ
ประสิทธิผล แตถ่้าเน้นการวดัการให้บริการในกระบวนการ (process) ให้แกก่ลุม่เป้าหมาย จะถือวา่
เป็นการวดัผลผลิต (Output) ในระดบัประสิทธิภาพ 

2. ประสิทธิภาพการปฏบัิติภารกิจ หมายถึง การประเมินความเหมาะสมสอดคล้องของการ
ใช ้ทรัพยากรและกระบวนการท างาน เพื่อให้ได้มาซ่ึงผลผลิตตามวตัถุประสงค์ โดยพิจารณาจาก
ผลผลิตเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมด การจดัหาทรัพยากรท่ีได้มาตรฐาน มีคา่ใชจ้า่ยท่ีเหมาะสม รวมทั้งมี
กระบวนการท างานท่ีประหยัดทรัพยากร ทั้งน้ี  ตวัชี้วดัม ี2 ดา้น ไดแ้ก ่ประสิทธิภาพการผลิต และการ
ประหยดั โดยมขีอบเขตและตวัชี้ วดั ดงัน้ี  
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2.1  ประสิทธิภาพการผลิต หมายถึง ความสอดคล้องของการใชท้รัพยากรท่ีเป็นปัจจัย 
(Input) กระบวนการด าเ นิ นการ (Process) และผลผลิต (Output) เพื่ อให้ ได้มาซ่ึ ง ผลผลิตตาม
วตัถุประสงค์ของภารกจิ ซ่ึงประเด็นในการพิจารณาแบง่ออกเป็น 4 กลุม่หลกั ดงัน้ี 

ประสิทธิภาพการด าเนินงานโดยรวม  ประกอบดว้ยประเด็นยอ่ย อาทิ การผลิต ผลผลิต
โดยใช ้คา่ใชจ้า่ยน้อยกวา่แผนท่ีก  าหนด หรือผลิตภาพของการใช ้ปัจจยั การผลิตสูงกวา่แผนท่ีก  าหนด 
การรายงานและการปรับปรุงการด าเนินงาน เป็นตน้  

การปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงาน ประกอบดว้ยประเด็นยอ่ย อาทิ การมี
ทางเลือกอ่ืนๆ ในการด าเนินงาน การปรับปรุงวธีิการท างานท่ีมอียู ่ การใชเ้ทคโนโลยีและเคร่ืองจกัร
แทนคน ความพยายามอยา่งตอ่เน่ืองในการลดตน้ทุนปัจจยัการผลิต เป็นตน้  

ระบบการจัดการและการปฏบัิติงาน ประกอบดว้ยประเด็นยอ่ย อาทิ การจดัท าแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบติัการ การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร ระบบและกระบวนการในการท างาน ก าร
ด าเนินการตรวจสอบและควบคุม เป็นตน้ 

ส่ิงแวดล้อมในการท างาน ประกอบด้วยประเด็นยอ่ย อาทิ การเห็นความส าคัญของ
ประสิทธิภาพ การมุง่เน้นลูกค้าและการบริการ การมีความเชื่อถือได้ การมีระบบให้ก  าลังใจและ
ประกาศความดีความชอบ การปฏิบติังานในแนวทางท่ีมาจากความเห็นชอบรว่มกนั  เป็นตน้  

 2.2  การประหยดั หมายถึง การไดรั้บทรัพยากรในปริมาณและคณุภาพท่ีเหมาะสมดว้ย
ตน้ทุนท่ีต ่าสุด ซ่ึงประเด็นในการประเมนิ อาทิ การลดคา่ใช ้จา่ยในการปฏิบติัภารกิจ คา่ใชจ้า่ยในการ
จดัท าปัจจยัการผลิต เป็นตน้  

ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ 

ประเด็นการประเมินผล  ตัวอย่างตัวช้ีวัด 

1. ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
 ตน้ทุนตอ่หนว่ยผลผลิตหรือคา่ใชจ้า่ยตอ่หนว่ยผลผลิต 

  สัดสว่นจ านวนผลผลิตตอ่ปัจจัยน าเขา้ เชน่ ผลผลิตตอ่คน 
ผลผลิตตอ่เคร่ืองจกัร 

  ความกา้วหน้าในการด าเนินงานเทียบกบัแผน 
  สัดสว่นเวลาท่ีใชจ้ริงในการให้บริการเปรียบเทียบกบั

ระยะเวลาท่ีก  าหนด 
  ขั้นตอนและระยะเวลาท่ีลดลง 
2. การประหยดั 

 สัดสว่นงบประมาณท่ีสามารถประหยดัไดใ้นการปฏิบติั
ภารกจิ   

  สัดสว่นงบประมาณท่ีใชจ้ดัหาปัจจยัการผลิต เกีย่วกบั
แผนท่ีก  าหนดไว ้
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        3. ผลกระทบ หมายถึง ผลอนัสืบเน่ืองจากการปฏิบติัภารกจิ ทั้งท่ีคาดหมายหรือตั้งใจ และ
ไมไ่ด้คาดหมาย ทั้ง ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งและภายหลังการปฏิบัติภารกจิ ท่ีอาจกระทบตอ่การพัฒนาใน
มติิอ่ืน หรือการปฏิบัติภารกจิของหน่วยงานอ่ืน หรือประชาชนทั้ง ท่ีเ ป็นกลุม่เป้าหมายและกลุม่อ่ืน 
ทั้งใน และนอกพื้ น ท่ี การวิเคราะห์ผลกระทบท่ี เกิดข้ึน จากการด าเ นิ นงานตามภารกิจภาครัฐ 
ครอบคลุมถึงผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งผลกระทบด้านบวกและด้านลบ ในมิติท่ี
สามารถประเมินในรูปตัวเ งินและไมใ่ชต่ัวเงิน นอกจากน้ียังต้องค านึงถึงผลกระทบในกรณี ท่ี
ไมไ่ดด้ าเนินงานตามภารกจิภาครัฐด้วย ซ่ึงมปีระเด็นตา่ง ๆ ดงัน้ี  

 3.1  ผลกระทบตอ่ประชาชน ไดแ้ก ่ผลกระทบท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินงานตาม
ภารกิจภาครัฐ ท่ีเป็นประโยชน์และความพึงพอใจ เชน่ การมีงานท าและการเพิ่มรายได้ให้ประชาชน 
การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวติประชาชน ห รือผลกระทบทางลบ เชน่ การสูญเสียอาชีพ /
ทรัพย์สิน การเจ็บป่วยจากมลภาวะท่ีเกิดจากการด าเนินภารกิจ  

3.2 ผลกระทบทางสังคม ไดแ้ก ่ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนแกสั่งคมจากการด าเ นินงานตาม
ภารกจิภาครัฐ ซ่ึงรวมถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกดิข้ึนกบัโครงสร้างทางสังคม วถีิชีวติ อาชีพ วฒันธรรม 
ภูมปัิญญา ชมุชน และการสร้างความเป็นธรรมให้สังคม 

3.3 ผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้กผ่ลกระทบตอ่ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกดิจากการด าเนินงาน
ตามภารกจิภาครัฐ เชน่ ดา้นมลภาวะ ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ ดา้นระบบนิเวศ และดา้นภูมสิถาปัตย์ 

3.4 ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจ ได้แกผ่ลกระทบตอ่รายได้ประชาชาติ/การขยายตัวทาง
เศรษฐกจิ การสร้างความเป็นธรรมและการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกจิ (ระดับราคาสินค้า ดุลบญัชี
เดินสะพดั ดุลการคลงั การกอ่หน้ีสาธารณะ) และการกระจายรายได้ 

3.5  ผลกระทบดา้นอ่ืนๆ เชน่ ดา้นการเมอืง และความมัน่คงของประเทศ 

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

หมายถึง  ความรู้สึกพอใจในงานท่ีท า และเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานนั้ นให้ส าเ ร็จตามวตัถุประสงค์ของ
องค์การ บุคคลจะรู้สึกพอใจในงานท่ีท า เมือ่งานนั้นให้ประโยชน์ตอบแทนทั้งดา้นวตัถุ และจิตใจและ
สามารถสนองตอบความตอ้งการขั้นพื้นฐานของบุคคลนั้น ๆ ได ้

Vroom (1964 อ้างถึงใน ณัฏฐิมา  มากช ู, 2545, 28) กลา่วถึง  ทศันคติ และความพึงพอใจใน
ส่ิงหน่ึงสามารถใชแ้ทนกนัได ้เพราะทั้งสองค าน้ีจะหมายถึงผลท่ีได้จากการท่ีบุคคลเขา้ไปมีสว่นรว่ม
ในส่ิงนั้น ทศันคติในดา้นบวกจะแสดงให้เห็นสภาพความพึงพอใจในส่ิงนั้นและทศันคติในดา้นลบจะ
แสดงให้เห็นถึงสภาพความไมพ่ึงพอใจ 
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Tiffin, McCormic (1965 อ้างถึงใน เสกสรรค์ ธรรมวงศ์, 2541, 34) กลา่ววา่ความพึงพอใจ
เป็นแรงจูงใจของมนุษย์ท่ีตั้งอยูบ่นความตอ้งการขั้นพื้นฐาน (Basic Needs) มคีวามเกี่ยวขอ้งกนัอยา่ง
ใกลช้ิดกบัผลสัมฤทธ์ิและส่ิงจูงใจ และพยายามหลีกเล่ียงส่ิงท่ีไมต่้องการ 

Wallestein (1971  อ้างถึงใน  ฉกรรณ์  พั่วกลาง , 2541 ,12) กลา่ววา่  ความพึ งพอใจเป็น
ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเมื่อได้รับผลส าเ ร็จตามความมุง่หมาย  หรือเป็นความรู้สึกขั้ นสุดท้ายท่ีได้รับ
ผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์ 

หลุย จ าปาเทศ (2533, 20) กลา่วถึงความหมายไวว้า่ ความพึงพอใจ หมายถึงความตอ้งการ
ได้บรรลุเ ป้าหมายพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาก็จะมีความสุขสังเกตได้จากสายตา  ค าพ ูดและ การ
แสดงออก 

สุพรรณี ไชยอ าพร และสนิท สมคัรการ (2534 , 12) ความพึงพอใจ เ ป็นสภาพทางจิตใจท่ี
แสดงออกถึงความสุขท่ีไดรั้บรู้วา่ส่ิงท่ีตนใฝ่ฝัน หรือปรารถนา (Aspiration) ได้รับการตอบสนองตาม
ท่ีตั้งความคาดหวงัไว ้การท่ีบุคคลแสดงความพึงพอใจตอ่สภาพการด ารงชีวติของตนในชว่งเวลาใด
เวลาหน่ึงยอ่มแสดงวา่ชีวติในชว่งเวลานั้นมคีณุภาพท่ีเจา้ของชีวติตอ้งการ 

ชริณี  เดชจินดา (2538, 17) ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึก หรือทัศนคติของบุคคลท่ีมตีอ่
ส่ิงใดส่ิงหน่ึง  หรือปัจจยัตา่ง ๆ  ท่ีเกี่ยวขอ้ง ความรู้สึกพึงพอใจจะเกดิข้ึน  เมือ่ความต้องการของบุคคล
ไดรั้บการตอบสนอง  หรือบรรลุจุดมุง่หมายในระดบัหน่ึง  ความรู้สึกดังกลา่วจะลดลงหรือไมเ่กดิข้ึน 
หากความตอ้งการหรือจุดมุง่หมายนั้ นไมไ่ด้รับการตอบสนอง ความรู้สึกทางลบความรู้สึกทางบวก
และความสุข มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งสลับซับซ้อน และระบบความสัมพันธ์ของความรู้สึกทั้งสามน้ี 
เรียกวา่  ระบบความพึงพอใจโดยความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเมือ่ระบบความพึงพอใจมีความรู้สึกด้าน
บวกมากกวา่ดา้นลบ 

เทพนม เมอืงแมน  และสวงิ สุวรรณ (2540 , 100) ความพึงพอใจ คือ ภาวะของความพึงพอใจ 
หรือภาวะของการมอีารมณ์ในทางบวกท่ีมผีลเกดิข้ึน  เน่ืองจากการประเมนิประสบการณ์ในงานของ
คนคนหน่ึง อยา่งไรก็ตามความรู้สึกชอบงานของคนคนหน่ึงนั้น จะข้ึนอยูก่บัวา่งานนั้นไดท้ าให้บุคคล
ผูน้ั้ นไดรั้บความตอ้งการทั้งทางด้านรา่งกายและจิตใจ ซ่ึง เป็นส่วนส าคัญท่ีจะให้มีชีวิตอยูร่อด หรือ
สมบูรณ์มากน้อยเทา่ใดดว้ย ส่ิงท่ีขาดหายไประหวา่งงานท่ีเสนอให้ท ากบัส่ิง ท่ีคาดหวงั ท่ีจะไดรั้บจะ
เป็นรากฐานแหง่ความพอใจและความไมพ่อใจ 

นภาพร คงสมปี (2548, 36) กลา่วถึงค าจ ากดัความของความพึงพอใจวา่ เ ป็นความรู้สึกของ
บุคคลท่ีมตีอ่เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงในเชิงการประเมนิคา่  จึงท าให้แนวคิดเกี่ยวกบัความพึงพอใจเกีย่วขอ้ง
สัมพนัธ์กบัทศันคติอยา่งแยกไมอ่อก 

ทรงกรด ไกรกงัวาร (2550, 6) กลา่ววา่  ความพึงพอใจเป็นความรู้สึก  หรือทัศนคติทางดา้น
บวกของบุคคลท่ีมีตอ่ส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึงเกดิข้ึนตอ่เมื่อส่ิงนั้ นสามารถตอบสนองความตอ้งการให้แก ่
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บุคคลนั้ นได้ แตท่ั้ง น้ีความพึ งพอใจของแตล่ะบุคคลยอ่มมีความแตกตา่งกนั  ข้ึน กบัคา่นิยม และ
ประสบการณ์ท่ีไดรั้บ 

สรุป ความพึงพอใจ หมายถึงอารมณ์ ความรู้สึก หรือทัศนคติท่ีดีท่ีบุคคลได้รับจากปัจจัย
แวดล้อมตา่ง ๆ ส่งผลให้บุคคลนั้นเกดิความพึงพอใจ และแสดงออกถึงความชอบพอ หรือพอใจในส่ิง
ใดส่ิงหน่ึงท่ีไดรั้บ 

2.7.2 องค์ประกอบทีท่ าให้บุคคลเกิดความพงึพอใจ 
Millett (1954 อา้งถึงใน พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต,2551, 2-42-2-43) ไดอ้ธิบายสว่นประกอบ

ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมตีอ่บริการสาธารณะ โดยพิจารณาจากส่ิงตา่ง ๆ ดงัน้ี 
การให้บริการอยา่งเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงาน

ภาครัฐท่ีมีฐานคติวา่ทุกคนเทา่เทียมกนั  ดังนั้ นประชาชนจะเทา่เทียมกนัภายใต้กฎหมาย  ไมม่ีการ
แบง่แยกกีดกนัในการให้บริการ  ประช าชนจะได้รับการปฏิบัติในฐานท่ีเ ป็นปัจเจกบุคคลด้วย
มาตรฐานการให้บริการเดียวกนั 

การให้บริการตรงตามเวลา (Timely Service) หมายถึง  การให้บริการตรงตามเวลาท่ีได้ตก
ลงกนัระหวา่งผูรั้บบริการและผูใ้ห้บริการ 

การให้บริการอยา่งเพียงพอ  (Ample Service) หมายถึง  การให้บริการสาธารณะจะต้องมี
จ านวนการให้บริการและสถานท่ีให้บริการท่ีเหมาะสม 

การให้บริการอยา่งตอ่เน่ื อง  (Continuous Service) หมายถึง  การให้บริการสาธารณะ ท่ี
เป็นไปอยา่งสม า่เสมอ  โดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลกั ไมใ่ช ยึ่ดความพอใจของหน่วยงานท่ี
ให้บริการวา่จะให้หรือหยุดบริการเมื่อใดก็ได ้

การให้บริการอยา่งกา้วหน้า (Progressive Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะท่ีมีการ
ปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบติังาน นั่นคือ การเพิ่มประสิทธิภาพหรือความสามารถท่ีจะท าหน้าท่ี
ไดม้ากข้ึนโดยใชท้รัพยากรเทา่เดิม 

ปัจจยัท่ีท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจะ  ประกอบดว้ย  (Gilmer, 1967 : 
380-384 อา้งถึงใน วรรณภา ทองแดง, 2551, 61) 

1) ความมัน่คงปลอดภ ัย (Security) ได้แก  ่ความมัน่คงในการท างาน  การไดรั้บความเป็น
ธรรมจากผูบ้งัคบับญัชา 

2) โอกาสกา้วหน้าในงานท่ีท า  (Opportunity for Advancement) ไดแ้ก  ่การมโีอกาสได้เล่ือน
ต าแหนง่สูงข้ึนจากความรู้ความสามารถในการท างาน 

3) สถาน ท่ีท างาน  และ การจัดการ  (Company and Management) ได้แก  ่ความพอใจต ่อ
สถานท่ีท างาน ตลอดจนชื่อเสียง และการด าเนินงานของสถาบนั 

4) คา่จา้ง (Wages) คนงานชายจะเห็นคา่จา้งเป็นส่ิงส าคญัส าหรับเขา ย่ิงกวา่คนงานหญิง 
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5) ลักษณะของ งาน ท่ีท า  (Intrinsic Aspects of The Job) ซ่ึ ง มีความสัมพัน ธ์ก ับความรู้
ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน หากไดท้ างานท่ีตรงตามความต้องการ และความถนัดก็จะเกดิความพึง
พอใจ 

6) การนิเทศงาน  (Supervision) มคีวามส าคัญท่ีจะท าให้ผู ้ท างานมคีวามรู้สึกพอใจหรือไม ่
พอใจตอ่งานได ้การนิเทศงานไมดี่ อาจเป็นสาเหตุอนัหน่ึงท่ีท าให้ยา้ยงาน และลาออกจากงานได ้

7) ลักษณะทางสังคม (Social Aspects of the Job) ถ้าผู ้ปฏิบัติงานท าร่วมกบัผู้อ่ืนได้อยา่งมี
ความสุข กจ็ะเกดิความพอใจในงานนั้น 

8) การติดตอ่ส่ือสาร  (Communication) การติดตอ่ส่ือสารมีความส าคัญมาก การปฏิบัติงาน
จะส าเร็จได้ เพราะมีกระบวนการวิธีการท างานท่ีดี  ไมว่า่จะเป็นการวางแผนการจัดองค์การการ
บริหารงานบุคคล การวนิิจฉัยส่ังการ การควบคมุบงัคบับญัชา ตอ้งมกีารติดตอ่ส่ือสารเป็นตัวเชื่อม 

9) สภาพการท างาน (Working Condition) ไดแ้ก ่ช ัว่โมงการท างาน อากาศ แสง เสียง 
10) ส่ิงตอบแทนหรือประโยชน์เกื้อกลูตา่ง  ๆ (Benefits) เชน่ เงินบ าเหน็จตอบแทนเมื่อออก

จากงาน การบริหาร และการรักษาพยาบาล สวสัดิการ ท่ีอยูอ่าศยั 
อารี เพชรผุด ยังได้กลา่วถึงองค์ประกอบท่ีกอ่ให้เกิดความพึ งพอใจในการท างานมี  4 

ประการ 
1) ระดับของผลตอบแทนท่ีบุคคลพึงปรารถนาจะได้รับ และคนส่วนมากกอ็ยากจะได้รับ

ผลตอบแทนมาก เขาชอบไดค้า่แรงสูง สภาพการท างานท่ีสะดวกสบาย มส่ิีงอ านวยความสะดวกและ
มอิีสระในการท ามากกวา่ และมเีพื่อนฝูงท่ีเขา้ใจกนัมลีกัษณะคลา้ยคลึงกนั  

2) ถ้าบุคคลไดรั้บส่ิงตอบแทนอยา่งมไิดค้าดหวงัมากอ่น  เขาจะรู้สึกพึงพอใจมากกวา่ท่ีเขา
คาดหวงั แตถ่า้เขาคาดหวงัท่ีจะไดผ้ลตอบแทนมากกวา่ท่ีได้จริง  เขาจะรู้สึกไมพ่อใจ 

3) บุคคลจะมคีวามพึงพอใจ ถ้าผลตอบแทนท่ีเขาได้รับเขารู้สึกวา่มนัยุติธรรม (Equity) แต ่
ถา้เขาไดรั้บหา่งไกลจากการคาดหวงัของเขา ไมว่า่ต ่าเกนิไป หรือสูงเกนิไป เขากจ็ะไมพ่อใจ 

4) บุคคลมีความปรารถนาในส่ิงตอบแทนตา่งกนั  โดยเฉพาะความอิสระในการท างาน 
บุคคลบางคนจุดสนใจของการท างานอยูท่ี่ความตอ้งการมศีกัด์ิศรีและเกยีรติภูมิ เพราะฉะนั้ น คนพวก
น้ีจะตอ้งการความอิสระ และความเป็นตวัของตวัเองมาก คนอ่ืนอาจไมม่คีวามต้องการอนัน้ี 

2.7.3  ทฤษฎทีีเ่กี่ยวข้องกับความพงึพอใจ 
2.7.3.1 ทฤษฎีความตอ้งการตามล าดับขั้นของ Maslow 

ทฤษฎี ความต้องการตามล าดับขั้น ของ  Maslow กลา่ววา่  ความต้องการของคนเราเป็น
จุดเร่ิมตน้ของกระบวนการจูงใจ และความตอ้งการของคน มขีอ้สังเกตไดด้งัน้ี  

1) คนเรามีความตอ้งการไมส้ิ่นสุด เมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการอยา่งหน่ึงแล้วกจ็ะ
เกดิความตอ้งการอยา่งอ่ืนตอ่ไปไมม่ีท่ีส้ินสุด  
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2) ความต้องการท่ียงัไมไ่ด้รับการตอบสนองจะท าให้เกิดการจูงใจท่ีจะท าพฤติกรรม ส่วน
ความตอ้งการท่ีไดรั้บการตอบสนองแล้วจะไมเ่กิดการจูงใจอีกตอ่ไป  

3) ความต้องการของคนจะเป็นล าดับขั้น  โดยเ ร่ิมจากความต้องการพื้นฐานท่ีจ าเป็นไปสู่
ความต้องการไปในระดับท่ีสูง ข้ึน และความต้องการในระดับตน้จะเป็นพื้นฐานความต้องการใน
ระดับท่ีสูงข้ึนไป คนจึงจ าเ ป็นต้องไดรั้บการตอบสนองความต้องการเป็นล าดับขั้น จึงจะพฒันาความ
ตอ้งการในระดบัท่ีสูงข้ึนได ้ (Maslow, 1943, 374-396 อา้งถึงใน วรรณภา ทองแดง, 2551, 63) 

ล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์ 5 ขั้น  
1) ความต้องการทางด้านรา่งกาย  (Physiological Needs) ความต้องการทางด้านรา่งกายเป็น

ความตอ้งการเ บ้ืองตน้เพื่อความอยูร่อด  เชน่  ความตอ้งการในเร่ืองอาหาร น ้ า ท่ีอยูอ่าศัย เคร่ืองนุ ่งห ่ม 
ยารักษาโรค ความตอ้งการพกัผอ่น และความตอ้งการทางเพศ เป็นตน้ 

2) ความต้องการความปลอดภัย หรือความมัน่คง (Security or Safety Needs) ถา้หากความ
ตอ้งการทางดา้นรา่งกายไดรั้บการตอบสนองตามสมควรแล้ว มนุษย์จะมคีวามตอ้งการ ในขั้นตอ่ไปท่ี
สูง ข้ึน  คือ ความตอ้งการทางดา้นความปลอดภัย หรือความมัน่คงตา่ง ๆ  ความต้องการทางด้านความ
ปลอดภยั จะเป็นเร่ืองเกี่ยวกบัการป้องกนั  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจะเป็นเร่ืองเกีย่วกบัการป้องกนั  
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากอนัตรายตา่ง  ๆ ท่ีเกดิข้ึนกบัรา่งกาย ความสูญเสียทางดา้นเศรษฐกจิ  สว่น
ความมัน่คงนั้ นหมายถึงความต้องการความมัน่คงในการด ารงชีพ เชน่ ความมัน่คงในหน้าท่ีการงาน 
สถานะทางสังคม 

3) ความต้องการทางด้านสังคม (Social or Belongingness Needs) ภายหลังจากท่ีไดรั้บการ
สนองในสองขั้นดังกลา่วแลว้ ก็จะมีความต้องการขั้นสูง ข้ึน  คือความต้องการทางสังคมจะ เร่ิมเ ป็น
ส่ิงจูงใจท่ีส าคัญตอ่พฤติกรรมของคน  ความต้องการด้านน้ีจะเป็นความตอ้งการอยูร่ว่มกนัและการ
ไดรั้บการยอมรับจากบุคคลอ่ืน 

4) ความตอ้งการท่ีจะมฐีานะเดน่ในสังคม (Esteem or Status Needs) เ ป็นความต้องการขั้น
ตอ่มาเป็นความต้องการท่ีประกอบดว้ยส่ิงตา่ง  ๆ  ดงัน้ี คือความมัน่ใจในตัวเองในเ ร่ืองความสามารถ 
ความรู้ และความส าคญัในตัวของตัวเอง  รวมตลอดทั้งความต้องการท่ีจะมีฐานะเดน่เทียบกบับุคคล
อ่ืน  หรืออยากท่ีจะให้บุคคลอ่ืนยกยอ่งสรรเสริญในความรับผิดช อบในหน้าท่ีการงานการด ารง
ต าแหนง่ท่ีส าคญัในองค์กร 

5) ความต้อง การท่ีจะ ได้รับคว ามส าเ ร็จในชี วิต (Self–Actualization or Self Realization) 
ล าดบัความต้องการท่ีสูงสุดของมนุษย์กคื็อ  ความต้องการท่ีจะประสบความส าเร็จในชีวติตามความนึก
คิด หรือความคาดหวงั ทะเยอทะยานใฝ่ฝันท่ีจะไดรั้บผลส าเร็จในส่ิงอนัสูงสง่ในทศันะของตน 
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แผนภูมิ 2.10   แสดงล าดบัขั้นความตอ้งการของมนุษย์ตามทฤษฎีแรงจูงใจของ  Maslow 

 

2.6.3.2  ทฤษฎี 2 ปัจจยัของ Herzberg (Herzberg’s Two-Factor Theory) 
ทฤษฎีน้ีได้มีการพัฒน าโดย  Herzberg ในปี ค.ศ.1950-1959  และในชว่งแรกของปี ค .ศ.

1960-1969 ซ่ึง เสนอแนะวา่ความพึงพอใจในการท างานประกอบด้วย  2  แนวคิดคือ 1) แนวคิดท่ีมี
ขอบเขตจากความพึงพอใจ  (Satisfaction) ไปยังความไมพ่อใจ (No Satisfaction) และได้รับอิทธิพล
จาก ปั จจั ย จูง ใ จ  (Motivation Factors) 2 ) แ น ว คิด ท่ี มี ข อบ เข ตจ าก คว ามไม ่พึ ง พ อ ใ จ (No 
Dissatisfaction) และไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัสุขอนามยั (Hygiene Factor) หรืออาจกลา่วไดว้า่ทฤษฎี 2 
ปัจจัย ประกอบด้วย  1) ปัจจัยการจูงใจ หรือตัวจูงใจ 2) ปัจจัยการบ ารุงรักษา  หรือปัจจัยสุขอนามยั  
(Herzberg อา้งถึงใน วรรณภา ทองแดง, 2551, 65-66) 

1) ปัจจัยการจูงใจ หรือตัวจูงใจ (Motivation Factors ห รือ Motivators) เป็นปัจจัยภ ายใน 
(ความตอ้งการภายใน) ของบุคคลท่ีมอิีทธิพลในการสร้างความพึงพอใจในการท างาน  (Job Satisfiers) 
เชน่ ความกา้วหน้า ความส าเร็จ การยกยอ่ง เป็นตน้ 

2) ปัจจยัการบ ารุงรักษา (Maintenance Factor) หรือปัจจัยสุขอนามยั  (Hygiene Factor) เ ป็น
ปัจจัยภายนอกท่ีป้องกนัไมใ่ห้พนักงานเกิดความไมพ่อใจในการท างาน  (Job Dissatisfaction) การ
เสนอปัจจยัสุขอนามยัไมใ่ชว่ิธีการจูงใจท่ีดีท่ีสุดในทัศนะของ  Herzberg แตเ่ป็นการป้องกนัความไม ่
พอใจ ประกอบดว้ยปัจจัยท่ีเกีย่วขอ้งกบังานของพนักงาน  เชน่นโยบายขององค์การ การบังคับบัญชา 
ความมัน่คงในงาน คา่ตอบแทน สภาพการท างาน เป็นตน้ 

ทฤษฎี 2 ปัจจยัของ Herzberg แบง่ปัจจยัในการจูงใจออกเป็น 2 กลุม่ ดงัน้ี 
1) ปัจจัยเกีย่วกบัความพึงพอใจ (Dissatisfies) เป็นปัจจยัท่ีอาจท าให้พนักงานเกดิความไม ่

พอใจในการท างานได ้ เชน่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในการท างาน 
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2) ปัจจัยท่ี เกี่ยวข้องกบัความพึ งพอใจ (Satisfies) ห รือปัจจัย เกี่ยวกบังาน  (Job Context 
Factors) เป็นปัจจยัจูงใจท่ีแท้จริง  เพราะมีอิทธิพลในการสร้างให้พนักงานเกิดความพอใจในการ
ท างาน  ซ่ึงทฤษฎีการจูงใจจะมคีวามสมเหตุสมผล  ถา้ผู ้บริหารให้ความสนใจในการยกระดบัลกัษณะ
งานควบคูก่นัไปดว้ย 

2.7.4  การวัดความพงึพอใจ 
ความพึงพอใจเป็นทัศนคติในทางบวกของบุคคลท่ีมีตอ่ส่ิงใดส่ิงหน่ึง การวดัวา่บุคคลมี

ความรู้สึกพึงพอใจหรือไมพ่ึงพอใจ จึงมีความจ าเป็นท่ีต้องสร้างเคร่ืองมอืท่ีชว่ยในการวดัทศันคติ วดั
ความรู้สึก โดยจะวดัออกมาในลักษณะของทิศทาง ซ่ึ งมีอยู ่2  ทิศทาง คือ ทางบวกและทางลบ 
ทางบวกหมายถึง การประเมินคา่ความรู้สึกไปในทางท่ีดี ชอบหรือพอใจ ส่วนทางลบจะเป็นการ
ประ เมิน คา่ความรู้ สึกไปในทาง ท่ีไมดี่ ไมช่ อบห รือไมพ่ อใ จ และ การวดัในลักษณะปริมาณ 
(Magnitude) ซ่ึงมคีวามเขม้ข้น ความรุนแรง หรือระดบัทัศนคติไปในทิศทางท่ีพึงประสงค์ หรือไมพ่ึ ง
ประสงค์นั้ นเอง ซ่ึงมีวธีิการวดัความพึงพอใจมีอยูห่ลายวิธี ไดแ้ก ่วิธีการสังเกต วิธีการสัมภาษณ์ 
วธีิการใชแ้บบสอบถาม (ถวลิย์ ธาราโภชน์, 2532, 77-78) ดงัน้ี 

1. วธีิการสังเกต เป็นวธีิการใช ้ตรวจสอบบุคคลอ่ืนโดยการเฝ้ามองและจดบนัทึกอยา่งมแีบบ
แผน วธีิน้ี เป็นการศึกษาท่ีเกา่แก ่และยังเป็นท่ีนิยมใชอ้ยา่งแพร่หลายจนถึงปัจจุบนั แตก่็เหมาะสมกบั
การศึกษาเป็นรายกรณีเทา่นั้น 

2. วธีิการสัมภาษณ์ เป็นวิธีการท่ีผูว้ิจยัจะต้องออกไปสอบถามโดยการพดูคยุกบับุคคลนั้ นๆ 
โดยเตรียมแผนงานลว่งหน้า เพื่อให้ไดข้อ้มลูท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด 

3. วิธีการใช ้แบบสอบถาม วิธีการน้ีจะเป็นการใช ้แบบสอบถามท่ีมีขอ้ค าอธิบายไวอ้ยา่ง
เรียบร้อย เพื่อให้ผูต้อบทุกคนตอบมาเป็นแบบแผนเดียวกนั มกัใช ้ในกรณีท่ีตอ้งการข้อมูลจากกลุม่
ตวัอยา่งจ านวนมากๆ วิธีน้ีนับเป็นแบบแผนท่ีนิยมใช ้กนัมากท่ีสุด ในการวดัทัศนคติ รูปแบบของ
แบบสอบถามจะใช ้มาตรวดัทัศนคติซ่ึงนิยมใช ้ในปัจจุบันวิธีหน่ึง คือ มาตราสว่นแบบลิเ คิร์ท ( Likert 
Scales) ประกอบดว้ยขอ้ความท่ีแสดงถึงทัศนคติของบุคคลท่ีมีตอ่ส่ิง เร้าอยา่งใดอยา่งหน่ึง แลว้ค าตอบท่ี
แสดงถึงระดบัความรู้สึก 5 ค าตอบ เชน่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด  

2.8 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
เทศบาลต าบลเสือโฮก อ าเภอเมอืง จงัหวดัชยันาท (2552) ไดด้ าเนินการติดตามและประเมนิผล

แผนพฒันาปี 2552-2554 ซ่ึงผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพฒันา ทั้ง 5  ดา้น ไดแ้ก ่การสร้าง
มลูคา่เพิ่มทางเศรษฐกจิและการเกษตร การสร้างความเขม้แข็งของชมุชนตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง 
การพัฒนาคุณภาพชีวติ การพัฒนาการทอ่งเท่ียวและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม การบริหารจดัการบา้นเมอืงท่ีดี ซ่ึงอตัราร้อยละของโครงการท่ีได้ด าเนินการคิดเป็น ร้อยละ 
40.30 จากโครงการทั้งหมด จ านวน 77 โครงการ 
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สว่นในดา้นการประเมนิความพึงพอใจตอ่ผลการด าเนินงานขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
ในภาพรวม ซ่ึงผลการประเมนิเป็นดงัน้ี 

- การเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนรว่มในโครงการ/กจิกรรม ผลการประเมนิ คือ พอใจ คิด
เป็นร้อยละ 80 รองลงมาคือพอใจมาก ร้อยละ 15 สว่นไมพ่อใจคิดเป็นร้อยละ 5 

-  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้มลูของโครงการ /กจิกรรม ผลการประเมิน คือ 
พอใจ คิดเป็นร้อยละ 65 รองลงมาคือพอใจมาก ร้อยละ 30 สว่นไมพ่อใจคิดเป็นร้อยละ 5 

- การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม ผลการประเมิน คือ 
พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมาคือพอใจ ร้อยละ 21 สว่นไมพ่อใจคิดเป็นร้อยละ 9 

- การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กจิกรรมตอ่สาธารณะ ผลการประเมนิ คือ พอใจ 
คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาคือพอใจมาก ร้อยละ 33 สว่นไมพ่อใจคิดเป็นร้อยละ 7 

- ความโปรง่ใสในการด าเนินโครงการ/กจิกรรม ผลการประเมนิ คือ พอใจ คิดเป็นร้อยละ 48 
รองลงมาคือพอใจมาก ร้อยละ 40 สว่นไมพ่อใจคิดเป็นร้อยละ 12 

- การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก  าหนด ผลการประเมนิ คือ พอใจ คิดเป็นร้อยละ 57 
รองลงมาคือพอใจมาก ร้อยละ 39 สว่นไมพ่อใจคิดเป็นร้อยละ 4 

- ผลการด าเนินโครงการ /กจิกรรมน าไปสูก่ารแกไ้ขปัญหา ผลการประเมนิ คือ พอใจ คิดเป็น
ร้อยละ 60 รองลงมาคือพอใจมาก ร้อยละ 52 สว่นไมพ่อใจคิดเป็นร้อยละ 8 

- การแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน  ผลการประเมนิ คือ พอใจ 
คิดเป็นร้อยละ 64 รองลงมาคือพอใจมาก ร้อยละ 33 สว่นไมพ่อใจคิดเป็นร้อยละ 3 

- ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจาการด าเนินโครงการ/กจิกรรม ผลการประเมิน คือ พอใจมาก 
คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือพอใจ ร้อยละ 40 สว่นไมพ่อใจคิดเป็นร้อยละ 10 

เทศบาลต าบลบึงย่ีโถ อ าเภอธัญบุรี จงัหวดัปทุมธานี ( 2553) ไดด้ าเนินการติดตามประเมนิผล
แผนการพฒันาทอ้งถ่ิน โดยประเมนิความพึงพอใจเร่ืองการให้บริการและการปฏิบติังานของเทศบาล สรุป
รายละเอียดไดด้งัน้ี  

- ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน คะแนนประเมนิความพึงพอใจ จากคะแนนเต็ม 10 คะแนนผลประเมนิ
ในภาพรวมไดค้ะแนน 8.13 คะแนน 

- ดา้นสง่เสริมคณุภาพชีวติ คะแนนความพึงพอใจ จากคะแนนเต็ม 10  คะแนนผลประเมนิใน
ภาพรวมไดค้ะแนน 8.07 คะแนน 

- ดา้นการพฒันาสังคม คะแนนความพึงพอใจ จากคะแนนเต็ม 10 คะแนนผลประเมนิใน
ภาพรวมไดค้ะแนน 8.63 คะแนน 

- ดา้นการวางแผนสง่เสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทอ่งเท่ียว คะแนนความพึงพอใจจาก
คะแนนเต็ม 10 คะแนน ผลประเมนิในภาพรวมไดค้ะแนน 8.44 คะแนน 
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- ดา้นการบริหารจดัการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม คะแนนความพึงพอใจจาก
คะแนนเต็ม 10 คะแนน ผลประเมนิในภาพรวมไดค้ะแนน 8.32 คะแนน 

- ดา้นศิลปะ  วฒันธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  คะแนนความพึงพอใจจาก
คะแนนเต็ม 10 คะแนน ผลประเมนิในภาพรวมไดค้ะแนน 8.32 คะแนน 

- ดา้นการพฒันาการเมอืงและการบริหาร คะแนนความพึงพอใจ จากคะแนนเต็ม 10 คะแนนผล
ประเมนิในภาพรวมไดค้ะแนน 8.19 คะแนน 

ซ่ึงจากภาพรวมทั้ง 7 ดา้น จะเห็นไดว้า่ ผลการปฏิบติังานของเทศบาลต าบลบึงย่ีโถ อยูใ่นระดบั
ท่ีดี คะแนนการประเมนิโดยเฉล่ีย 8.30 คะแนน 

เทศบาลต าบลคุ้งส าเภา อ าเภอมโนรมย์  จงัหวดัช ัยนาท (2553) ได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมนิผลแผนพฒันาสามปี (พ .ศ. 2551 – 2553) ซ่ึงผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพฒันา ทั้ง 5 
ดา้น ได้แก ่ยุทธศาสตร์การสร้างมลูคา่เพิ่มทางเศรษฐกจิและการเกษตร ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เขม้แข็งของชมุชนตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง ยุทธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชีวติ ยุทธศาสตร์การ
พฒันาการทอ่งเท่ียวและการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ยุทธศาสตร์การบริหาร
จดัการบา้นเมอืงท่ีดี ไดด้ าเนินการโครงการทั้งหมด จ านวน 39  โครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด 44 
นอกจากน้ีไดศึ้กษาความพึงพอใจตอ่ผลการด าเ นินงานขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในภาพรวม ซ่ึง
แยกเป็นรายดา้นไดแ้ก ่

- การเปิดโอกาสให้ประชาชนมสีว่นรว่มในโครงการ / กจิกรรม 
- การประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้มลูของโครงการ / กจิกรรม 
- การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรม 
- การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กจิกรรม ตอ่สาธารณะ 
- ความโปรง่ใสในการด าเนินโครงการ / กจิกรรม 
โดยในภาพรวมความพึงพอใจตอ่ผลการด าเนินงานขององค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ิน สว่น

ใหญม่คีวามพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 72.4 รองลงมา คือ พึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 22 .5 สว่นไมพ่อใจ 
คิดเป็นร้อยละ 5.1 

ลิขิต  ประจกักตัตา (2553) ไดศึ้กษาความคิดเห็นของก  านันและนายกองค์การบริหารสว่น
ต าบลตอ่การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การบริหารสว่นจงัหวดัมหาสารคาม 
พบวา่ ความคิดเห็นของก  านันและนายกองค์การบริหารสว่นต าบลในเขตจังหวดัมหาสารคามท่ีมตีอ่กา ร
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การบริหารสว่นจงัหวดัมหาสารคามโดยรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง เมือ่จ าแนกเป็นรายดา้น พบวา่อยูใ่นระดบัมาก 2 ดา้น เรียงล าดบัจากคา่เฉล่ียมากไปน้อย 
คือ ดา้นการพฒันาและสง่เสริมการเกษตร การเศรษฐกจิและการพาณิชย์ รองลงมาคือ ดา้นการบ ริหาร
จดัการและพัฒนาบุคลากร อยูใ่นระดับปานกลาง 3 ด้าน คือ ด้านสร้างสังคมแห่งการเ รียนรู้และ
ศูนย์กลางวฒันธรรมดา้นการบริหารจดัการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และดา้น
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ชมุชนเข้มแข็งพ ัฒนาคนและสังคมมคีณุภาพ ส่วนขอ้เสนอแนะตอ่การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
การพฒันาขององค์การบริหารสว่นจงัหวดัมหาสารคาม เรียงล าดบัจากมากไปน้อยได้ดงัน้ี ควรปรับปรุง
แหลง่ทอ่งเท่ียวทางศาสนาให้อยูใ่นสภาพดี ควรพิจารณาสร้างคลองสง่น ้ าอยา่งทั่วถึงมากข้ึน ควรจัด
กจิกรรมทางศาสนาอยา่งตอ่เน่ืองให้กบัเยาวชน ควรสนับสนุนการผลิตและการใช ้ปุ๋ยชีวภาพอยา่งทัว่ถึง
เพื่อเป็นการบ ารุงดินและเป็นการประหยัด ควรจดัหาอุปกรณ์ชว่ยผู้ประสบสาธารณภยั ควรส่งเสริม
ประชาชนให้มอีาชีพเสริมมากข้ึน ควรวางแผนและเจาะบอ่บาดาลอยา่งเพียงพอเพื่อใชใ้นหน้าแลง้ และ
ควรให้ประชาชนเขา้ไปมสีว่นรว่มในการจดัซ้ือ จดัจา้ง 

มหาวทิยาลยัทักษิณ (2556) ประเมนิกระบวนการด าเ นินงาน ประเมนิผลผลิตและผลลัพธ์
ของแผนการด าเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 พบวา่ 
กระบวนการด าเ นินงาน  การจดัท าแผนมกีารจดัท าเป็นไปตามระเบียบท่ีก  าหนด ให้ความส าคญัตอ่
ความสอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์  มีคณะกรรมการก  าหนดกรอบแผนยุทธศาสตร์ และท าประชาคม
โครงการมาจากนโยบายหาเสียงของนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั สมาชิกสภาองค์การบริหาร
สว่นจังหวดัและความตอ้งการของประชาชน ปัญหาและอุปสรรค ได้แก ่มีการเปล่ียนแปลงเพิ่มเติม
โครงการตามงบประมาณท่ีไดรั้บจริง อ านาจตดัสินใจเป็นของฝ่ายการเมือง ระยะเวลาจดัท าโครงการ
ส้ัน งบประมาณจ ากดัแตโ่ครงการมีจ านวนมาก  ผลผลิตของแผนพัฒนา  โครงการท่ีจัดท าแล้วเสร็จ
ตามยุทธศาสตร์และแผน ด าเนินการได้จ านวน 120 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 96  การใช ้งบประมาณ คิด
เป็นร้อยละ 78.17 ของงบประมาณ   ท่ีก  าหนดไวใ้นแผนพฒันาสามปี ผลลพัธ์ของแผนพัฒนา ความ
พึงพอใจของประชาชน อยูใ่นระดบัมาก มากท่ีสุด คือ ยุทธศาสตร์ด้านการทอ่งเท่ียว และน้อยท่ีสุด คือ 
ยุทธศาสตร์ดา้นเศรษฐกิจ  การรับรู้และการยอมรับของประชาชน การรับรู้อยูใ่นระดบัมาก มากท่ีสุด 
คือ ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและภู มิปัญญาท้องถ่ิน และน้อยท่ี สุด คือ 
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ การยอมรับ  อยูใ่น ระดับมากท่ีสุด มาก ท่ีสุดคือ ยุทธศาสตร์ด้านการ
ทอ่งเ ท่ียวท่ีประทับใจ และ ยอมรับน้ อยท่ี สุด คือ  ยุทธศาสตร์ด้าน เศรษฐกิจ ความส าเร็ จตาม
วตัถุประสงค์อยูใ่นระดบัมาก มากท่ีสุดคือ ยุทธศาสตร์ด้านการจดัการศึกษา โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน
ในการพฒันาทอ้งถ่ิน และน้อยท่ีสุด คือ ยุทธศาสตร์ดา้นเศรษฐกจิ  

มหาวทิยาลยัทกัษิณ (2557) ประเมนิด้านบริบท กระบวนการด าเนินงาน และผลผลิต ของ
แผนการด าเนินงาน องค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตูล ประจ าปีงบประมาณ 2557 พบวา่ ดา้นการ
ประเมินบริบท (Context) ความพร้อมของปัจจัยพื้นฐาน จ านวนบุคลากรท่ีด าเ นินการ งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน การบริหารโครงการ มคีวามเหมาะสม การมีสว่นร่วมของกองงาน อยูใ่นระดับ
มาก ปัญหา ได้แก ่บุคลากรยังไมพ่ร้อม และคอมพิวเตอร์ไมเ่พียงพอ งบประมาณลา่ช ้า  ด้านการ
ประเมินกระบวนการ (Process) การด าเนินงานตามก  าหนดเวลา การประสานงานกบัองค์กรอ่ืน การ
ประชาสัมพนัธ์โครงการ/กิจกรรม การใชง้บประมาณตามระเบียบ มคีวามเหมาะสม ประชาชนมีสว่น
รว่มในระดบัมาก ปัญหาของการด าเ นินงานตามแผน/โครงการ ได้แก  ่งบประมาณไมเ่ป็นไปตาม
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เป้าหมาย ดา้นการประเมินผลผลิต (Product) มโีครงการ ท่ีไดด้ าเนินการจริง  ร้อยละ 89.92 ด าเนินการ
แล้วเสร็จ ร้อยละ 88.79 มกีารใช ้งบประมาณ ร้อยละ 72.95 ประชาชนพึงพอใจมาก การยอมรับของ
ประชาชน และความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

มหาวทิยาลยัทกัษิณ (2558) ประเมนิด้านบริบท กระบวนการด าเนินงาน และผลผลิต ของ
แผนการด าเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวดัสตูล ประจ าปีงบประมาณ 2558 พบวา่ด้านบริบท 
(Context) ความพร้อมของปัจจยัพื้นฐาน พบวา่ จ านวนบุคลากรท่ีด าเนินการ งบประมาณ แผนการ
ด าเนินงาน การบริหารโครงการ มีความเหมาะสม การมสี่วนรว่มของกองงาน อยูใ่นระดบัมาก ปัญหา 
ไดแ้ก ่โครงการไมส่ามารถเบิกจา่ยได้ตามแผนท่ีก  าหนด งบประมาณจะมีน้อยและจ ากดัชว่งต้นปีท า
ให้งานลา่ช ้า การส่ังงานจากผูบ้ริหารท่ีกระช ั้นชิด ด้านกระบวนการ (Process) การด าเนินงานตาม
ก  าหนดเวลา การประสานงานกบัองค์กรอ่ืน การประชาสัมพนัธ์โครงการ/กจิกรรม การใ ชง้บประมาณ
ตามระเบียบ มีความเหมาะสม ประชาชนมีสว่นรว่มในระดบัมาก ปัญหาของการด าเนินงานตามแผน/
โครงการ ไดแ้ก  ่งบประมาณไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย ด้านผลผลิต (Product)  พบวา่ มีโครงการ ท่ีได้
ด าเนินการจริง ร้อยละ74.8 ด าเนินการแลว้เสร็จ ร้อยละ 73.1 มกีารใชง้บประมาณ ร้อยละ 62.3 การรับรู้ 
ผลส าเร็จตามเป้าวตัถุประสงค์ของแผน  การเปล่ียนแปลงการด าเนินชีวติท่ีได้รับจากแผน  ความพึง
พอใจของประชาชน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

มหาวทิยาลยัทกัษิณ (2559) ประเมนิด้านบริบท กระบวนการด าเนินงาน และผลผลิต ของ
แผนการด าเนิ นงาน  องค์การบริหารส่วนจังหวดัสตูล ประจ าปีงบประมาณ 2559   ด้านบริบท 
(Context)  ความพร้อมของปัจจยัพื้นฐาน พบวา่จ านวนงบประมาณ แผนการด าเนินงาน การบริหาร
โครงการ มคีวามเหมาะสม การมีสว่นรว่มของกองงาน อยูใ่นระดบัมาก ด้านจ านวนบุคลากรมคีวาม
คิดเห็นของกองงานท่ีคิดวา่ไมเ่พียงพอไดแ้ก ่กองแผนและงบประมาณ กองคลัง  กองชา่งและกอง
ส่ง เสริมคุณภ าพชีวิต   ด้านกระบวนการ (Process) พบวา่การด าเ นิน งานตามก  าหนดเวลา การ
ประสานงานกบัองค์กรอ่ืน การประชาสัมพนัธ์โครงการ/กจิกรรม การใช ้งบประมาณตามระเบียบ มี
ความเหมาะสม ประชาชนมสี่วนรว่มในระดบัปานกลางถึงมาก  ปัญหาของการด าเนินงานตามแผน/
โครงการ ไดแ้ก ่งบประมาณไมเ่ป็นไปตามแผนการเบิกจา่ยงบประมาณ งานจึงลา่ชา้ และจ านวน
บุคลากรท่ีมีอยูไ่มเ่พียงพอ  ด้านผลผลิต (Product) พบวา่ โครงการ ท่ีได้ด าเนินการจริง ร้อยละ 80.4 
ด าเนิน การแล้วเสร็จ ร้อยละ 82.9 มีการใช ้งบประมาณ  ร้อยละ 94.4 การรับรู้ ความส าเร็จตามเป้า
วตัถุประสงค์ของแผนอยูใ่นระดบัมาก ความพึงพอใจของประชาชน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

มหาวทิยาลยัทกัษิณ (2560) ประเมนิด้านบริบท กระบวนการด าเนินงาน และผลผลิต ของ
แผนการด าเนิ นงาน  องค์การบริหารส่วนจังหวดัสตูล ประจ าปีงบประมาณ 2560  ด้านบริบท 
(Context)  ความพร้อมของปัจจยัพื้นฐาน พบวา่จ านวนงบประมาณ แผนการด าเนินงาน การบริหาร
โครงการ มีความเหมาะสม การมีส่วนร่วมของกองงาน อยูใ่นระดับมาก ดา้นจ านวนบุคลากรมีไม ่
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เพียงพอ  ดา้นกระบวนการ (Process) พบวา่การด าเ นินงานตามก  าหนดเวลา การประสานงานกบั
องค์กรอ่ืน การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม การใช ้งบประมาณตามระเบียบ มีความเหมาะสม 
ประชาชนมีส่วนร่วมใน ระดับปานกลาง ปัญหาของการด าเ นิน งานตามแผน/โครงการ ได้แก ่
งบประมาณไมเ่ป็นไปตามแผนการเบิกจา่ยงบประมาณ งานจึงลา่ช ้าและจ านวนบุคลากรท่ีมีอยูไ่ม ่
เพียงพอ ด้านผลผลิต (Product)  พบวา่ โครงการท่ีได้ด าเนิน การแล้วเสร็จ ร้อยละ 82.5 มีการใช ้
งบประมาณ ร้อยละ 92.7 การรับรู้อยูใ่นระดบัมาก ความส าเร็จตามเป้าวตัถุประสงค์ของแผนและความ
พึงพอใจของประชาชน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 



บทท่ี 3 
กรอบแนวคิดและวิธีการประเมิน 

การติดตามและประเมิน แผนพัฒน าขององค์การบริห ารส่วน จังหวดัสตูล  ประจ า ปี
งบประมาณ 2561 มกีรอบแนวคิดและวธีิการประเมนิ ดงัตอ่ไปน้ี 

3.1 กรอบแนวคิดในการประเมนิ  
3.2 นิยามปฏิบติัการ 
3.3 วธีิการประเมนิ 
3.4 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
3.5 เคร่ืองมอืท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
3.6 ตวัชี้วดัในการประเมนิ 
3.7 เกณฑ์การวดั 
3.8 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
3.9 การวเิคราะห์ขอ้มลู  

3.1 แนวคิดในการประเมนิ 
การติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน จังหวดัสตูล  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ใช ้วิธีการวิจัยเชิงประ เมิน (Evaluation research)  โดยเลือกประเมินบริบท 
(context) กระบวนการ (process) และผลผลิต (product) 

3.1.1 การประเมนิบริบท เป็นการประเมนิความพร้อมปัจจัยพื้นฐานในการด าเนินงาน  ไดแ้ก ่
(1) บุคลากร  
(2) งบประมาณ 
(3)  แผนการด าเนินงานของหนว่ยงาน 
(4) การมสีว่นรว่มของหนว่ยงาน 
(5) การบริหารโครงการ 

3.1.2 การประเมนิกระบวนการ เป็นการประเมนิ ไดแ้ก ่
(1)  การด าเนินงานจดัการตามก  าหนดเวลา 
(2) การประสานงานกบัหนว่ยงานหรือองค์กรอ่ืน 
(3) การประชาสัมพนัธ์ 
(4) การมสีว่นรว่มของ ประชาชนในการด าเนินงาน  
(5) การใชง้บประมาณ  
(6) ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
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3.1.3 การประเมนิผลผลิต เป็นการประเมนิ ไดแ้ก ่
(1) โครงการท่ีจดัท าแลว้เสร็จเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์และแผน  
(2) การใชจ้า่ยงบประมาณ 
(3) การรับรู้ของประชาชน  
(4) ประสิทธิผลและความคุ้มคา่ 
               (4.1) การบรรลุวตัถุประสงค์หรือเป้าประสงค์ 
               (4.2) ความพึงพอใจของประชาชน                   

3.2 นิยามปฏิบัติการ 
การประเมินบริบท หมายถึง การประเมนิความพร้อมปัจจัยพื้นฐานในการด าเ นินงาน  ไดแ้ก ่

บุคลากร งบประมาณ แผนการด าเนินงาน การมสีว่นรว่ม การบริหารโครงการ 
การประเมินกระบวนการของโค รงการ  หมายถึง  การประเมิน ความเหมาะสมของ

กระบวนการ หรือขั้นตอนตา่งๆ ในการด าเนินงาน ไดแ้ก ่  การวางแผนการด าเนินงานตามโครงการ 
การประเมินผลผลิต  หมายถึง ผลทางอ้อมท่ีเกิดจาก ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรมตาม

แผนพัฒน าขององค์การบริหารส่วนจังหวดั ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 ได้แก ่การรับ รู้ของ
ประชาชน  ความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน และความพึงพอใจ 

การรับ รู้ของประชาชน  หมายถึง การ รับรู้และ รับทราบการจัดท าโครงการและผลของ
โครงการตามท่ีก  าหนดในแผนการด าเนินงาน 

การใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง การใช ้จา่ยงบประมาณประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561ใ นการ
จดัท าโครงการตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี รวมถึงการกอ่หน้ีผูกพนัในโครงการท่ียงัไมแ่ล้วเสร็จ 

ประสิทธิผลแล ะความคุ้ มค่า  หมายถึง  การด าเ นิน งานของแผนการด าเ นิน งานบรร ลุ
วตัถุประสงค์ของโครงการ/ยุทธศาสตร์ และประชาชนมคีวามพึงพอใจตอ่โครงการท่ีจดัท า  

การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/ยุทธศาสตร์ หมายถึง ผลผลิตของโครงการ เป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ของโครงการและยุทธศาสตร์ท่ีก  าหนด  

ความพึงพอใจของประชาชน  หมายถึง  ความชอบห รือพอใ จตอ่การด าเ นิ นงานตาม
ยุทธศาสตร์และโครงการในแผนการด าเนินงาน 

3.3 วิธีการประเมนิ 
3.1 ศึกษาข้อมูลจาก เอกสาร  โดยการศึกษารวบรวมแนวคิด ทฤษฎี  และผลงานวิจัย  ท่ี

เกีย่วขอ้งจากหนังสือ งานวจิยั และเอกสารขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั 
3.2 การศึกษาเชิงส ารวจ โดยการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจาก 
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(1)  การสัมภาษณ์บุคคลท่ี รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกบัการจัดท าและด าเนิ นงานตาม
แผนพฒันา องค์การบริหารสว่นจงัหวดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

(2) เกบ็ขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามจากประชาชนในพื้นท่ี 7 อ าเภอ จงัหวดัสตูล  

3.4 ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
ประชาชนในพื้นท่ี 7 อ าเภอ จังหวดัสตูล 
การสุ่มตัวอย่าง 
แยกการสุม่ตวัอยา่งออกเป็น 2 สว่น ไดแ้ก ่

1. การสุ่มโครงการท่ีปรากฏในแผนการด าเ นินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวดัสตูล  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 7 ยุทธศาสตร์ ม ี110 โครงการ ใช ้การสุม่โดยเอายุทธศาสตร์
ของแผนฯเป็นหลักแล้วใชก้ารสุม่โครงการท่ีจะเอามาเป็นสว่นหน่ึงของการประเมนิผลผลิต จ านวน 32 
โครงการ เลือกโครงการแบบเจาะจง 

ตาราง 3.1   เ ป้าประสงค์และโครงการทั้งหมดผู้ประเมินได้ เ ลือกจ านวน 32 โครงการ ดัง
ตาราง 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน

โครงการ 
เลือก/ผลผลิต         

ยุทธศาสตร์ที ่ 1 พฒันาการทอ่งเท่ียวอยา่งมคีณุภาพและยัง่ยืน       16              4 

จดังานสตูลฟอสซิลเฟสติวลั (Satun Fossil Festival)  
จดังานออกบูท
นิทรรศการ 

           ขบัเคล่ือนอนาคตสตูลดา้นการทอ่งเท่ียว  

สง่เสริมกจิกรรม
ตามมติสภา
พฒันาการ
ทอ่งเท่ียว 

           จดักจิกรรมสง่เสริมการทอ่งเท่ียวจงัหวดัสตูล  รว่มจดังาน 

           รักษ์เล ป่า เปิดฟ้าอนัดามนัสตูล   จดังาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างความเขม้แข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้
ม ัน่คงอยา่งยัง่ยืน 

       5              2 

ขบัเคล่ือนอนาคตสตูลดา้นการเกษตร  รว่มจดังาน 

สง่เสริมและพฒันากลุม่ อาชีพ   
อบรมให้ความรู้
กลุม่อาชีพ 
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ยุทธศาสตร์ 
จ านวน

โครงการ 
เลือก/ผลผลิต 

ยุทธศาสตร์ที ่ 3  พฒันาโครงสร้างพื้นฐานไดม้าตรฐานและเชื่อมโยง
อยา่งทัว่ถึง 

6               2 

กอ่สร้างถนนลาดยางถนนสายสต.ถ. 1-0060 บา้นยางในคง หมู ่
ท่ี12 ต าบลละงู 

  

ติดตั้งระบบสอ่งสวา่ง (High Mast) 
 

อุดหนุนแขวงทาง
หลวง 

 

ยุทธศาสตร์ที ่ 4  จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มสู่
สังคมนา่อยูอ่ยา่งยัง่ยืน  

5 2 

คลองสวยน ้ าใส 

 
 

 รว่มกบัอปท.อ่ืนๆ 
 ติดตาม ตรวจสอบ 
 คณุภาพน ้ าใน 
 แมน่ ้ า ล าคลอง 

          จดักจิกรรมรณรงค์เครือขา่ย Green City  จดักจิกรรมเครือขา่ย 

ยุทธศาสตร์ที ่  5 อนุรักษ์ศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และ
พฒันาภูมปัิญญาทอ้งถ่ิน 

13                4 

จดังานวนัซาลามตัฮารีรายา(อีฎิ้ลอฎัฮา)  จดังาน 
แขง่ขนัวา่วประเพณีจงัหวดัสตูล    จดังาน 
สง่เสริมกจิกรรมในเดือนรอมฎอน  จดังาน 

            จดังานวนัซาลามตัฮารีรายา (อีฎิ้ลฟิตริ)  จดังาน 

ยุทธศาสตร์ที ่ 6 พฒันาคณุภาพชีวติประชาชนให้เกดิความยัง่ยืน 

สังคมสงบสุข 
      39              12 

            ขบัเคล่ือนอนาคตสตูลดา้นการศึกษา  
สง่เสริมกจิการสภา
ดา้นการศึกษา 

           ขบัเคล่ือนอนาคตสตูลดา้นสวสัดิการสังคม  
สง่เสริมกจิการสภา
พฒันาสวสัดิการ
สังคม 

            อาหารเสริม( นม )   

            พฒันาคณุภาพชีวติผูสู้งอายุ   อบรมสัมมนา 
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ยุทธศาสตร์ 
จ านวน
โครงการ 

เลือก/ผลผลิต 

            พฒันาระบบบริการการแพทย์ฉกุเฉินจงัหวดัสตูล  อุดหนุนสสจ.สตูล 

            พฒันาความรู้และทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
จดัอบรม
คอมพิวเตอร์ 

            สง่เสริมสุขภาพและป้องกนัโรคดา้นสาธารณสุข  รว่ม/หนว่ยงานอ่ืน 
            จดัท าแผนพฒันาการศึกษา อบจ.สตูล   
            จดัการแขง่ขนักฬีาสตูลลีก           

 สง่เสริมทกัษะทางวชิาการให้แกน่ักเรียนศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามสัยิด (ครุุสัมพนัธ์) 

 
นร.เขา้รว่มการ
แขง่ขนั 

             เจา้ภาพ - เขา้รว่มแขง่ขนัมหกรรมและวชิาการนักเรียนศูนย์

การศึกษาอิสลามประจ ามสัยิด (ตาดีกา) 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 

นร.เขา้รว่มการ
แขง่ขนั 

            พฒันาสมรรถภาพเครือขา่ยการแพทย์ฉกุเฉินเบ้ืองตน้   อบรม 

ยุทธศาสตร์ที ่ 7 บริหารจดัการองค์กรอยา่งมธีรรมาภิบาล   21               6 
จดัท าแผนพฒันา อบจ.สตูล   

           ฝึกอบรมพฒันาประสิทธิภาพและเสริมสร้างคณุธรรม
จริยธรรม                  

 อบรม 

           ประเมนิผลการปฏิบติัราชการขององค์การบริการส่วนจงัหวดั
สตูล (BSC) 

  

            ฝึกอบรมลูกเสือชาวบา้นจงัหวดัสตูล       
อุดหนุน ตชด. ท่ี
436 

            พฒันากลไกการก  ากบั ติดตาม และประเมนิผลการป้องกนั
การทุจริต 

 ติดตาม/ประเมนิผล 

              อบจ. พบประชาชน   
                                                           รวม 102   32 (ร้อยละ 30) 
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       2. ประชากรท่ีใช ้ในการวิจยั ประชาชนในพื้นท่ี 7 อ าเภอ จากขอ้มูลของแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี

องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสตูล จ านวนประชากรของจงัหวดัสตูลมีประชากรทั้งส้ิน  316,471  คน การ

ก  าหนดตัวอยา่งโดยใช ้ตาราง Yamane ท่ีระดับความเชื่อม ัน่  95% จ านวนประชากร100,000 จ านวน

ตัวอยา่ง 398 (Yamane,1960,1088-1089 อ้างใน สุวิมล ติรกานนท์,2550,97 -98)  ในการประเมิน น้ี

ก  าหนดกลุม่ตวัอยา่งจ านวน 1,085 คน และเ น่ืองจากการประเมินน้ีมีเคร่ืองมอืท่ีเป็นแบบสอบถาม 7 ช ุด 

สร้างตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตูล 7 ยุทธศาสตร์และพื้นท่ีการ

ด าเ นินการโครงการท่ีกระจายไปในบางพื้นท่ี ของบางอ าเภอ ไมไ่ดค้รอบคลุมทั้งจงัหวดั ดังนั้ น ผู ้

ประเมินจึงก  าหนดการเ ลือกกลุม่ตวัอยา่งดา้นประชากรโดยอิงวิธีการแบบ matrix sampling (สุวิมล ติร

กานนท์,2550,92) เพื่อให้ค าถามท่ีสร้างตามยุทธศาสตร์แตล่ะยุทธศาสตร์และประชาชนท่ีถูกเลือกเป็น

กลุม่ตวัอยา่งเป็นผูท่ี้ได้รับผลและผลกระทบจากยุทธศาสตร์และโครงการโดยตรง ได้แก ่ประชากรท่ีมี

อายุ 18 ปีข้ึนไป อยูใ่นพื้นท่ี ท่ีได้รับผลทางตรงและทางอ้อมจาก ยุทธศาสตร์และโครงการและให้

ผู ้ตอบแบบสอบถาม1คนตอบแบบสอบถามได้เพี ยง  1ช ุดค าถามเฉล่ีย ยุทธศาสตร์ละ  155  คน

(ยุทธศาสตร์และโครงการ) 

3.5 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมลู 
               เคร่ืองมอืท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มลู ม ี2 แบบ ไดแ้ก ่

1. แบบสัมภาษณ์ สัมภาษณ์ผูอ้ านวยการกองหรือผูเ้กี่ยวข้องกบัการจัดท าและด าเนินงานตาม
แผนพฒันาประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 แบง่ออกเป็น 3 สว่น ดงัน้ี 

ส่วนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้ห้สัมภาษณ์ 
ส่วนที ่2 บริบทของการด าเนินงาน 
ส่วนที ่3 กระบวนการด าเนินงานตามโครงการ 

2. แบบสอบถามท่ีสร้าง ข้ึนในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากประชาชน แบง่ออกเป็น 5  ส่วน 
ได้แก ่ ส่วนท่ี  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ ส่วน ท่ี 2  การรับรู้ของประ ชาชน ส่วนท่ี  3 ผลส าเ ร็จตาม
เป้าประสงค์ของแผน สว่นท่ี 4 ความพึงพอใจ สว่นท่ี 5 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

ส่วนที่ 1  ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก ่เพศ อายุ ศาสนา ระดบัการศึกษา 
อาชีพ  

ส่วนที่ 2  แบบสอบถาม การรับ รู้ของประชาชน ซ่ึงมีลักษณะของข้อค าถามเป็น แบบ 
มาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scales) โดยก  าหนดเกณฑ์การให้คะแนนความคิดเห็น 5 ระดบั ดงัน้ี  

มากท่ีสุด ให้     5     คะแนน 
มาก ให้     4     คะแนน 
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น้อย ให้     3     คะแนน 
น้อยท่ีสุด ให้     2     คะแนน 
ไมแ่นใ่จ ให้     1     คะแนน 

ส่วนที ่3 แบบสอบถามประสิทธิผลและความคุ้มคา่  
              3.1การบรรลุวตัถุประสงค์  มลีักษณะของข้อค าถามแบบมาตราส่วนประมาณคา่ 

(Rating Scales) โดยก  าหนดเกณฑ์การให้คะแนนความคิดเห็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
มากท่ีสุด ให้     5     คะแนน 
มาก ให้     4     คะแนน 
น้อย      ให้     3     คะแนน 
น้อยท่ีสุด ให้     2     คะแนน 
ไมแ่นใ่จ ให้     1     คะแนน 

               3.2  ความพึงพอใจของประ ชาชน  มีลักษณะของข้อค าถามแบบมาตราส่วน
ประมาณคา่ (Rating Scales)  โดยก  าหนดเกณฑ์การให้คะแนนความคิดเห็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

มากท่ีสุด ให้     5     คะแนน 
มาก ให้     4    คะแนน 
น้อย ให้     3     คะแนน 
น้อยท่ีสุด ให้     2     คะแนน 
ไมแ่นใ่จ ให้     1     คะแนน 

ส่วนที ่4 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

3.6  ตัวช้ีวัด     
ตาราง 3.2  ตวัชี้วดัในการประเมนิ 

ประเด็นประเมิน ตัวช้ีวัด แหล่งข้อมูล  วิธีการ 
1. ประเมนิบริบท (Context Evaluation) 

- ความพร้อม ปัจจยัพื้นฐาน 
ในการด าเนินงาน 

- จ านวนบุคลากรมเีพียงพอ 
- มงีบประมาณเพียงพอ 
- มแีผนการด าเนินท่ีเหมาะสม 
- กองงานมสีว่นรว่มในการ
ด าเนินงานมาก 

- มกีารบริหารโครงการท่ี
เหมาะสม 

ผอ.กอง หรือ     
ตวัแทนท่ี
รับผิดชอบ 

- สัมภาษณ์ 
- ตรวจเอกสาร
มอบหมายงาน 
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ประเด็นประเมิน ตัวช้ีวัด แหล่งข้อมูล  วิธีการ 
2. ประเมนิบริบท (Context Evaluation) 

- กระบวนการด าเนินงาน - การด าเนินงานเป็นไปตาม
ก  าหนดเวลาท่ีเหมาะสม 

- ไมม่ปัีญหาการประสานงานกบั
หนว่ยงานและองค์กรอ่ืน  

- มกีารประชาสัมพนัธ์ท่ี
เหมาะสม 

- การใชง้บประมาณเป็นไปตาม
ระเบียบฯ 

- ปัญหา อุปสรรคท่ีเกดิข้ึนในการ
ด าเนินงาน 

ผอ.กอง หรือ     
ตวัแทนท่ี
รับผิดชอบ 

- สัมภาษณ์ 
- ตรวจเอกสาร 

3. ประเมนิผลผลิต (Product Evaluation) 
 - จ านวนโครงการท่ีจดัท าแล้ว 

มากกวา่ร้อยละ 80 
-มกีารใชง้บไมน่้อยกวา่ร้อยละ80 
- ประชาชนมกีารรับรู้มาก 
- ประสิทธิผลและความคุ้มคา่        
1.การบรรลุวตัถุประสงค์ของ
โครงการ/ยุทธศาสตร์ 
2.ความพึงพอใจของประชาชน 

ประชาชน
จ านวน 1,085 
คนในพื้นท่ี 7 
อ าเภอ 

- แบบสอบถาม 
- สัมภาษณ์ 

 

3.7  เกณฑ์การวัด 
การประเมินผลผลิตของแผนพฒันา  
การรับรู้ของประชาชน เป็นขอ้ค าถามแบบประมาณคา่ ก  าหนดระดับการให้คะแนนออกเป็น 

5 ระดับ ตั้งแต ่5 (มากท่ีสุด) จนถึง 1 (น้อยท่ีสุด)  จากนั้ นจึงน าคะแนนท่ีได้ไปหาคา่เฉล่ียและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ในการแปลความหมาย จะใช ้คา่เฉล่ียเ ป็นเกณฑ์ในการก  าหนดและแปลความหมาย เพื่ อจัด
ระดบัการรับรู้ แบบอิงเกณฑ์  ดงัน้ี 

   คา่เฉล่ีย              ความหมาย 
4.21 – 5.00 
3.41 – 4.20 
2.61 – 3.40 

  มกีารรับรู้ในระดบัมากท่ีสุด 
  มกีารรับรู้ในระดบัมาก 
  มกีารรับรู้ในระดบัปานกลาง 
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1.81 – 2.60 มกีารรับรู้ในระดบัน้อย 
        1.00 – 1.80                       มกีารรับรู้ในระดบัน้อยท่ีสุด   

 การบรรลุวตัถุประสงค์ เป็นขอ้ค าถามแบบประมาณคา่ ก  าหนดระดบัการให้คะแนนออกเป็น 
5 ระดับ ตั้งแต ่5 (มากท่ีสุด) จนถึง 1 (น้อยท่ีสุด) จากนั้ นจึงน าคะแนนท่ีได้ไปหาคา่เฉล่ียและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ในการแปลความหมาย จะใช ้คา่เฉล่ียเ ป็นเกณฑ์ในการก  าหนดและแปลความหมาย เพื่อจัด
ระดบัการบรรลุวตัถุประสงค์  แบบอิงเกณฑ์  ดงัน้ี 

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

  บรรลุวตัถุประสงค์ในระดบัมากท่ีสุด 
  บรรลุวตัถุประสงค์ในระดบัมาก 
  บรรลุวตัถุประสงค์ในระดบัปานกลาง 
  บรรลุวตัถุประสงค์ในระดบัน้อย 

       1.00 – 1.80                       บรรลุวตัถุประสงค์ในระดบัน้อย ท่ีสุด   
ความพึงพอใจ เป็นขอ้ค าถามแบบประมาณคา่ ก  าหนดระดบัการให้คะแนนออกเป็น 5 ระดับ 

ตั้งแต ่5 (มากท่ีสุด) จนถึง 1 (น้อยท่ีสุด)  จากนั้ นจึงน าคะแนนท่ีได้ไปหาคา่เฉล่ียและส่วนเ บ่ียงเบน
มาตรฐาน  
                      ในการแปลความหมาย จะใช ้คา่เฉล่ียเ ป็นเกณฑ์ในการก  าหนดและแปลความหมาย เพื่อ
จดัระดบัความพึงพอใจแบบอิงเกณฑ์  ดงัน้ี 

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

  มคีวามพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 
  มคีวามพึงพอใจในระดบัมาก 
  มคีวามพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
  มคีวามพึงพอใจในระดบัน้อย 

         1.00 – 1.80                        มกีารรับรู้ในระดบัน้อยท่ีสุด   

3.8   การเก็บรวบรวมข้อมลู 
การเก็บรวบรวมขอ้มลูในการติดตามและประเมนิแผนพฒันาขององค์การบริหารสว่นจังหวดั

สตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ผูป้ระเมนิไดด้ าเนินการดงัตอ่ไปน้ี 
1 การเก็บรวบรวมข้อ มูลทุติยภูมิ  โดยการ ศึกษารวบรวมแนวคิด  ทฤษฎี  ผลงานวิจัย ท่ี

เกีย่วขอ้ง และเอกสารทางราชการจากกองแผนและงบประมาณขององค์การบริหารสว่นจงัหวดั 
2 การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ  โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์บุคคลท่ี

เกีย่วขอ้งและแบบสอบถามจากประชาชนในพื้นท่ีจงัหวดัสตูล 



62 

3.9   การวิเคราะห์ข้อมลู 
การวเิคราะห์ข้อมลูในการติดตามและประเมนิแผนพฒันาขององค์การบริหารสว่นจังหว ัด

สตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ผู ้ประเมินได้ใช ้การวิเคราะห์ ขอ้มูล  ทั้งในเชิงปริมาณ และ
คณุภาพ ดงัน้ี 

1 การวิเค ราะห์ เชิงปริมาณ  (Quantitative Analysis) เ ป็น การวิเคราะ ห์ ข้อมูลโดยใ ช  ้
โปรแกรมส าเ ร็จรูป ในการวิเคราะห์เ ป็นสถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistic) ได้แก  ่คา่ความถ่ี 
(Frequency) ค ่า ร้อยละ  (Percentage) ค ่า เฉ ล่ี ย (Mean) และ ส่วน เ บ่ียง เบนมาตรฐาน  (Standard 
Deviation) 

2 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เป็นการวเิคราะห์ในเชิงเน้ือหา (Content 
Analysis) ท่ีได้ขอ้มลูเอกสารและการสัมภาษณ์บุคคลท่ีเกีย่วขอ้งกบัโครงการเกี่ยวกบัประเด็นตา่ง  ๆ ใน
การประเมนิ 
 

 



 
บทท่ี 4 

ผลการประเมิน 

การติดตามและประเมนิแผนพัฒนาขององค์การบริหารสว่นจังหวดัสตูล ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  ใชว้ธีิการพรรณนาเชิงเน้ือหา กราฟและตาราง เพื่อวเิคราะห์ขอ้มลูเชิงคณุภาพและเชิงปริมาณ 
โดยจะแยกน าเสนอ ดงัน้ี 

4.1 การประเมนิบริบทของแผนพฒันา 
4.2 การประเมนิกระบวนการด าเนินงานของแผนพฒันา 
4.3 การประเมนิผลผลิตของแผนพฒันา 

4.1 การประเมินบริบท (Context) ของแผนพฒันา 

การประเมนิบริบทของแผนพฒันาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นการประเมนิความ
พร้อมปัจจยัพื้นฐานในการด าเนินงาน  โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคณุภาพด้วยการสัมภาษณ์จาก
ผูอ้ านวยการกองหรือผูเ้กี่ยวข้อง ไดแ้ก ่บุคลากร งบประมาณ แผนการด าเนินงาน การมสี่วนรว่ม และ
การบริหารโครงการ สรุปดงัน้ี 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์หัวหน้าส านักปลัดฯ  
                 ไมม่ีข้อมูลในส่วน น้ีเน่ืองจากเป็นความประสงค์ของผู้ให้ข้อมูลสงวนสิทธิในการแสดง
ความคิดเห็น  

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการกองกิจการสภาฯ มีดังนี้ 
ความพร้อมในการด าเ นินงาน  ด้านจ านวนบุคลากรของอบจ.ท่ีมีหน้าท่ีตอ้งด าเนินการตาม

แผน  มีจ านวนเพียงพอ งบประมาณของอบจ.ท่ีจดัสรรให้แกก่องงานในการด าเนินงานแตล่ะโครงการ
ท่ีกองงานรับผิดชอบ เพียงพอ การก  าหนดแผนการด าเ นินงานในแตล่ะโครงการท่ีกองงานต้อง
รับผิดชอบ  มคีวามเหมาะสม  ความรว่มมือของกองงานตา่ง ๆ ในการจดัท าแผนและด าเนินการตาม
แผน  อยูใ่นระดบัมาก การบริหารโครงการ เชน่ การมอบหมายงานโครงการของผู้บริหารให้กองงาน
รับผิดชอบ  เหมาะสม 

ปัญหาของความพร้อมในการด าเนินงาน ไมม่ ี

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ             
ความพร้อมในการด าเ นินงาน  ด้านจ านวนบุคลากรของอบจ.ท่ีมีหน้าท่ีตอ้งด าเนินการตาม

แผน  มจี านวนเพียงพอ เป็นไปตามกรอบอัตราก  าลังและภารกิจ งบประมาณของอบจ.ท่ีจัดสรรให้แก ่
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กองงาน ในการด าเนิ นงานแต ่ละโครงการท่ีกองงานรับผิดชอบ เพียงพอ มีการควบคุมการใช ้
งบประมาณให้อยูใ่นวงเงินท่ีไดรั้บจัดสรร การก  าหนดแผนการด าเนินงานในแตล่ะโครงการท่ีกอง
งานต้องรับผิดชอบ  มคีวามเหมาะสม และเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก  าหนดไว ้ ความรว่มมือของกอง
งานตา่ง ๆ ในการจัดท าแผนและด าเนินการตามแผน  อยูใ่นระดบัมาก การบริหารโครงการ เชน่ การ
มอบหมายงานโครงการของผูบ้ริหารให้กองงานรับผิดชอบ  เหมาะสม  

ปัญหาของความพร้อมในการด าเนินงาน ไมม่ ี

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการกองคลัง 

ความพร้อมในการด าเ นินงาน  ด้านจ านวนบุคลากรของอบจ.ท่ีมีหน้าท่ีตอ้งด าเนินการตาม
แผน  มีจ านวนเพียงพอ เพราะกองงานมโีครงการท่ีรับผิดชอบน้อย งบประมาณของอบจ.ท่ีจัดสรร
ให้แกก่องงานในการด าเนินงานแตล่ะโครงการท่ีกองงานรับผิดชอบ เพียงพอ เพราะมีการก  าหนด
งบประมาณลว่งหน้า การก  าหนดแผนการด าเนินงานในแตล่ะโครงการท่ีกองงานตอ้งรับผิดชอบ  มี
ความเหมาะสม ความรว่มมอืของกองงานตา่ง ๆ ในการจดัท าแผนและด าเนินการตามแผน  อยูใ่น
ระดับมาก การบริหารโครงการ เชน่ การมอบหมายงานโครงการของผูบ้ริหารให้กองงานรับผิดชอบ  
เหมาะสม เพราะเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีของกองงาน  

ปัญหาของความพร้อมในการด าเนินงาน ไมม่ ี

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการกองช่าง 

ความพร้อมในการด าเ นินงาน  ด้านจ านวนบุคลากรของอบจ.ท่ีมีหน้าท่ีตอ้งด าเนินการตาม
แผน  มีจ านวนเพียงพอ งบประมาณของอบจ.ท่ีจดัสรรให้แกก่องงานในการด าเนินงานแตล่ะโครงการ
ท่ีกองงานรับผิดชอบ เพียงพอ ความร่วมมือของกองงานตา่ง ๆ ในการจดัท าแผนและด าเ นินการตาม
แผน  อยูใ่นระดบัมาก การบริหารโครงการ เชน่ การมอบหมายงานโครงการของผู้บริหารให้กองงาน
รับผิดชอบ  เหมาะสม  

ปัญหาของความพร้อมในการด าเนินงาน ไมม่ ี

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

ความพร้อมในการด าเ นินงาน  ด้านจ านวนบุคลากรของอบจ.ท่ีมีหน้าท่ีตอ้งด าเนินการตาม
แผน  มจี านวนไมเ่พียงพอ เพราะกองงานมีงานมากกวา่อัตราก  าลงั ท่ีมีอยู ่งบประมาณของอบจ.ท่ี
จดัสรรให้แกก่องงานในการด าเนินงานแตล่ะโครงการท่ีกองงานรับผิดชอบ  เพียงพอ เพราะสามารถ
ท างานไดต้ามวตัถุประสงค์ท่ีก  าหนด การก  าหนดแผนการด าเนินงานในแตล่ะโครงการท่ีกองงานต้อง
รับผิดชอบ  มคีวามเหมาะสม เพราะสอดคลอ้งกบัแผนการด าเนินงานท่ีก  าหนด ความรว่มมอืของกอง
งานตา่ง ๆ ในการจัดท าแผนและด าเนินการตามแผน  อยูใ่นระดบัมาก การบริหารโครงการ เชน่ การ
มอบหมายงานโครงการของผู้บริหารให้กองงานรับผิดชอบ  เหมาะสม เพราะเป็นไปตามภารกจิของ
กองงาน 

ปัญหาของความพร้อมในการด าเนินงาน มปัีญหาการขาดก  าลงัคน  
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ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการกองพสัดุฯ 
ความพร้อมในการด าเนินงานด้านจ านวนบุคลากรของอบจ.ท่ีมีหน้าท่ีต้องด าเนินการตาม

แผน   มีจ านวนเพียงพอ  งบประมาณของอบจ.ท่ีจัดสรรให้แกก่องงานในการด าเนิน งานแตล่ะ
โครงการท่ีกองงานรับผิดชอบ  เพียงพอ การก  าหนดแผนการด าเนินงานในแตล่ะโครงการท่ีกองงาน
ตอ้งรับผิดชอบ  มคีวามเหมาะสม ความรว่มมือของกองงานตา่ง ๆ ในการจัดท าแผนและด าเนินการ
ตามแผน  อยูใ่นระดบัมาก การบริหารโครงการ เชน่ การมอบหมายงานโครงการของผูบ้ริหารให้กอง
งานรับผิดชอบ  เหมาะสม 

ปัญหาของความพร้อมในการด าเนินงาน ไมม่ ี

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ความพร้อมในการด าเนินงานด้านจ านวนบุคลากรของอบจ.ท่ีมีหน้าท่ีต้องด าเนินการตาม

แผน   มีจ านวนไมเ่พียงพอเพราะ มีโครงการท่ีต้องรับผิดช อบมาก และต้องการบุคลากรท่ีมี
ประสบการณ์เฉพ าะทาง งบประมาณของอบจ.ท่ีจัดสรรให้แกก่องงานในการด าเ นินงานแตล่ะ
โครงการท่ีกองงานรับผิดชอบ  เพียงพอ การก  าหนดแผนการด าเนินงานในแตล่ะโครงการท่ีกองงาน
ตอ้งรับผิดชอบไมเ่หมาะสมเ น่ืองจากมีโครงการบางโครงการตอ้งรอการพิจารณาจากคณะกรรมการ
กอ่นท่ีจะด าเ นินการ ความรว่มมอืของกองงานตา่ง ๆ ในการจดัท าแผนและด าเนินการตามแผนอยูใ่น
ระดับมาก การบริหารโครงการ เชน่ การมอบหมายงานโครงการของผูบ้ริหารให้กองงานรับผิดชอบ
เหมาะสม 

ปัญหาของความพร้อมในการด าเนินงาน มปัีญหา ขาดหัวหน้าฝ่ายชว่ยในการจดัท าแผนงาน
และคัดกรองโครงการดา้นการสง่เสริมและพัฒนาอาชีพ เจา้หน้าท่ีบรรจุใหมข่าดทกัษะในการท างาน 
ตอ้งเสียเวลาในการให้ค าแนะน ามผีลท าให้งานลา่ชา้ 

4.2  การประเมินกระบวนการ (Process) ของแผนพฒันา 

การประเมนิกระบวนการของแผนพัฒนา  การประเมินความเหมาะสมของกระบวนการ 
หรือขั้นตอนตา่งๆ  ในการด าเ นินงาน โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคณุภาพด้วยการสัมภาษณ์จาก
ผูอ้ านวยการกองหรือผูเ้กีย่วข้องกบัการจัดท าและด าเนินงานตามแผนพัฒนาประจ าปี  งบประมาณ 
พ.ศ. 2561  ประกอบดว้ย การด าเนินงานตามก  าหนดเวลา การประสานงานกบัหน่วยงานหรือองค์กร
อ่ืน การประชาสัมพนัธ์  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงาน  การใช ้งบประมาณ และ
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์หัวหน้าส านักปลัดฯ 
                ไมม่ีข้อมูลในส่วนน้ีเ น่ืองจากเป็นความประสงค์ของผู้ให้ข้อมลูสงวนสิทธิในการแสดง
ความคิดเห็น  
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ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการกองกิจการสภาฯ 
กระบวนการด าเนินงาน ไดแ้ก ่การก  าหนดเวลาในการด าเนินงานของแผน/โครงการท่ีกอง

งานรับผิดชอบ  มคีวามเหมาะสม การประสานงานเพื่อด าเนินงานตามแผน ฯ กบัองค์กรอ่ืน ๆ ไมม่ี
ปัญหา การประชาสัมพัน ธ์โครงการ/กิจกรรมเพื่อให้ประชาชนรับทราบ  วิธีการและเวลาท่ีใช ้
เหมาะสม การเปิดโอกาสและวธีิการสร้างการมสี่วนรว่มของประชาชนตอ่โครงการ/กจิกรรม มคีวาม
เหมาะสม ระดับการมีส่วนร่วมของประ ชาชน ในโครงการ/กิจกรรม  อ ยูใ่นระดับมาก การใ ช ้
งบประมาณตามระเบียบในการด าเนินงานตามโครงการของกองงาน  มคีวามเหมาะสม 

ปัญหาของกองงานในการด าเนินงานตามแผน/โครงการ  ไมม่ ี   

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
กระบวนการด าเนินงาน ไดแ้ก ่การก  าหนดเวลาในการด าเนินงานของแผน/โครงการท่ีกอง

งานรับผิดชอบ มีความเหมาะสม การประสานงานเพื่อด าเนินงานตามแผน ฯ กบัองค์กรอ่ืน ๆ  ไมม่ี
ปัญหา การประชาสัมพนัธ์โครงการ/กิจกรรมเพื่อให้ประชาชนรับทราบ  วิธีการและเวลาท่ีใช ้ มีความ
เหมาะสม การเปิดโอกาสและวธีิการสร้างการมสี่วนรว่มของประชาชนตอ่โครงการกจิกรรม มคีวาม
เหมาะสม ระดับการมีส่วนร่วมของประ ชาชน ในโครงการ/กิจกรรม  อ ยูใ่นระดับมาก การใ ช ้
งบประมาณตามระเบียบในการด าเนินงานตามโครงการของกองงาน  มคีวามเหมาะสม 

ปัญหาของกองงานในการด าเนินงานตามแผน/โครงการ ไมม่ ี

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการกองคลัง 
กระบวนการด าเนินงาน ไดแ้ก ่การก  าหนดเวลาในการด าเนินงานของแผน/โครงการท่ีกอง

งานรับผิดชอบ  เหมาะสม เพราะท าได้ตามระยะเวลาท่ีก  าหนด การประสานงานเพื่อด าเนินงานตาม
แผน ฯ กบัองค์กรอ่ืน ๆไมม่ีปัญหา การประชาสัมพนัธ์โครงการ/กิจกรรมเพื่อให้ประชาชนรับทราบ  
วธีิการและเวลาท่ีใช ้เหมาะสม การเปิดโอกาสและวธีิการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนตอ่
โครงการ/กจิกรรม  มคีวามเหมาะสม ระดบัการมีสว่นรว่มของประชาชนในโครงการ/กิจกรรม  อยูใ่น
ระดบัปานกลาง การใช ้งบประมาณตามระเบียบในการด าเนินงานตามโครงการของกองงงาน  มคีวาม
เหมาะสม  

ปัญหาของกองงานในการด าเนินงานตามแผน/โครงการ  ไมม่ ี

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการกองช่าง 
กระบวนการด าเนินงาน ไดแ้ก ่ การก  าหนดเวลาในการด าเนินงานของแผน/โครงการท่ีกอง

งานรับผิดชอบเหมาะสม การประสานงานตามแผน ฯ กบัองค์กรอ่ืน ๆ ไมม่ปัีญหา การประชาสัมพนัธ์
โครงการ/กิจกรรมเพื่อให้ประชาชนรับทราบ วธีิการและเวลาท่ีใชม้ีความเหมาะสม การเปิดโอกาส
และวธีิการสร้างการมสี่วนรว่ม ของประชาชนในโครงการ/กิจกรรม เหมาะสม ระดับการมสี่วนรว่ม
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ของประชาชนในโครงการ/กิจกรรม  อยูใ่นระดับปานกลาง เพราะประชาชนสนใจเร่ืองปากท้อง
มากกวา่ การใช ้งบประมาณตามระเบียบในการด าเ นิน งานตามโครงการของกอง งาน   มีความ
เหมาะสม  

ปัญหาของกองงานในการด าเนินงานตามแผน/โครงการ  มีปัญหา คือ ระเบียบไมเ่อ้ือตอ่การ
จดัท าโครงการบางประเภท 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
กระบวนการด าเนินงาน ไดแ้ก ่การก  าหนดเวลาในการด าเนินงานของแผน/โครงการท่ีกอง

งานรับผิดชอบ  เหมาะสม เพราะ ระยะเวลาท่ีก  าหนดสอดคล้องกบัภารกิจ การประสานงานเพื่ อ
ด าเนินงานตามแผน ฯ กบัองค์กรอ่ืน ๆไมม่ีปัญหาเพราะไดรั้บความรว่มมอือยา่งดี การประชาสัมพนัธ์
โครงการ/กิจกรรมเพื่อให้ประ ชาชนรับทราบ  วิธีการและ เวลาท่ีใช ้ไม เ่หมาะสม เพราะมีเวลา
ประชาสัมพันธ์น้อย การเปิดโอกาสและวิธีการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนตอ่โครงการ/
กจิกรรม  มคีวามเหมาะสม  ระดบัการมสี่วนรว่มของประชาชนในโครงการ/กจิกรรม  อยูใ่นระดับ
ปานกลาง  เพราะประชาชนยงัไมต่ระหนักในความส าคัญของการมีส่วนร่วมในโครงการ  การใช ้
งบประมาณตามระเบียบในการด าเนินงานตามโครงการของกองงาน  มคีวามเหมาะสม  

ปัญหาของกองงานในการด าเนินงานตามแผน/โครงการ  มปัีญหาการขาดบุคลากร 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการกองพสัดุฯ  
กระบวนการด าเนินงาน ไดแ้ก ่ การก  าหนดเวลาในการด าเนินงานของแผน/โครงการท่ีกอง

งานรับผิดชอบ  มีความเหมาะสม การประสานงานเพื่อด าเนินงานตามแผน ฯกบัองค์กรอ่ืน ๆ  ไมม่ี
ปัญหา การประชาสัมพัน ธ์โครงการ/กิจกรรมเพื่อให้ประชาชนรับทราบ  วิธีการและเวลาท่ีใช ้
เหมาะสม การเปิดโอกาสและวธีิการสร้างการมสีว่นรว่มของประชาชนตอ่โครงการ/กจิกรรม  มีความ
เหมาะสม ระดับการมีส่วนร่วมของประ ชาชน ในโครงการ/กิจกรรม  อ ยูใ่นระดับมาก การใ ช ้
งบประมาณตามระเบียบในการด าเนินงานตามโครงการของกองงาน  มคีวามเหมาะสม 

ปัญหาของกองงานในการด าเนินงานตามแผน/โครงการ  ไมม่ ี   

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
กระบวนการด าเนินงาน ไดแ้ก ่การก  าหนดเวลาในการด าเนินงานของแผน/โครงการท่ีกอง

งานรับผิดชอบ เหมาะสม การประสานงานเพื่อด าเ นินงานตามแผน ฯ กบัองค์กรอ่ืน ๆ มปัีญหากบั
ภาคประชาชน ประชาชนสว่นใหญต่้องการวตัถุและเงิน ไมไ่ด้มองผลประโยชน์ท่ีเป็นเ น้ืองาน การ
ประชาสัมพนัธ์โครงการ/กจิกรรมเพื่อให้ประชาชนรับทราบ  วธีิการและเวลาท่ีใช ้เหมาะสม การเปิด
โอกาสและวิธีการสร้างการมสี่วนร่วมของประชาชนตอ่โครงการ/กจิกรรม เหมาะสม ระดับการมี
สว่นรว่มของประชาชนในโครงการ/กจิกรรม  อยูใ่นระดบัปานกลาง การใช ้งบประมาณตามระเบียบ
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ในการด าเนินงานตามโครงการของกอง งาน  มีความเหมาะสมเพราะผู้บริหารให้ความส าคัญกบั
ระยะเวลาการเบิกจา่ยและเน้นประหยดั   

ปัญหาของกองงานในการด าเ นินงานตามแผน/โครงการ  มปัีญหาในการท างานกบัสภา
พฒันาสวสัดิการสังคม ท าให้งานไมเ่ป็นไปตามวตัถุประสงค์และเป้าหมาย 

4.3 การประเมินผลผลิต (Product) ของแผนพฒันา 

การประเมินผลผลิตของแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ 2561 เป็นการประเมนิผลผลิตของ
แผนพัฒน า ประ กอบด้วย  (1 )  โครง การ ท่ีจัดท า แล้ว เส ร็จตามยุทธศาส ตร์และ แผน  (2 ) 
การใชจ้า่ยงบประมาณ (3) การรับรู้ (4) ประสิทธิผลและความคุ้มคา่ (การบรรลุวตัถุประสงค์ของแผน 
และความพึงพอใจ) ผลปรากฏ ดงัน้ี 

4.3.1 โครงการทีจ่ัดท าแล้วเสร็จตามยุทธศาสตร์และแผน  
โครงการท่ีจดัท าแลว้เสร็จตามยุทธศาสตร์ของแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561ใช ้วิธีการตรวจสอบจากร้อยละของจ านวนโครงการท่ีมีการด าเนินการแล้วเสร็จ  และวงเ งิน
งบประมาณท่ีก  าหนดในแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กบัจ านวนโครงการท่ีได้
จดัท าจริงและวงเ งินงบประมาณท่ีใช ้ในการจดัท าโครงการท่ีเกิดข้ึนจริง  จากการศึกษาจากระบบ
สารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมนิผลขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  (E-Plan) พบวา่ 
                 องค์การบริหารส่วนจังหวดัสตูล ได้ประกาศใช ้แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เมือ่วนัท่ี  30  ธันวาคม  2559  ก  าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการในปี พ.ศ. 2561 ในแผนพฒันาท้องถ่ิน
ส่ีปี  พ.ศ. 2561 - 2564 รวม 7 ยุทธศาสตร์ 133  โครงการ ตอ่มามี เพิ่มเ ติมฉบับท่ี   1/2560   ฉบับท่ี 
4/2561  อีก  31  โครงการและ เปล่ียนแปลงฉบับท่ี  1/2560   ถึง เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 3/2561 อีก  4  
โครงการ  รวมทั้งหมด 168 โครงการ  ก  าหนดงบประมาณด าเนินการ จ านวน 286,333,647 บาท ดัง
ตาราง 4.1  

                   ตาราง 4.1 จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) 
ท่ีด าเนินการในปี พ.ศ. 2561 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน

โครงการ 

งบประมาณตามข้อ 

บัญญตัิฯ   (ล้านบาท) 
พฒันาการทอ่งเท่ียวอยา่งมคีณุภาพและยัง่ยืน 21 10,187,000 
สร้างความเขม้แข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้ม ัน่คง

อยา่งยัง่ยืน 
7 4,5 00,000 
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ยุทธศาสตร์ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณตามข้อ 
บัญญตัิฯ   (ล้านบาท) 

พฒันาโครงสร้างพื้นฐานไดม้าตรฐานและเชื่อมโยงอยา่ง
ทัว่ถึง 

28 191,459,400 

จดัการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มสูสั่งคมนา่อยู ่
อยา่งยัง่ยืน 

6         1,500,000 

อนุรักษ์ศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและพฒันาภูมปัิญญา
ทอ้งถ่ิน 

15         7,995,000 

พฒันาคณุภาพชีวติประชาชนให้เกดิความยัง่ยืนสังคมสงบสุข 54       40,287,247 
บริหารจดัการองค์กรอยา่งมธีรรมาภิบาล 37       30,405 ,000 

รวม 168     286,333,647 

                ผูบ้ริหาร อบจ.สตูลได้ประกาศใช ้ขอ้บัญญัติงบประมาณ เมื่อวนั ท่ี  8  กนัยายน  2560  
โดยมโีครงการท่ีบรรจุอยูใ่นข้อบัญญติังบประมาณ 101  โครงการ ตั้งจา่ยรายการใหม ่ 15  โครงการ  
รวมทั้ง ส้ิน  116  โครงการ  ยกเลิก 6  โครงการ  คงเหลือ 110 โครงการ  งบประมาณ 122,424,400 
บาท จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ดงัตาราง 4.2 

ตาราง 4.2 แสดงจ านวนโครงการและงบประมาณตามขอ้บญัญัติองค์การบริหารสว่น
จงัหวดัสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณตามข้อ 
บัญญตัิฯ  (ล้านบาท) 

พฒันาการทอ่งเท่ียวอยา่งมคีณุภาพและยัง่ยืน 13 6,128,500 
สร้างความเขม้แข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้
ม ัน่คงอยา่งยัง่ยืน 

5 2,322,000 

พฒันาโครงสร้างพื้นฐานไดม้าตรฐานและเชื่อมโยงอยา่ง
ทัว่ถึง 

10 57,488,000 

จดัการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มสูสั่งคมนา่
อยูอ่ยา่งยัง่ยืน 

5 969,000 

อนุรักษ์ศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและพฒันาภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 

11 6,699,400 

พฒันาคณุภาพชีวติประชาชนให้เกดิความยัง่ยืนสังคม
สงบสุข 

44 33,464,500 

บริหารจดัการองค์กรอยา่งมธีรรมาภิบาล 22 15,313,000 
รวม 110      122,384,400 
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แผนภูมิ 4.1 แสดงจ านวนโครงการท่ีก  าหนดในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) 
กบัจ านวนโครงการท่ีจะด าเนินการตามข้อบญัญัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ทีม่า : รายงานผลการด าเนินงาน E-plan 2561 องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสตูล, 2561 

จากแผนพัฒนาท้องถ่ิน 4 ปีขององค์การบริหารสว่นจงัหวดัสตูล ( พ.ศ. 2561-2564) ได้มี
การแปลงยุทธศาสตร์ทั้ง  7 ดา้นไปสูก่ารแปลงเป็นโครงการตามขอ้บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวดั
สตูล ประจ าปีงบประมาณ 2561 ได้แก ่ ยุทธศาสตร์พ ัฒนาการทอ่งเท่ียวอยา่งมีคุณภาพและยั่ง ยืน 
จ านวน 21 โครงการ ด าเนินการจริง  13 โครงการ ยุทธศาสตร์สร้างความเขม้แข็งภาคเกษตรและระบบ
เศรษฐกิจให้ม ัน่คงอยา่งยั่งยืน จ านวน  7 โครงการ ด าเ นินการจริง  5 โครงการ ยุทธศาสตร์พฒันา
โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอยา่งทั่วถึง  จ านวน 28 โครงการ ด าเนินการจริง 10
โครงการ ยุทธศาสตร์จดัการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มสู่สังคมน ่าอยูอ่ยา่งยัง่ ยืน จ านวน 6 
โครงการ ด าเนินการจริง  5 โครงการ ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและพฒันาภูมิ
ปัญ ญาท้องถ่ิน  จ านวน  15โครงการ ด าเนินการจริง 11 โครงการ ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนให้เกดิความยัง่ ยืนสังคมสงบสุข จ านวน 54โครงการ ด าเนินการจริง 44 โครงการ ยุทธศาสตร์
บริหารจดัการองค์กรอยา่งมธีรรมาภิบาล จ านวน 37โครงการ  ด าเนินการจริง 22 โครงการ ดงัตาราง 4.1 
และ4.2   

สรุป โครงการตามแผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  (พ.ศ. 2561-
2564) สามารถก าหนดเป็นข้อบัญญตัิฯทีจ่ะด าเนินการจริง จ านวน 110 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 65.5 

 

โครงการ 
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 110 

 
 
 

โครงการท่ีจะด าเนินการตาม
ขอ้บญัญติั 

 

โครงการท่ีก  าหนดใน
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 4 ปี 
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ตาราง 4.3  แสดงจ านวนโครงการท่ีไดด้ าเนินการจริงและด าเนินการแลว้เสร็จ  จ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 

ด าเนินการ
จริง 

ด าเนินการ 
แล้ว 

พฒันาการทอ่งเท่ียวอยา่งมคีณุภาพและยัง่ยืน 13 12 
สร้างความเขม้แข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้ม ัน่คงอยา่งยัง่ยืน 5 5 
พฒันาโครงสร้างพื้นฐานไดม้าตรฐานและเชื่อมโยงอยา่งทัว่ถึง 10 4 
จดัการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มสูสั่งคมนา่อยูอ่ยา่งยัง่ยืน 5 5 
อนุรักษ์ศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและพฒันาภูมปัิญญาทอ้งถ่ิน 11 11 
พฒันาคณุภาพชีวติประชาชนให้เกดิความยัง่ยืนสังคมสงบสุข 45 37 
บริหารจดัการองค์กรอยา่งมธีรรมาภิบาล 23 17 

รวม 110 91 
หมายเหตุ : จ านวน 44 โครงการ รวมโครงการท่ีเบิกจา่ยงบฯและกอ่หน้ีผูกพนั  

แผนภูมิ 4.2 แสดงจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ินส่ีปี  โครงการตามขอ้บญัญัติฯ 
กบัโครงการท่ีด าเนินการแลว้เสร็จ ระหวา่งเดือน ต.ค. 2560 - ม.ีค. 2561 
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ทีม่า : รายงานผลการด าเนินงาน E-plan 2561 องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสตูล, 2561 

โครงการ 

168 

110 
91 

ด าเนินการ
แลว้เสร็จ 

ด าเนินการตาม
ขอ้บญัญติั 

ท่ีก  าหนดตาม
แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี 
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โครงการของยุทธศาสตร์ทั้ง  7 ดา้นตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตูล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 110โครงการ (ตาราง 4.2)  ท่ีได้มกีารด าเนินการจริง  และ
ด าเนินการแลว้ (ตาราง 4.3) ดงัน้ี ยุทธศาสตร์พฒันาการทอ่งเท่ียวอยา่งมคีณุภาพและยั่งยืน  จ านวน 13 
โครงการ ด าเนินการแล้ว 12โครงการ ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกจิให้
ม ัน่คงอยา่งยัง่ ยืน จ านวน  5 โครงการ ด าเนินการแลว้ 5โครงการ ยุทธศาสตร์พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอยา่งทั่วถึง  จ านวน 10 โครงการด าเนินการแล้ว 4 โครงการ ยุทธศาสตร์
จดัการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มสู่สังคมน ่าอยูอ่ยา่งยัง่ ยืน  จ านวน 5 โครงการ ด าเนินการ
แล้ว  5 โครงการ ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและพัฒนาภูมปัิญญาท้องถ่ิน 
จ านวน 11โครงการ ด าเ นินการแลว้ 11 โครงการ ยุทธศาสตร์พฒันาคุณภาพชีวติประชาชนให้เกดิความ
ยัง่ยืนสังคมสงบสุข จ านวน 45 โครงการ ด าเ นินการแลว้ 37 โครงการ ยุทธศาสตร์บริหารจดัการองค์กร
อยา่งมธีรรมาภิบาล จ านวน 23โครงการ  ด าเนินการแลว้ 17 โครงการ รวมโครงการท่ีไดด้ าเนินการไป
แลว้ จ านวน 91 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 82.7 

สรุป   โครงการตามแผนการด าเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ทีก่ าหนดในข้อบัญญตัิฯ ได้ด าเนินการไปแล้ว จ านวน 91 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 82.7 

               4.3.2 การใช้งบประมาณ 
การก  าหนดงบประมาณ  จากการศึกษาเอกสารพบวา่   ง บประมาณท่ีก  าหนดไวใ้ น

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  ท่ีจะด าเนินการในปี 2561 มจี านวน 286,373,647 บาท สว่น
งบประมาณตามขอ้บัญญัติหลงัการปรับลดเพิ่มประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มจี านวน 122,384,400 
บาท คิ ดเป็น ร้อยละ 42.7 ของงบประมาณท่ีก  าหนดไวใ้นแผนพัฒน าท้องถ่ิน ส่ีปี (แผนภูมิ 3 ) 
และจากงบประมาณท่ีตั้งไว ้จ านวน 122,384,400  บาท ได้มกีารใช ้จา่ยและมีการกอ่หน้ีผูกพัน จ านวน 
61,448,300.04 บาท คิดเป็น ร้อยละ 50.2 ขอ้มลูจากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผล
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  (E-Plan) 
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แผนภูมิ 4.3  จ านวนงบประมาณท่ีก  าหนดในแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561 - 2564) กบั
จ านวนงบประมาณตามข้อบญัญติัประจ าปี พ.ศ. 2561 
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4.3.3  ผลการประเมินด้านการรับรู้ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า  ปรากฏดงัน้ี 

 4.3.3.1  ด้านการรับรู้ 

         การรับรู้ของประชาชนท่ีมีตอ่โครงการในยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาท้องถ่ินของ

องค์การบริหารส่วนจังหวดั ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 พบวา่ กลุม่ตัวอยา่งมีการรับรู้ อยูใ่น

ระดับมากท่ีสุด คา่เฉล่ีย 4.34  จ าแนกเป็นรายยุทธศาสตร์ พบวา่ มกีารรับรู้ ในระดบัมากท่ีสุด จ านวน 

6 ยุทธศาสตร์ซ่ึงมคีา่เฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 4.24 – 4.50 และมีการรับรู้ในระดับมาก จ านวน 1 ยุทธศาสตร์

ซ่ึงมีคา่เฉล่ีย 4.14 โดยยุทธศาสตร์ท่ีมีการรับรู้มากท่ีสุดเ รียงล าดับ ได้แก ่ยุทธศาสตร์ท่ี 4 จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มสูสั่งคมน ่าอยูอ่ยา่งยัง่ ยืน  มคีา่เฉล่ีย 4.50 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 อนุรักษ์

ศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมปัิญญาทอ้งถ่ิน มีคา่เฉล่ีย 4.45 ยุทธศาสตร์ท่ี 7 บริหารจดัการ

องค์กรอยา่งมีธรรมาภิบาล มคีา่เฉล่ีย 4.41 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พ ัฒนาการทอ่งเ ท่ียวอยา่งมคีุณภาพและ

ยัง่ยืน มีคา่เฉล่ีย 4.39 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พ ัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไดม้าตรฐานและเชื่อมโยงอยา่งทั่วถึง 

มคีา่เฉล่ีย 4.32 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พ ัฒนาคณุภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน  สังคมสงบสุข มี

คา่เฉล่ีย 4.26 และมีการรับรู้น้อยท่ีสุด ได้แก ่ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างความเขม้แข็งภาคเกษตรและระบบ

เศรษฐกจิให้ม ัน่คงอยา่งยัง่ยืน มคีา่เฉล่ีย 4.14 รายละเอียดตงัตาราง  4.4 

งบประมาณท่ีก  าหนดไวใ้น
แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี 
(พ.ศ. 2561-2564) 

งบประมาณตามขอ้บัญญติัหลงั
การปรับลด-เพิ่ม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 

บาท 

122,384,400 

         286,333,647 
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 ตาราง 4.4  แสดงคา่เฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานการรับรู้ของประชาชนตอ่โครงการใน
แผนพฒันาฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์  S.D. การรับรู้ 

1. พฒันาการทอ่งเท่ียวอยา่งมคีณุภาพและยัง่ยืน 4.37 0.789 มากท่ีสุด 
2. สร้างความเขม้แข็งภาคเกษตรและระบบ
เศรษฐกจิให้ม ัน่คงอยา่งยัง่ยืน 

4.14 0.354 มาก 

3. พฒันาโครงสร้างพื้นฐานไดม้าตรฐานและ
เชื่อมโยงอยา่งทัว่ถึง 

4.32 0.645 มากท่ีสุด 

4. จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มสู่
สังคมนา่อยูอ่ยา่งยัง่ยืน 

4.50 0.502 มากท่ีสุด 

5. อนุรักษ์ศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมปัิญญาทอ้งถ่ิน 

4.45 0.499 มากท่ีสุด 

6. พฒันาคณุภาพชีวติประชาชนให้เกดิความยัง่ยืน 
สังคมสงบสุข 

4.26 0.736 มากท่ีสุด 

7. บริหารจดัการองค์กรอยา่งมธีรรมาภิบาล 4.39 0.609 มากท่ีสุด 
ผลรวม 4.34 0.590 มากทีสุ่ด 

                  4.3.3.2 ประสิทธิผลและความคุ้มค่า 
                      1)   การบรรลุ วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่ี ปี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งเห็นวา่ มีการบรรลุวตัถุประสงค์ของแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ภาพรวม อยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด คา่เฉล่ีย 4.40  เมือ่จ าแนกเป็นรายยุทธศาสตร์ พบวา่ มีการบรรลุวตัถุประสงค์ ในระดับ
มากท่ีสุด จ านวน 6 ยุทธศาสตร์ ซ่ึงมีคา่เฉล่ียอยูร่ะหวา่ง  4.31 – 4.60 และอยูใ่นระดบัมาก จ านวน 1 
ยุทธศาสตร์ ซ่ึงมคีา่เฉล่ีย 3.17 โดยยุทธศาสตร์ท่ีมกีารบรรลุวตัถุประสงค์มากท่ีสุด เ รียงล าดับ ได้แก ่
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พ ัฒนาการทอ่งเท่ียวอยา่งมีคณุภาพและยัง่ ยืน  คา่เฉล่ีย 4.60 ยุทธศาสตร์ท่ี 7 บริหาร
จดัการองค์กรอยา่งมีธรรมาภิบาล คา่เฉล่ีย 4.51 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมสู่สังคมน ่าอยูอ่ยา่งยัง่ ยืน  คา่เฉล่ีย 4.48 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 อนุรักษ์ศิลปะ วฒันธรรม จารีต
ประเพณี และภูมปัิญญาท้องถ่ิน คา่เฉล่ีย 4.43 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พ ัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไดม้าตรฐาน
และเชื่อมโยงอยา่งทั่วถึง  คา่เฉล่ีย 4.34 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พฒันาคณุภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความ
ยัง่ยืน สังคมสงบสุข คา่เฉล่ีย 4.31 และเห็นวา่มีการบรรลุวตัถุประสงค์ น้อยท่ีสุด ไดแ้ก ่ยุทธศาสตร์ท่ี 
2 สร้างความเขม้แข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกจิให้ม ัน่คงอยา่งยั่งยืน คา่เฉล่ีย 4.17 รายละเอียดตัง
ตาราง 4.5 
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 ตาราง 4.5  แสดงคา่เฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับการบรรลุวตัถุประสงค์ของ
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์  S.D. ความเห็น 

1. พฒันาการทอ่งเท่ียวอยา่งมคีณุภาพและยัง่ยืน 4.60 0.608 มากท่ีสุด 

2. สร้างความเขม้แข็งภาคเกษตรและระบบ
เศรษฐกจิให้ม ัน่คงอยา่งยัง่ยืน 4.17 0.378 มาก 

3. พฒันาโครงสร้างพื้นฐานไดม้าตรฐานและ
เชื่อมโยงอยา่งทัว่ถึง 

4.34 0.513 มากท่ีสุด 

4. จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มสู่
สังคมนา่อยูอ่ยา่งยัง่ยืน 

4.48 0.501 มากท่ีสุด 

5. อนุรักษ์ศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมปัิญญาทอ้งถ่ิน 

4.43 0.497 มากท่ีสุด 

6. พฒันาคณุภาพชีวติประชาชนให้เกดิความ
ยัง่ยืน สังคมสงบสุข 

4.31 0.715 มากท่ีสุด 

7. บริหารจดัการองค์กรอยา่งมธีรรมาภิบาล 4.51 0.536  มากท่ีสุด 

ผลรวม 4.40 0.535 มากทีสุ่ด 

                    2) ความพงึพอใจของประชาชน 
 กลุม่ตวัอยา่งมคีวามพึงพอใจตอ่โครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ในภาพรวมในระดบัมากท่ีสุด คา่เฉล่ีย 4.57 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ความพึงพอใจตอ่โครงการ
ในระ ดับมากท่ีสุด จ านวน  7  ยุทธศาสตร์ ซ่ึงมีค ่าเฉ ล่ียอยู ่ระหวา่ง  4.35 – 4.73 โดยเ รียงล าดับ
ยุทธศาสตร์ ได้แก ่ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกจิให้ม ัน่คงอยา่ง
ยั่ง ยืน  คา่เฉ ล่ีย 4.73 ยุทธศาสตร์ท่ี  7  บริห ารจัดการอง ค์กรอยา่ งมีธ รรมาภิบาล  ค ่าเฉ ล่ีย 4 .6 5 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พ ัฒนาการทอ่ง เท่ียวอยา่งมีคณุภาพและยั่งยืน คา่เฉล่ีย 4.63 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พ ัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอยา่งทัว่ถึง  คา่เฉล่ีย 4.62 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 อนุรักษ์ศิลปะ 
วฒั นธรรม จารีตประ เพ ณี  และ ภู มิปัญ ญาท้องถ่ิน  ค ่าเฉ ล่ีย  4.5 4 ยุทธศาสตร์ ท่ี  4  จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสูสั่งคมนา่อยูอ่ยา่งยั่งยืน  คา่เฉล่ีย 4.50 และมคีวามพึงพอใจน้อย
ท่ีสุด ได้แก ่ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พฒันาคุณภาพชีวติประชาชนให้เกิดความยั่งยืน  สังคมสงบสุข คา่เฉล่ีย 
4.35 รายละเอียดตงัตาราง 4.6 
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 ตาราง 4.6 แสดงคา่เฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความพึงพอใจท่ีมีตอ่โครงการ
ในแผนพฒันาฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์  S.D. ความพงึพอใจ 
1. พฒันาการทอ่งเท่ียวอยา่งมคีณุภาพและยัง่ยืน 4.63  0.607  มากท่ีสุด 
2. สร้างความเขม้แข็งภาคเกษตรและระบบ

เศรษฐกจิให้ม ัน่คงอยา่งยัง่ยืน 
4.73 0.444 มากท่ีสุด 

3. พฒันาโครงสร้างพื้นฐานไดม้าตรฐานและ
เชื่อมโยงอยา่งทัว่ถึง 

4.62 0.492 มากท่ีสุด 

4. จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มสู่
สังคมนา่อยูอ่ยา่งยัง่ยืน 

4.50 0.502 มากท่ีสุด 

5. อนุรักษ์ศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมปัิญญาทอ้งถ่ิน 

4.54 0.500 มากท่ีสุด 

6. พฒันาคณุภาพชีวติประชาชนให้เกดิความยัง่ยืน 
สังคมสงบสุข 

4.35 0.685 มากท่ีสุด 

7. บริหารจดัการองค์กรอยา่งมธีรรมาภิบาล 4.65 0.484 มากท่ีสุด 

ผลรวม 4.57 0.530 มากทีสุ่ด 

                     จากผลของการประเมินด้านการบรรลุวตัถุประสงค์ของแผนพัฒนาส่ีปี  และความพึ ง
พอใจของประชาชน สามารถสรุปผลของ ประสิทธิผลและความคุ้ มค่าของแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อยู่ในระดับมากทีสุ่ด ค่าเฉลี่ย 4.49 

 4.3.3.3 การประเมิน การรับรู้ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า (การบรรลุวัตถุประสงค์ ความพึง
พอใจ )จ าแนกตามยุทธศาสตร์และโครงการ ผลปรากฏ ดงัน้ี 
             1) ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 ลกัษณะทั่วไปของกลุม่ตัวอยา่งจ านวน 1,097 คน(เดิมก  าหนด 1,085 แตไ่ด้เก็บจริงเพิ่ ม) 
พบวา่ กลุม่ตัวอยา่งส่วนใหญเ่ป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.6  มีกลุม่อายุท่ีตอบแบบสอบถามมาก
ท่ีสุดคือ 26 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ  47.5 นับถือศาสนา อิสลามมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  67.5 และ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม/ท าสวนยางพารา มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 36.7 รายละเอียดตาราง  4.7 
  

 

 



77 

ตาราง 4.7  ลกัษณะทัว่ไปของกลุม่ตัวอยา่งของโครงการตามยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ดา้น 
(n = 1,097)* 

ลักษณะทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ : 
           ชาย 
           หญิง 

 
454 
643 

 
41.4 
58.6 

2. อายุ : 
           14 - 25 ปี 
           26 - 40 ปี 
           41 - 55 ปี 
           56 ปีข้ึนไป 

 
155 
520 
345 
77 

 
14.2 
47.5 
31.4 
6.9 

3. ศาสนา : 
           พทุธ 
           อิสลาม 
           อ่ืน ๆ 

 
355 
741 
1 

 
32.4 
67.5 
0.1 

4. อาชีพ : 
            รับราชการ 
            เกษตรกรรม/ท าสวนยางพารา 
            รับจา้งทัว่ไป 
            ธุรกจิสว่นตวั 
            อาชีพอ่ืน ๆ  

 
98 
404 
322 
186 
87 

 
9.2 
36.7 
29.3 
16.9 
7.9 

 *n หมายถึง จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 

    2) ยุทธศาสตร์ที ่ 1 พฒันาการท่องเทีย่วอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

 การติดตามและประเมินแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตูล  ประจ าปี 2561 ตาม
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พฒันาการทอ่งเ ท่ียวอยา่งมีคณุภาพและยัง่ยืน โดยเลือก จ านวน 4 โครงการ ไดแ้ก ่1) 
จดังานสตูลฟอสซิลเฟสติวลั  2)  ขบัเคล่ือนอนาคตสตูลด้านการทอ่งเท่ียว 3) จดักจิกรรมสง่เสริมการ
ทอ่งเท่ียวจงัหวดัสตูล และ 4) รักษ์เล ป่า เปิดฟ้าอนัดามนัสตูล    
                  ผลการรับรู้ ประสิทธิผลและความคุม้คา่(การบรรลุวตัถุประสงค์ของแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
และความพึงพอใจของประชาชนตอ่โครงการ) ปรากฏดงัน้ี 
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                  ตาราง 4.8 คา่เฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการรับรู้ตอ่ยุทธศาสตร์และโครงการ
ในยุทธศาสตร์ท่ี 1 

โครงการ 
 

S.D. การรับรู้ 

1. จดังานสตูลฟอสซิลเฟสติวลั 4.48 0.724 มากท่ีสุด 
1.1 งานสตูลฟอสซิลคือกจิกรรมการเรียนรู้

ทางวทิยาศาสตร์ธรรมชาติ 
4.46 0.732 มากท่ีสุด 

2. ขบัเคล่ือนอนาคตสตูลดา้นการทอ่งเท่ียว 4.23 0.879 มากท่ีสุด 
2.1 งานขอ้ 3 คือการสง่เสริมกจิกรรมตามตาม

มติสภาพฒันาการทอ่งเท่ียว อบจ.สตูล 
4.24 0.876 มากท่ีสุด 

3. จดักจิกรรมสง่เสริมการทอ่งเท่ียวจงัหวดัสตูล 4.25 0.885 มากท่ีสุด 

3.1 งานขอ้ 5 คือจดักจิกรรมสง่เสริมการ
ทอ่งเท่ียวรูปแบบตา่ง ๆ  

4.25 0.887 มากท่ีสุด 

4. รักษ์เล ป่า เปิดฟ้าอนัดามนัสตูล 4.54 0.667 มากท่ีสุด 
4.1 งานขอ้ 7 คือการสง่เสริมการทอ่งเท่ียว 4.54 0.667 มากท่ีสุด 

ผลรวม 4.37 0.789 มากทีสุ่ด 

 จากตาราง 4.8 จะเห็นได้วา่ กลุม่ตวัอยา่งมีการรับรู้ตอ่โครงการท่ีจัดท าตามยุทธศาสตร์ท่ี  1 
ของแผนพฒันาฯ ในระดบัมากท่ีสุด คา่เฉล่ีย 4.37 โดยโครงการท่ีมกีารรับรู้มากท่ีสุด เรียงล าดบั ไดแ้ก ่
รักษ์เล ป่า เปิดฟ้าอนัดามนัสตูล คา่เฉล่ีย 4.54 จดังานสตูลฟอสซิลเฟสติวลั คา่เฉล่ีย 4.47 จัดกิจกรรม
สง่เสริมการทอ่งเ ท่ียวจังหวดัสตูล คา่เฉล่ีย 4.25 และโครงการท่ีมีการรับรู้น้อยท่ีสุดคือ โครงการ
ขบัเคล่ือนอนาคตสตูลดา้นการทอ่งเท่ียว คา่เฉล่ีย 4.24 

 ตาราง 4.9 คา่เฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการบรรลุวตัถุประสงค์ของแผนพัฒนา
ทอ้งถ่ินส่ีปีในยุทธศาสตร์ท่ี 1 

วัตถุประสงค์  S.D. ความเห็น 
1. แหลง่ทอ่งเท่ียวไดรั้บการพฒันาอยา่งมีคณุภาพ 4.63 0.570 มากท่ีสุด 
2. แหลง่ทอ่งเท่ียวสร้างรายไดป้ระชาชนเพิ่มข้ึน 4.62 0.647 มากท่ีสุด 
3. ประชาชนมคีวามรัก และหวงแหนแหลง่
ทอ่งเท่ียวชมุชน 

4.63 0.614 มากท่ีสุด 

4. แหลง่ทอ่งเท่ียวสตูลเป็นท่ีรู้จกัของคนใน
ประเทศ 

4.64 0.568 มากท่ีสุด 



79 

 

วัตถุประสงค์  S.D. ความเห็น 
5. แหลง่ทอ่งเท่ียวสตูลเป็นท่ีรู้จกัของคนตา่งชาติ 4.63 0.570 มากท่ีสุด 
6. ประชาชนรว่มอนุรักษ์แหลง่ทอ่งเท่ียวของ
ชมุชน 

4.61 0.564 มากท่ีสุด 

7. เกดิการพฒันายกระดบัคณุภาพการทอ่งเท่ียว
ของชมุชน 

4.62 0.573 มากท่ีสุด 

8. การพฒันาแหลง่ทอ่งเท่ียวท าให้ชมุชนเขม้แข็ง  4.56 0.646 มากท่ีสุด 
9. การพฒันาแหลง่ทอ่งเท่ียวชว่ยกระตุน้
เศรษฐกจิของชมุชน 

4.59 0.566 มากท่ีสุด 

10. จ านวนของนักทอ่งเท่ียวเพิ่มมากกวา่เดิม 4.57 0.635 มากท่ีสุด 
11. มาตรฐานการทอ่งเท่ียวของชมุชนได้รับการ
ยอมรับจากนักทอ่งเท่ียว 

4.60 0.641 มากท่ีสุด 

12. คนในชมุชนมคีณุภาพชีวติท่ีดีข้ึน 4.52 0.706 มากท่ีสุด 
ผลรวม 4.60   0.608 มากทีสุ่ด 

 

 จากตาราง  4.9 จะเห็นวา่กลุม่ตัวอยา่งมีความเห็นวา่ การจดัท าโครงการตามท่ีก  าหนดใน
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ของแผนพัฒนาฯ ขององค์การบริหารส่วน จงัหวดัมีการบรรลุวตัถุประสงค์ของ
แผนพฒันาท้องถ่ินส่ีปี ภาพรวมในระดับมากท่ีสุด คา่เฉล่ีย 4.60 โดยมวีตัถุประสงค์ตามรายข้อค าถาม 
ไดแ้ก ่แหลง่ทอ่งเท่ียวสตูลเป็นท่ีรู้จกัของคนในประเทศ คา่เฉล่ีย 4.64 แหลง่ทอ่งเท่ียวไดรั้บการพฒันา
อยา่งมคีุณภาพ ประชาชนมคีวามรัก และหวงแหนแหลง่ทอ่งเท่ียวชมุชน  และแหลง่ทอ่งเท่ียวสตูลเป็น
ท่ีรู้จกัของคนตา่งชาติ มคีา่เฉล่ียเทา่กนั 4.63 แหลง่ทอ่งเท่ียวสร้างรายไดป้ระชาชนเพิ่มข้ึน และเกดิการ
พฒันายกระดับคุณภาพการทอ่งเท่ียวของชมุชน มคีา่เฉล่ียเทา่กนั  4.62 ประชาชนร่วมอนุรักษ์แหลง่
ทอ่งเท่ียวของช ุมชน  คา่เฉล่ีย 4.6 1 มาตรฐานการท ่องเท่ียวของช ุมชนได้รับการยอมรับจาก
นักทอ่งเท่ียว คา่เฉล่ีย 4.60 การพัฒนาแหลง่ทอ่งเท่ียวชว่ยกระตุ้นเศรษฐกจิของช ุมชน คา่เฉล่ีย 4.59 
จ านวนของนักทอ่งเ ท่ียวเพิ่มมากกวา่เดิม คา่เฉล่ีย 4.57 การพัฒนาแหลง่ทอ่งเท่ียวท าให้ชมุชนเข้มแข็ง 
คา่เฉล่ีย 4.56 และน้อยท่ีสุดคือ คนในชมุชนมคีณุภาพชีวติท่ีดีข้ึน คา่เฉล่ีย 4.52 
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 ตาราง 4.10 คา่เฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจตอ่โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

โครงการ  S.D. ความพงึพอใจ 
1. จดังานสตูลฟอสซิลเฟสติวลั 4.68 0.567 มากท่ีสุด 
2. ขบัเคล่ือนอนาคตสตูลดา้นการทอ่งเท่ียว 4.63 0.636 มากท่ีสุด 
3. จดักจิกรรมสง่เสริมการทอ่งเท่ียวจงัหวดัสตูล 4.55 0.656 มากท่ีสุด 
4. รักษ์เล ป่า เปิดฟ้าอนัดามนั 4.68 0.569 มากท่ีสุด 

ผลรวม 4.63 0.607 มากทีสุ่ด 

 จากตาราง 4.10 จะเห็นวา่ กลุม่ตัวอยา่งมีความพึงพอใจตอ่โครงการตามยุทธศาสตร์ท่ี  1  ใน
ระดับมากท่ีสุด คา่เฉล่ีย 4.63 โดยเรียงล าดับโครงการ ไดแ้ก ่จดังานสตูลฟอสซิลเฟสติวลั และรักษ์เล 
ป่า เ ปิดฟ้าอนัดามนั มคีา่เฉล่ียเทา่กนั  4.68 ขบัเคล่ือนอนาคตสตูลดา้นการทอ่งเท่ียว คา่เฉล่ีย 4.63 และ
น้อยท่ีสุด คือ จดักจิกรรมสง่เสริมการทอ่งเท่ียวจงัหวดัสตูล คา่เฉล่ีย 4.55 

 3) ยุทธศาสตร์ที ่ 2 สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้ม่ันคงอย่างยั่งยืน  

 ได้เลือกโครงการจ านวน 2 โครงการ คือ 1)  ขบัเคล่ือนอนาคตสตูลด้านการเกษตร และ 2) 
สง่ เสริมและพัฒนากลุม่อาชีพ  โดยโครงการตามยุทธศาสตร์ท่ี 2 มรีะดบัการรับรู้ ประสิทธิผลและ
ความคุ้มคา่(การบรรลุวตัถุประสงค์ของแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ความพึงพอใจของประชาชนตอ่โครงการ) 
ดงัน้ี 

           ตาราง 4.11 คา่เฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการรับรู้ตอ่ยุทธศาสตร์และโครงการใน
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

โครงการ  S.D. การรับรู้ 

1. ขบัเคล่ือนอนาคตสตูลดา้นการเกษตร 4.13 0.334 มาก 
1.1 โครงการขอ้ 1 คือการสง่เสริมกจิการสภา

พฒันาเกษตรกรรม อบจ.สตูล 
4.15 0.361 มาก 

2. สง่เสริมและพฒันากลุม่อาชีพ 4.16 0.367 มาก 
2.1 จดัอบรมให้ความรู้กลุม่อาชีพ เชน่ 

ผลิตภณัฑ์ชมุชน 
4.15 0.355 มาก 

ผลรวม 4.14 0.354 มาก 
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 จากตาราง  4.11 จะเห็นวา่ กลุม่ตวัอยา่งมีการรับรู้ตอ่ยุทธศาสตร์และโครงการในยุทธศาสตร์
ท่ี 2 ในระดบัมาก คา่เฉล่ีย 4.14 โดยเรียงล าดบัโครงการ ไดแ้ก ่สง่ เสริมและพัฒนากลุม่อาชีพ คา่เฉล่ีย 
4.16 ขบัเคล่ือนอนาคตสตูลดา้นการเกษตร คา่เฉล่ีย 4.14 

 ตาราง 4.12 คา่เฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการบรรลุวตัถุประสงค์ของแผนพฒันา
ทอ้งถ่ินส่ีปี ในยุทธศาสตร์ท่ี 2 

วัตถุประสงค์  S.D. ความเห็น 
1. มกีารรวมกลุม่ของเกษตรกร 4.14 0.348 มาก 
2. มกีารพฒันาสินคา้การเกษตร 4.17 0.373 มาก 
3. ผลิตภณัฑ์ของชมุชนมรีาคาเพิ่มข้ึน 4.16 0.367 มาก 
4. มกีารเพิ่มข้ึนของตลาดสินคา้เกษตร 4.17 0.379 มาก 
5. เกษตรกรและประชาชนทัว่ไปมรีายไดเ้พิ่มข้ึน 4.16 0.367 มาก 
6. ประชาชนมทีกัษะเพิ่มในการประกอบอาชีพ 4.18 0.389 มาก 
7. ประชาชนไดเ้รียนรู้วถีิชีวติตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกจิพอเพียง 

4.15 0.361 มาก 

8. เกษตรกรมอีาชีพเสริม 4.16 0.367 มาก 
9. เกษตรกรมคีวามรู้ดา้นการเกษตรมากข้ึน 4.18 0.389 มาก 
10. คนในพื้นท่ีรู้จกัอนุรักษ์พนัธ์ุจ าปาดะ  4.24 0.441 มากท่ีสุด 

ผลรวม 4.17 0.378 มาก 

 จากตาราง  4.12 จะเห็นวา่กลุม่ตวัอยา่งมีความเห็นวา่  การจัดท าโครงการตามท่ีก  าหนดใน
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 มีการบรรลุวตัถุประสงค์ของแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปีภาพรวมในระดับมาก คา่เฉล่ีย 
4.17 โดยมวีตัถุประสงค์ตามรายขอ้ค าถาม ไดแ้ก ่คนในพื้นท่ีรู้จกัอนุรักษ์พนัธ์ุจ าปาดะ คา่เฉล่ีย 4.24 
ประชาชนมีทกัษะเพิ่มในการประกอบอาชีพ  และเกษตรกรมคีวามรู้ดา้นการเกษตรมากข้ึน มีคา่เฉล่ีย
เทา่กนั  4.18 มกีารพฒันาสินค้าการเกษตร และมกีารเพิ่มข้ึนของตลาดสินค้าเกษตร มีคา่เฉล่ียเทา่กนั 
4.17 ผลิตภ ัณฑ์ของช ุมชนมรีาคาเพิ่มข้ึน  เกษตรกรและประชาชนทัว่ไปมรีายไดเ้พิ่มข้ึน และเกษตรกร
มอีาชีพเสริม มีคา่เฉล่ียเทา่กนั  4.16  ประชาชนไดเ้รียนรู้วถีิชีวติตามแนวพระราชด าริเศรษฐกจิพอเพียง  
คา่เฉล่ีย 4.15และน้อยท่ีสุด มกีารรวมกลุม่ของเกษตรกร คา่เฉล่ีย 4.14 
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 ตาราง 4.13  คา่เฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความพึงพอใจของประชาชนตอ่
โครงการตามยุทธศาสตร์ท่ี 2 

โครงการ  S.D. ความพงึพอใจ 
1. ขบัเคล่ือนอนาคตสตูลดา้นการเกษตร 4.73 0.447 มากท่ีสุด 
2. สง่เสริมและพฒันากลุม่อาชีพ 4.74 0.441 มากท่ีสุด 

ผลรวม 4.73 0.444 มากทีสุ่ด 

 จากตาราง 4.13 จะเห็นวา่ กลุม่ตัวอยา่งมีความพึงพอใจตอ่โครงการตามยุทธศาสตร์ท่ี  2  ใน
ระดบัมากท่ีสุด คา่เฉล่ีย 4.73 โดยเ รียงล าดับโครงการ ไดแ้ก ่ส่งเสริมและพัฒนากลุม่อาชีพ  คา่เฉล่ีย 
4.74 และขบัเคล่ือนอนาคตสตูลดา้นการเกษตร คา่เฉล่ีย 4.73 

 4) ยุทธศาสตร์ที ่ 3 พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างทัว่ถึง 
 ได้เ ลือกติดตามและประเมิน โครง การจ าน วน  2 โครงการ ได้แก ่1)  กอ่สร้างกอ่สร้ าง
ถนนลาดยางถนนสายสต.ถ. 1-0060 บ้านยางในคง หมูท่ี่12 ต าบลละงู  และ 2) ติดตั้งระบบสอ่งสวา่ง 
(High Mast) โดยโครงการในยุทธศาสตร์ท่ี  3 มีการรับรู้ ประสิทธิผลและ ความคุ้มคา่ (การบรรลุ
วตัถุประสงค์ของแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ความพึงพอใจของประชาชนตอ่โครงการ) ดงัน้ี 

                  ตาราง 4.14  คา่เฉล่ียและสว่นเ บ่ียงเบนมาตรฐานของการรับรู้ตอ่ยุทธศาสตร์และโครงการ
ในยุทธศาสตร์ท่ี 3 

โครงการ  S.D. การรับรู้ 

1. กอ่สร้างถนนลาดยางถนนสายสต.ถ. 1-0060 บา้น
ยางในคง หมูท่ี่12 ต าบลละงู  

4.41 0.651 มากท่ีสุด 

1.1 โครงการขอ้ 1 ท าให้มกีารคมนาคมท่ีสะดวก 4.29 0.633 มากท่ีสุด 
2. ติดตั้งระบบสอ่งสวา่ง (High Mast) 4.31 0.651 มากท่ีสุด 

2.1 โครงการขอ้ 7 ชมุชนมคีวามสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน 

4.29 0.645 มากท่ีสุด 

ผลรวม 4.32 0.645 มากทีสุ่ด 

 จากตาราง 4.14  จะเห็นวา่ กลุม่ตัวอยา่งมีการรับรู้ตอ่ยุทธศาสตร์และโครงการในยุทธศาสตร์
ท่ี 3 ในระดับมากท่ีสุด คา่เฉล่ีย 4.32 โดยเรียงล าดับโครงการ ได้แก ่กอ่สร้างกอ่สร้างถนนลาดยาง
ถนนสายสต.ถ. 1-0060 บา้นยางในคง  หมูท่ี่12 ต าบลละงู  คา่เฉล่ีย 4.35 และติดตั้งระบบส่องสวา่ง 
(High Mast) คา่เฉล่ีย 4.30 
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 ตาราง 4.15 คา่เฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการบรรลุวตัถุประสงค์ของแผนพฒันา
ทอ้งถ่ินส่ีปี ในยุทธศาสตร์ท่ี 3 

วัตถุประสงค์ 
 

S.D. ความเห็น 

1. ถนนลาดยางในพื้นท่ีของ อบจ. ไดรั้บการ
ปรับปรุงและพฒันา 

4.35 0.504 มากท่ีสุด 

2. ประชาชนมคีวามสะดวกในการเดินทางมากข้ึน 4.32 0.468 มากท่ีสุด 
3. ประชาชนสามารถเดินทางไปมาระหวา่งพื้นท่ีได้
รวดเร็วมากข้ึน 

4.35 0.516 มากท่ีสุด 

4. เกษตรกรในพื้นท่ีสามารถขนสง่สินคา้ไดเ้ร็วข้ึน 4.31 0.530 มากท่ีสุด 
5. ประชาชนสามารถคา้ขายติดตอ่กนัระหวา่งอ าเภอ
ไดส้ะดวกข้ึน 

4.36 0.494 มากท่ีสุด 

6. ประชาชนมคีวามปลอดภยัในการเดินทางมากข้ึน 4.32 0.495 มากท่ีสุด 
7. การมถีนนท่ีมมีาตรฐานชว่ยลดอุบติัเหตุ 4.33 0.558 มากท่ีสุด 
8. การคมนาคมท่ีสะดวกท าให้มนีักทอ่งเท่ียวมา
สตูลมากข้ึน 

4.45 0.499 มากท่ีสุด 

9. ประชาชนในพื้นท่ีมรีายไดเ้พิ่มข้ึน 4.25 0.540 มากท่ีสุด 
10. ถนนลาดยางชว่ยลดปัญหาฝุ่นละออง 4.37 0.522 มากท่ีสุด 
11. ประชาชนมคีณุภาพชีวติท่ีดีข้ึน 4.34 0.502 มากท่ีสุด 
12.การติดตั้งไฟสอ่งสวา่งทอ้งถนน ชว่ยให้

ประชาชนเดินทางสะดวกในยามค ่าคืน 
4.42 0.507 มากท่ีสุด 

ผลรวม 4.34 0.511 มากทีสุ่ด 
  

 จากตาราง  4.15 กลุม่ตัวอยา่งเห็นวา่ การจัดท าโครงการตามท่ีก  าหนดใน ยุทธศาสตร์ท่ี  3 
บรรลุวตัถุประสงค์ของแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี ภาพรวมในระดบัมากท่ีสุด คา่เฉล่ีย 4.34โดยมผีลท่ีเกิด
เรียงล าดับตามรายข้อค าถาม ไดแ้ก ่การคมนาคมท่ีสะดวกท าให้มนีักทอ่งเท่ียวมาสตูลมากข้ึน  คา่เฉล่ีย 
4.45 การติดตั้งไฟส่องสวา่งท้องถนน ชว่ยให้ประชาชนเดินทางสะดวกในยามค ่าคืน  คา่เฉล่ีย 4.42 
ถนนลาดยางชว่ยลดปัญหาฝุ่นละออง คา่เฉล่ีย 4.37 ประชาชนสามารถค้าขายติดตอ่กนัระหวา่งอ าเภอ
ได้ คา่เฉล่ีย 4.36 ถนนลาดยางในพื้นท่ีของ  อบจ. ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา  และ ประชาชน
สามารถเดินทางไปมาระหวา่งพื้นท่ีได้รวดเร็วมากข้ึน มคีา่เฉล่ียเทา่กนั 4.35 ประชาชนมีคณุภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน คา่เฉล่ีย 4.34 การมีถนนท่ีมีมาตรฐานชว่ยลดอุบติัเหตุ คา่เฉล่ีย 4.33 ประชาชนมีความสะดวก
ในการเดินทางมากข้ึน และประชาชนมคีวามปลอดภยัในการเ ดินทางมากข้ึน  มคีา่เฉล่ียเทา่กนั 4.32  



84 

เกษตรกรในพื้นท่ีสามารถขนสง่สินค้าได้เร็วข้ึน คา่เฉล่ีย 4.31 และน้อยท่ีสุด คือ ประชาชนในพื้นท่ีมี
รายไดเ้พิ่มข้ึน คา่เฉล่ีย 4.25  

 ตาราง  4.16 คา่เฉล่ียและสว่นเ บ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความพึงพอใจของประชาชนตอ่
โครงการในยุทธศาสตร์ท่ี 3 

โครงการ 
 

S.D. ความพงึพอใจ 

1. กอ่สร้างถนนลาดยางถนนสาย สต.ถ. 1-0060 
บา้นยางในคง หมูท่ี่12 ต าบลละงู 

4.60 0.505 มากท่ีสุด 

2. ติดตั้งระบบสอ่งสวา่ง (High Mast) 4.65 0.479 มากท่ีสุด 
ผลรวม 4.62 0.492 มากทีสุ่ด 

 

 จากตาราง  4.16  จะเห็นวา่ กลุม่ตัวอยา่งมีความพึงพอใจตอ่โครงการในยุทธศาสตร์ท่ี  3 
ภาพรวมในระดบัมากท่ีสุด คา่เฉล่ีย 4.62 โดยเรียงล าดบัความพึงพอใจตอ่โครงการ ไดแ้ก ่ติดตั้งระบบ
ส่องสวา่ง  (High Mast)คา่เฉ ล่ีย 4.65 และโครงการท่ีมีระดับความพึ งพอใ จน้ อยท่ี สุด คือกอ่สร้าง
กอ่สร้างถนนลาดยางถนนสายสต.ถ. 1-0060 บา้นยางในคง หมูท่ี่12 ต าบลละงู คา่เฉล่ีย 4.60 

 5) ยุทธศาสตร์ที ่ 4 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน  
 ได้เลือกติดตามและประเมินโครงการ จ านวน 2 โครงการ คือ 1) โครงการคลองสวยน ้ าใส 
และ 2) โครงการจดักิจกรรมรณรงค์เครือขา่ย Green City ซ่ึงโครงการ มีการรับรู้ ประสิทธิผลและ
ความคุ้มคา่(การบรรลุวตัถุประสงค์ของแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ความพึงพอใจของประชาชนตอ่โครงการ) 
ดงัน้ี 

                ตาราง 4.17 คา่เฉล่ียและส่วนเ บ่ียงเบนมาตรฐานของการรับรู้ตอ่ยุทธศาสตร์และโครงการ
ในยุทธศาสตร์ท่ี 4 

โครงการ 
 

S.D. การรับรู้ 
1. คลองสวยน ้ าใส 4.50 0.502 มากท่ีสุด 

1.1 โครงการขอ้ 1 ท าการติดตามคณุภาพน ้ าในแมน่ ้ าล าคลอง 4.50 0.502 มากท่ีสุด 
1.2 ท าความสะอาดล าคลองในจงัหวดั     4.50 0.502 มากท่ีสุด 
1.3 ป้องกนัน ้ าทว่ม 4.50 0.502 มากท่ีสุด 

2. จดักจิกรรมรณรงค์เครือขา่ย Green City 4.50 0.502 มากท่ีสุด 

2.1 โครงการขอ้ 5 จดักจิกรรมประชมุเครือขา่ยส่ิงแวดล้อม 4.50 0.502 มากท่ีสุด 

ผลรวม 4.50 0.502 มากทีสุ่ด 
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 จากตาราง  4.17 จะเห็น วา่ ก ลุม่ตัวอยา่งมีการรับ รู้ตอ่โครงการใ นยุทธศาสตร์ท่ี  4 ของ
แผนพัฒนา ฯ องค์การบริหารส่วนจงัหวดั โดยมกีารรับรู้ คลองสวยน ้ าใส และจัดกิจกรรมรณรงค์
เครือขา่ย Green City ในระดบัมากท่ีสุดเทา่กนั คา่เฉล่ีย 4.50 

 ตาราง 4.18  คา่เฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของการบรรลุวตัถุประสงค์ของแผนพัฒนา
ทอ้งถ่ินส่ีปี ในยุทธศาสตร์ท่ี 4 

วัตถุประสงค์  S.D. ความเห็น 
1. ประชาชนมสีว่นรว่มในการจดัการส่ิงแวดล้อมชมุชน 4.48 0.501 มากท่ีสุด 

2. มกีารพฒันาเครือขา่ยจดัการส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ี 4.48 0.501 มากท่ีสุด 

3. เกิดความร่วมมือระหวา่งภูมิภาคกบัพื้ น ท่ีในการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม 

4.48 0.501 มากท่ีสุด 

4. น ้ าในแมน่ ้ า  ล าคลองของจ.สตูล ได้รับการตรวจสอบ
คณุภาพ 

4.48 0.501 มากท่ีสุด 

5. สภาพแวดลอ้มของแมน่ ้ า ล าคลอง ไดรั้บการปรับปรุง 4.48 0.501 มากท่ีสุด 

6. ประ ชาชนมีจิตส านึ กในการอนุ รักษ์ส่ิ งแวดล้อม
ชมุชน 

4.48 0.501 มากท่ีสุด 

7. เกดิความรว่มมอืในการจดัการขยะระหวา่งชมุชน 4.48 0.501 มากท่ีสุด 

8. มกีารจดัการขยะชมุชนดว้ยวธีิการท่ีถูกต้อง  4.48 0.501 มากท่ีสุด 

9. ชมุชนรว่มมอืดูแลส่ิงแวดลอ้ม แหลง่ทอ่งเท่ียว 4.48 0.501 มากท่ีสุด 

10. ชมุชนรว่มมอืในการสร้างพื้นท่ีปลูกตน้ไม ้ 4.48 0.501 มากท่ีสุด 

ผลรวม 4.48 0.501 มากทีสุ่ด 

  

 จากตาราง 4.18 กลุม่ตัวอยา่งเห็นวา่ มีการบรรลุวตัถุประสงค์ของแผนพัฒนาส่ีปี  ในระดับ
มากท่ีสุด  และเรียงตามรายขอ้มคีา่เฉล่ียเทา่กนัทุกรายข้อ  ได้แก ่ประชาชนมีสว่นร่วมในการจดัการ
ส่ิงแวดล้อมช ุมชน   มกีารพ ัฒนาเครือขา่ยจดัการส่ิงแวดล้อมในพื้น ท่ี  เกดิความรว่มมือระหวา่งภูมภิาค
กบัพื้นท่ีในการจัดการส่ิงแวดลอ้ม  น ้ าในแมน่ ้ า  ล าคลอง ของจ.สตูล ได้รับการตรวจสอบคุณภาพ  
สภาพแวดล้อมของแมน่ ้ า  ล าคลอง  ได้รับการปรับปรุง   ประช าชนมีจิตส านึ กในการอนุ รักษ์
ส่ิงแวดลอ้มช ุมชน   เกดิความร่วมมือในการจดัการขยะระหวา่งช ุมชน  มีการจัดการขยะช ุมชนด้วย
วธีิการท่ีถูกตอ้ง  ชมุชนรว่มมอืดูแลส่ิงแวดล้อม แหลง่ทอ่งเท่ียว และช ุมชนร่วมมอืในการสร้างพื้นท่ี
ปลูกตน้ไม ้ คา่เฉล่ีย 4.48 
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 ตาราง 4.19  คา่เฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชนตอ่
โครงการในยุทธศาสตร์ท่ี 4 

โครงการ 
 

S.D. ความพงึพอใจ 

1. คลองสวยน ้ าใส 4.50 0.502 มากท่ีสุด 
2. จดักจิกรรมรณรงค์เครือขา่ย Green City 4.50 0.502 มากท่ีสุด 

ผลรวม 4.50 0.502 มากทีสุ่ด 
 

 จากตาราง 4.19 กลุม่ตวัอยา่งมีความพึงพอใจตอ่โครงการในระดับมากท่ีสุดทั้งสองโครงการ
คือ คลองสวยน ้ าใส และโครงการจดักจิกรรมรณรงค์เครือขา่ย Green City คา่เฉล่ีย 4.50 
 

 6) ยุทธศาสตร์ที ่5 อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณ ี และพฒันาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ไดเ้ลือกโครงการจ านวน 4 โครงการ ไดแ้ก ่1) โครงการจดังานวนัซาลามตัฮารีรายา  (อีฎิ้ลอัฎ
ฮา) 2) โครงการจดังานวนัซาลามตัฮารีรายา (อีฎิ้ลฟิตรี) 3) โครงการแขง่ ขนัวา่วประเพณีจงัหวดัสตูล 
และ 4) โครงการส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฏอน  ซ่ึงมี การรับรู้ ประสิทธิผลและความคุ้มคา่(การ
บรรลุวตัถุประสงค์ของแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ความพึงพอใจของประชาชนตอ่โครงการ) ดงัน้ี 

ตาราง 4.20  คา่เฉล่ียและส่วนเ บ่ียงเบนมาตรฐานของการรับรู้ตอ่ยุทธศาสตร์และโครงการใน
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 

โครงการ         
S.D. การรับรู้ 

1. จดังานวนัซาลามตัฮารีรายา (อีฎิ้ลอฎัฮา) 4.45 0.499 มากท่ีสุด 
2. จดังานวนัซาลามตัฮารีรายา (อีฎิ้ลฟิตรี) 4.45 0.499 มากท่ีสุด 

2.1  โครง การข้อ  1 แล ะ  2 ส่ ง เส ริมและ อ นุ รัก ษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถ่ิน 4.46 0.500 มากท่ีสุด 

2.2   ส ร้า ง จิตส านึ กค ่า นิ ยมท่ี ถูกต้อง  มีคุณ ธรรม 
จริยธรรม และมารยาทท่ีดีแกเ่ยาวชน 

4.44 0.498 มากท่ีสุด 

2.3 สร้างความรัก ความสามคั คี สัมพัน ธภาพ ท่ีดีใ น
ครอบครัวและชมุชน ลดปัญหาท่ีเกดิข้ึนในสังคม 

4.46 0.500 มากท่ีสุด 

3. วา่วประเพณีจงัหวดัสตูล 4.45 0.499 มากท่ีสุด 

3.1 โครงการข้อ 6-7 เด็กและเยาวชนได้ท ากิจกรรม 
ศึกษาและรว่มสืบทอดศิลปะ วฒันธรรมอนัดีงามทอ้งถ่ิน 

4.45 0.499 มากท่ีสุด 

3.2 ประชาสัมพันธ์เผยแพรช่ื่อเ สียงและการทอ่งเท่ียว
ของ จ.สตูล 

4.45 0.499 มากท่ีสุด 
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โครงการ        
S.D. การรับรู้ 

3.3 สร้างความสามคัคีเชื่อมความสัมพนัธ์ท่ีดีในชมุชน 
และให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมและเห็นความส าคัญของ
ประเพณี 

4.47 0.501 มากท่ีสุด 

4. สง่เสริมกจิกรรมในเดือนรอมฎอน 4.45 0.499 มากท่ีสุด 

4.1 ส่ง เสริมท านุ บ ารุงศาสน าตามหลักปฏิบัติของ
ศาสนาอิสลาม 

4.45 0.499 มากท่ีสุด 

4.2 สร้างความเขา้ใจถึงหลกัปฏิบัติของศาสนาอิสลาม 4.44 0.498 มากท่ีสุด 

4.3 ประชาชนได้พบปะ  แลกเปล่ียน เรียนรู้ และท า
กจิกรรมทางศาสนารว่มกนั 

4.46 0.500 มากท่ีสุด 

4.4 ส่ง เสริมความรัก สามคัคีสมานฉันท์ และสันติสุข
ของประชาชน จ.สตูล 

4.44 0.498 มากท่ีสุด 

ผลรวม 4.45 0.499 มากทีสุ่ด 

 
 จากตาราง 4.20 จะเห็นวา่ กลุม่ตัวอยา่งมีการรับรู้ตอ่โครงการท่ีจดัท าตามยุทธศาสตร์ท่ี 5 ของ
แผนพัฒนา ฯ ภาพรวมในระดบัมากท่ีสุด คา่เฉล่ีย 4.45 โดยมีการรับรู้ เรียงล าดับโครงการ ได้แก  ่จัด
งานวนัซาลามตัฮารีรายา ( อีฎิ้ลอัฎฮา) จดังานวนัซาลามตัฮารีรายา (อีฎิ้ลฟิตรี) และวา่วประเพณีจงัหวดั
สตูล มคีา่เฉล่ียเทา่กนั 4.45 และโครงการท่ีมกีารรับรู้น้อยท่ีสุด คือ โครงการส่งเสริมกิจกรรมในเดือน
รอมฎอน คา่เฉล่ีย 4.44 

 ตาราง 4.21 คา่เฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของการบรรลุวตัถุประสงค์ของแผนพฒันา
ทอ้งถ่ินส่ีปี ในยุทธศาสตร์ท่ี 5 

วัตถุประสงค์ 
       S.D. ความเห็น 

1. ศิลปวฒันธรรมและภูมปัิญญาท้องถ่ินได้รับการอนุรักษ์ 4.45 0.499 มากท่ีสุด 
2. สร้างความรัก สัมพันธภาพท่ีดีในครอบครัว ช ุมชน ลด
ปัญหาท่ีเกดิข้ึนในสังคม 

4.41 0.494 มากท่ีสุด 

3. เ ด็กและ เยาวชนได้ศึกษาศิลปะ  วฒันธรรมอัน ดีงาม
ทอ้งถ่ิน 

4.44 0.498 มากท่ีสุด 

4. เด็กและเยาวชนไดร้่วมสืบทอดศิลปะ วฒันธรรมอนัดีงาม
ทอ้งถ่ิน 

4.43 0.496 มากท่ีสุด 

5. เกดิความสามคัคีในชมุชน 4.43 0.496 มากท่ีสุด 



88 

วัตถุประสงค์ 
       S.D. ความเห็น 

6. สร้างจิตส านึกคา่นิยมท่ีถูกตอ้ง มีคณุธรรม จริยธรรม และ
มารยาทท่ีดีแกเ่ยาวชน 

4.43 0.497 มากท่ีสุด 

7. เกิดความร่วมมือ และเค รือขา่ยนักกีฬาวา่วทั้ งในและ
ตา่งประเทศ 

4.45 0.499 มากท่ีสุด 

8. เผยแพรช่ื่อเสียงและการทอ่งเท่ียวของ จ.สตูล 4.42 0.495 มากท่ีสุด 

9. สง่เสริมท านุบ ารุงศาสนาตามหลักปฏิบัติศาสนาอิสลาม 4.43 0.497 มากท่ีสุด 

10. ผูน้ับถือศาสนาอ่ืนได้เข้าใจถึงหลักปฏิบัติของศาสน า
อิสลามในเดือนรอมฎอน 

4.45 0.499 มากท่ีสุด 

11. คนใ นช ุมชนได้พบปะ  แลกเปล่ียนเ รียน รู้ และท า
กจิกรรมทางศาสนารว่มกนั 

4.44 0.498 มากท่ีสุด 

12. สร้ างความรัก สามคัคีสมานฉัน ท์และสันติสุขของ
ประชาชนใน จ.สตูล 

4.43 0.497 มากท่ีสุด 

ผลรวม 4.43 0.497 มากทีสุ่ด 

 จากตาราง 4.21 กลุม่ตวัอยา่งเห็นวา่ การจัดท าโครงการตามท่ีก  าหนดในยุทธศาสตร์ท่ี 5 มกีาร
บรรลุวตัถุประสงค์ของแผนพัฒน าท้องถ่ินส่ีปี ภาพรวมในระดับมากท่ีสุ ด คา่เฉ ล่ีย 4.43 โดยมี
วตัถุประสงค์เรียงล าดับตามรายข้อค าถาม ได้แก ่ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไดรั้บการ
อนุรักษ์  เกิดความรว่มมอื และเครือขา่ยนักกฬีาวา่วทั้งในและตา่งประเทศ และผูน้ับถือศาสนาอ่ืนได้
เขา้ใจถึงหลกัปฏิบัติของศาสนาอิสลามในเดือนรอมฎอน มีคา่เฉล่ียเทา่กนั  4.45 เด็กและเยาวชนได้
ศึกษาศิลปะ วฒันธรรมอนัดีงามท้องถ่ิน และคนในชมุชนไดพ้บปะ  แลกเปล่ียนเรียนรู้และท ากิจกรรม
ทางศาสนารว่มกนั มคีา่เฉล่ียเทา่กนั  4.44 เด็กและเยาวชนได้รว่มสืบทอดศิลปะ  วฒันธรรมอนัดีงาม
ท้องถ่ิน  เกิดความสามคัคีในช ุมชน   สร้างจิตส านึกคา่นิ ยมท่ีถูกต้อง  มีคุณธรรม จริยธรรม และ
มารยาทท่ีดีแกเ่ยาวชน  ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนาตามหลกัปฏิบัติศาสนาอิสลาม  และสร้างความรัก 
สามคัคีสมานฉันท์และสันติสุขของประชาชนใน จ.สตูล มีคา่เฉล่ียเทา่กนั 4.43 เผยแพรช่ื่อเสียงและ
การทอ่งเท่ียวของ จ.สตูล คา่เฉล่ีย 4.42 และน้อยท่ีสุด คือ สร้างความรัก สัมพนัธภาพท่ีดีในครอบครัว 
ชมุชน ลดปัญหาท่ีเกดิข้ึนในสังคม คา่เฉล่ีย 4.41 

 ตาราง 4.22  คา่เฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชนตอ่
โครงการในยุทธศาสตร์ท่ี 5 

โครงการ 
 

S.D. ความพงึพอใจ 
1. จดังานวนัซาลามตัฮารีรายา (อีฎิ้ลอฎัฮา) 4.54 0.500 มากท่ีสุด 
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โครงการ 
 

S.D. ความพงึพอใจ 
2. จดังานวนัซาลามตัฮารีรายา (อีฎิ้ลฟิตรี) 4.54 0.500 มากท่ีสุด 
3. แขง่ขนัวา่วประเพณีจงัหวดัสตูลและแสดงวา่ว
นานาชาติ 

4.53 0.501 มากท่ีสุด 

4. สง่เสริมกจิกรรมในเดือนรอมฏอน 4.55 0.499 มากท่ีสุด 

ผลรวม 4.54 0.500 มากทีสุ่ด 

 จากตาราง 4.22 กลุม่ตวัอยา่งมคีวามพึงพอใจตอ่โครงการในยุทธศาสตร์ท่ี 5 ภาพรวมอยูใ่น
ระดับมากท่ีสุด คา่เฉล่ีย 4.54 โดยมคีวามพึงพอใจตามโครงการเ รียงล าดบั ได้แก ่สง่ เสริมกิจกรรมใน
เดือนรอมฏอน คา่เฉล่ีย 4.55 จัดงานวนัซาลามตัฮารีรายา (อีฎิ้ลอฎัฮา) และจัดงานวนัซาลามตัฮารีรายา 
(อีฎิ้ลฟิตรี) มีคา่เฉล่ียเทา่กนั  4.54 และความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ โครงการแขง่ขันวา่วประเพณี
จงัหวดัสตูลและแสดงวา่วนานาชาติ คา่เฉล่ีย 4.53 

 7) ยุทธศาสตร์ที ่ 6 พฒันาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
 ประกอบดว้ยโครงการตา่ง ๆ 12 โครงการ ดงั น้ี 1) ขับเคล่ือนอนาคตสตูลดา้นการการศึกษา 
2) ขบัเคล่ือนอนาคตสตูลดา้นสวสัดิการสังคม 3) พ ัฒนาคุณภาพชีวติประชาชนดา้นสุขภาพ 4) พ ัฒนา
คุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุ 5)  จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  อบจ.สตูล 6)  พ ัฒนาความรู้และทักษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 7) อาหารเสริม (นม) 8) จดัการแขง่ขันกีฬาสตูลลีก 9) พ ัฒนาสมรรถภาพ
เครือขา่ยการแพทย์ฉกุเฉินเบ้ืองตน้ 10) พฒันาระบบบริการการแพทย์ฉกุเฉินจงัหวดัสตูล 11) ส่งเสริม
ทกัษะทางวชิาการให้แกน่ักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามสัยิด  (ครุุสัมพันธ์) และ 12) เจา้ภาพ – 
เขา้รว่มแขง่ขนัมหกรรมและวิชาการ นักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามสัยิด (ตาดีกา) 5 จังหวดั
ชายแดนภาคใต ้มีการรับรู้ ประสิทธิผลและความคุ้มคา่(การบรรลุวตัถุประสงค์ของแผนพัฒน า
ทอ้งถ่ิน ความพึงพอใจของประชาชนตอ่โครงการ) ดงัน้ี 

             ตาราง 4.23 คา่เฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการรับรู้ตอ่ยุทธศาสตร์และโครงการใน
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 

โครงการ  S.D. การรับรู้ 

1. ขบัเคล่ือนอนาคตสตูลดา้นการการศึกษา 4.34 0.677 มากท่ีสุด 
1.1 โครงการขอ้ 1 จดัอบรมเพื่อยกระดบัมาตรฐาน

การศึกษาของ จ.สตูล 4.15 0.728 มาก 

2. ขบัเคล่ือนอนาคตสตูลดา้นสวสัดิการสังคม 4.19 0.739 มาก 
2.1 โครงการขอ้ 3 สง่เสริมกจิการสภาพฒันาสวสัดิการ

สังคม อบจ.สตูล 
4.16 0.716 มาก 
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โครงการ  S.D. การรับรู้ 

3. พฒันาคณุภาพชีวติประชาชนดา้นสุขภาพ 4.15 0.815 มาก 

3.1 โครงการขอ้ 5 อุดหนุน รพ.สตูล เพื่อจดัซ้ือครุภณัฑ์
ทางการแพทย์ 4.15 0.766 มาก 

4. พฒันาคณุภาพชีวติผูสู้งอายุ 4.28 0.788 มากท่ีสุด 
    4.1 โครงการขอ้ 7 สง่เสริมการออกก  าลงักายผู้สูงอายุ 4.30 0.766 มากท่ีสุด 
5. จดัท าแผนพฒันาการศึกษา อบจ.สตูล 4.05 0.817 มาก 
6. พฒันาความรู้และทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.21 0.762 มากท่ีสุด 

6.1 โครงการขอ้ 10 คือจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ให้กบับุคลากรและประชาชน 

4.19 0.820 มาก 

7. อาหารเสริม (นม) 4.44 0.675 มากท่ีสุด 

7.1 โครงการขอ้ 12 ให้นักเรียนช ั้นอนุบาล – ป.6 ไดรั้บ
อาหารเสริม (นม) 

4.40 0.689 มากท่ีสุด 

7.2 นักเรียนมสุีขภาพอนามยัสมบูรณ์ มนี ้ าหนักและ
สว่นสูงตามเกณฑ์ 

4.30 0.766 มากท่ีสุด 

8. จดัการแขง่ขนักฬีาสตูลลีก 4.15 0.749 มาก 
8.1 เด็กและเยาวชนไดพ้ฒันาศกัยภาพตนเองไปสูก่าร

แขง่ขนัระดบัสากล 
4.44 0.571 มากท่ีสุด 

9. พฒันาสมรรถภาพเครือขา่ยการแพทย์ฉกุเฉินเบ้ืองตน้  4.26 0.782 มากท่ีสุด 

9.1 จดัอบรมชดุปฏิบัติการดา้นการแพทย์ฉกุเฉิน องค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถ่ินและองค์กรประชาชน 

4.29 0.720 มากท่ีสุด 

10. พฒันาระบบบริการการแพทย์ฉกุเฉินจงัหวดัสตูล 4.26 0.774 มากท่ีสุด 

10.1 อุดหนุน สสจ.สตูลเพื่อจดัซ้ืออุปกรณ์และเคร่ืองมอื
ทางการแพทย์ 

4.27 0.715 มากท่ีสุด 

11. สง่เสริมทกัษะทางวชิาการให้แกน่ักเรียนศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามสัยิด (ครุุสัมพนัธ์) 

4.37 0.721 มากท่ีสุด 

11.1 คณะครู และนักเรียนเขา้รว่มการแขง่ขนัมหกรรม
วชิาการกบัสมาคมครุสัมพนัธอิสลามแหง่ประเทศไทย 

4.45 0.656 มากท่ีสุด 

12. เจา้ภาพ – เขา้รว่มแขง่ขนัมหกรรมและวชิาการ นักเรียน
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามสัยิด (ตาดีกา) 5 จงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

4.31 0.717 มากท่ีสุด 

ผลรวม 4.26 0.736 มากทีสุ่ด 
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 จากตาราง 4.23 จะเห็นวา่ กลุม่ตัวอยา่งมกีารรับรู้ตอ่ยุทธศาสตร์และโครงการในยุทธศาสตร์
ท่ี 6 ของแผนพฒันา ฯ ภาพรวมในระดับมากท่ีสุด คา่เฉล่ีย 4.26 โดยมีการรับรู้ เรียงล าดบัโครงการ 
ได้แก  ่ส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้แกน่ักเ รียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามสัยิด  (คุรุสัมพ ันธ์) 
คา่เฉล่ีย 4.41  อาหารเสริม (นม) คา่เฉล่ีย 4.38   เจ้าภาพ – เข้าร่วมแขง่ขันมหกรรมและวิชาการ 
นักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามสัยิด (ตาดีกา) 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้คา่เฉล่ีย 4.31 จดัการ
แขง่ขันกีฬาสตูลลีก คา่เฉล่ีย 4.29 พ ัฒนาคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุ  และพัฒน าสมรรถภาพเครือขา่ย
การแพทย์ฉกุเฉินเ บ้ืองตน้  มีคา่เฉล่ียเทา่กนั 4.27 พฒันาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวดัสตูล 
คา่เฉล่ีย 4.26 ขับเคล่ือนอนาคตสตูลดา้นการการศึกษา  คา่เฉล่ีย 4.24 พ ัฒนาความรู้และทักษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ คา่เฉล่ีย 4.20 ขับเคล่ือนอนาคตสตูลดา้นสวสัดิการสังคม คา่เฉล่ีย 4.17 พฒันา
คณุภาพชีวติประชาชนดา้นสุขภาพ  คา่เฉล่ีย 4.15 และน้อยท่ีสุด คือ จดัท าแผนพฒันาการศึกษา อบจ.
สตูล คา่เฉล่ีย 4.05 

 ตาราง 4.24 คา่เฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการบรรลุวตัถุประสงค์ของแผนพัฒนาส่ี
ปี ในยุทธศาสตร์ท่ี 6 

วัตถุประสงค์  S.D. ความเห็น 

1. ประชาชนไดรั้บการพฒันาทางดา้นการศึกษาอยา่งมคีุณภาพ 4.43 0.534 มากท่ีสุด 
2. การศึกษาของ จ.สตูลมมีาตรฐานท่ีสูงข้ึน 4.28 0.728 มากท่ีสุด 

3. ประชานไดรั้บการพฒันาดา้นสวสัดิการสังคมอยา่งมคีุณภาพ  4.33 0.636 มากท่ีสุด 

4. ผู ้สูงอายุได้รับความรู้ในการปรับเปล่ียนการด ารงชีวิตให้ มี
คณุภาพชีวติท่ีดี 

4.22 0.792 มากท่ีสุด 

5. ประชาชนไดรั้บสวสัดิการสังคมระดับต าบล 4.26 0.653 มากท่ีสุด 

6. ประชาชนไดรั้บการพฒันาดา้นสาธารณสุขอยา่งมคีณุภาพ 4.26 0.796 มากท่ีสุด 

7. ประชาชนไดรั้บการพฒันาทกัษะคอมพิวเตอร์ 4.26 0.719 มากท่ีสุด 

8. นักเรียนช ั้นอนุบาล-ป.6 ไดรั้บอาหารเสริม (นม) 4.33 0.740 มากท่ีสุด 

9. นักเรียน มสุีขภาพอนามยัสมบูรณ์ 4.44 0.675 มากท่ีสุด 

10. นักเรียนมนี ้ าหนักและสว่นสูงตามเกณฑ์ 4.28 0.762 มากท่ีสุด 

11. เยาวชนและประชาชนภายในจังหวดัสตูล เขา้ชมและร่วมการ
แขง่ขนักฬีาสตูลลีก 

4.19 0.731 มาก 

12. เ ด็กและเยาวชนสามารถพัฒน าศักยภาพตนเองไปสู่การ
แขง่ขนัระดบัสากล 

4.16 0.777 มาก 

13. โรงพยาบาลในพื้นท่ีมมีาตรฐานท่ีสูงในการดูแลรักษาคนป่วย 4.34 0.649 มากท่ีสุด 
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วัตถุประสงค์  S.D. ความเห็น 
14. มชีดุปฏิบติัการดา้นการแพทย์ฉุกเฉินของอปท. 4.35 0.769 มากทีสุ่ด 

15. ครูและนักเรียน อิสลาม มคีวามรู้มากข้ึน 4.40 0.726 มากท่ีสุด 

16. เยาวชนรู้จกัใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์ 4.38 0.750 มากท่ีสุด 

17. เกดิความรัก สามคัคี ของคนในชมุชน 4.39 0.734 มากท่ีสุด 

ผลรวม 4.31 0.715 มากทีสุ่ด 

  
 จากตาราง  4.24 กลุม่ตัวอยา่งเ ห็นวา่  การจดัท าโครงการตามท่ีก  าหนดในยุทธศาสตร์ท่ี  6  มี
การบรรลุวตัถุประสงค์ของแผนพฒันาท้องถ่ินส่ีปี ภาพรวมในระดับมากท่ีสุด คา่เฉล่ีย 4.31 โดยมี
วตัถุประสงค์เ รียงล าดับตามรายข้อค าถาม ได้แก ่นักเ รียนมีสุขภาพอนามยัสมบูรณ์  คา่เฉล่ีย 4.44 
ประชาชนไดรั้บการพัฒนาทางด้านการศึกษาอยา่งมีคณุภาพ คา่เฉล่ีย 4.43 ครูและนักเรียน อิสลาม มี
ความรู้มากข้ึน คา่เฉล่ีย 4.40 เกิดความรัก สามคัคี ของคนในช ุมชน คา่เฉล่ีย4.39 เยาวชนรู้จักใชเ้วลา
วา่งให้เป็นประโยชน์   คา่เฉล่ีย 4.38  มีชดุปฏิบติัการดา้นการแพทย์ฉุกเฉินของอปท. คา่เฉล่ีย 4.35
โรงพยาบาลในพื้นท่ีมมีาตรฐานท่ีสูงในการดูแลรักษาคนป่วย คา่เฉล่ีย 4.34 ประชานไดรั้บการพัฒนา
ดา้นสวสัดิการสังคมอยา่งมคีุณภาพ และนักเ รียนช ั้นอนุบาล-ป.6 ได้รับอาหารเสริม (นม) มคีา่เฉล่ีย
เทา่กนั 4.33 การศึกษาของ จ.สตูลมีมาตรฐานท่ีสูงข้ึน และนักเรียนมนี ้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ มี
คา่เฉล่ียเทา่กนั  4.28 ประชาชนได้รับสวสัดิการสังคมระดับต าบล ประชาชนได้รับการพัฒนาด้าน
สาธารณสุขอยา่งมคีณุภาพ และประชาชนได้รับการพฒันาทกัษะคอมพิวเตอร์ มคีา่เฉล่ียเทา่กนั 4.26  
ผูสู้งอายุไดรั้บความรู้ในการปรับเปล่ียนการด ารงชีวิตให้มคีุณภาพชีวติท่ีดี คา่เฉล่ีย 4.22  เยาวชนและ
ประชาชนภายในจังหวดัสตูล เขา้ชมและร่วมการแขง่ขันกีฬาสตูลลีก คา่เฉล่ีย 4.19 และท่ีมคีวามพึง
พอใจน้อยท่ีสุด คือ เ ด็กและเยาวชนสามารถพัฒนาศักยภาพตนเองไปสู่การแขง่ขันระดับสากล 
คา่เฉล่ีย 4.16 

 ตาราง 4.25 คา่เฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความพึงพอใจของประชาชนตอ่
โครงการ ในยุทธศาสตร์ท่ี 6 

โครงการ  S.D. ความพงึพอใจ 

1. ขบัเคล่ือนอนาคตสตูลดา้นการศึกษา 4.36 0.568 มากท่ีสุด 
2. ขบัเคล่ือนอนาคตสตูลดา้นสวสัดิการสังคม 4.26 0.788 มากท่ีสุด 

3. พฒันาคณุภาพชีวติประชาชนดา้นสุขภาพ 4.31 0.689 มากท่ีสุด 

4. พฒันาคณุภาพชีวติผูสู้งอายุ 4.30 0.695 มากท่ีสุด 

5. จดัท าแผนพฒันาการศึกษา อบจ.สตูล 4.39 0.628 มากท่ีสุด 
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โครงการ  S.D. ความพงึพอใจ 

6.พฒันาความรู้และทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.29 0.711 มากท่ีสุด 

7. อาหารเสริม (นม) 4.41 0.642 มากท่ีสุด 

8. จดัการแขง่ขนักฬีาสตูลลีก 4.26 0.796 มากท่ีสุด 

9. พฒันาสมรรถภาพเครือขา่ยการแพทย์ฉกุเฉินเบ้ืองตน้ 4.37 0.665 มากท่ีสุด 

10. พฒันาระบบบริการการแพทย์ฉกุเฉินจงัหวดัสตูล 4.34 0.750 มากท่ีสุด 

11. ส่งเสริมทกัษะทางวิชาการให้แกน่ักเรียนศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามสัยิด (ครุุสัมพนัธ์) 

4.48 0.607 มากท่ีสุด 

12. เจา้ภาพ-เขา้รว่มแขง่ขันมหกรรมและวชิาการนักเรียนศูนย์
การศึกษาอิสลามประ จ าม ัส ยิด  (ตาดีกา)อ5  จัง หว ัด
ชายแดนใต ้

4.45 0.686 มากท่ีสุด 

ผลรวม 4.35 0.685 มากทีสุ่ด 

 
 จากตาราง 4.25 กลุ ่มตัวอยา่งมีความพึ งพอใจตอ่  การจัดท าโครงการตามท่ีก  าหนดใน
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ของแผนพฒันา ฯ องค์การบริหารส่วนจังหวดั ภาพรวมในระดับมากท่ีสุด คา่เฉล่ีย 
4.35  โดยมคีวามพึงพอใจเ รียงล าดับ ไดแ้ก ่โครงการสง่เสริมทักษะทางวิชาการให้แกน่ักเรียนศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามสัยิด (คุรุสัมพ ันธ์) คา่เฉล่ีย 4.48 โครงการเจา้ภาพ-เขา้ร่วมแขง่ขันมหกรรม
และวชิาการนักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามสัยิด (ตาดีกา)อ5 จังหวดัชายแดนใต ้คา่เฉล่ีย 4.45 
โครงการอาหารเสริม (นม) คา่เฉล่ีย 4.41 โครงการจดัท าแผนพฒันาการศึกษา อบจ.สตูล คา่เฉล่ีย 4.39 
โครงการพัฒนาสมรรถภาพเครือขา่ยการแพทย์ฉุกเ ฉินเ บ้ืองต้น  คา่เฉล่ีย 4.37 โครงการขบัเคล่ือน
อนาคตสตูลดา้นการศึกษา คา่เฉล่ีย 4.36 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจงัหวดัสตูล 
คา่เฉล่ีย4.34 โครงการพฒันาคณุภาพชีวติประชาชนดา้นสุขภาพ  คา่เฉล่ีย4.31 โครงการพฒันาคณุภาพ
ชีวติผูสู้งอายุ คา่เฉล่ีย4.30 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ คา่เฉล่ีย 4.29 
และท่ีมคีวามพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือโครงการจดัการแขง่ขนักฬีาสตูลลีก คา่เฉล่ีย 4.26 

 8) ยุทธศาสตร์ที ่ 7 บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล  
 มจี านวน 6 โครงการคือ 1) จัดท าแผนพฒันา อบจ.สตูล 2) จัดอบรมพัฒนาประสิทธิภาพและ
เสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม 3) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารสว่นจังหวดัสตูล 
(BSC) 4) ฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านจงัหวดัสตูล 5) พฒันากลไกการก  ากบั ติดตาม และประเมนิผลการ
ป้องกนัการทุจริต และ 6)  อบจ. พบประชาชน ซ่ึงมีการรับรู้ ประสิทธิผลและความคุม้คา่ (การบรรลุ
วตัถุประสงค์ของแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ความพึงพอใจของประชาชนตอ่โครงการ) ดงัน้ี 
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               ตาราง 4.26 คา่เฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการรับรู้ตอ่ยุทธศาสตร์และโครงการใน
ยุทธศาสตร์ท่ี 7 

โครงการ  S.D. การรับรู้ 
1. จดัท าแผนพฒันา อบจ.สตูล 4.56 0.631 มากท่ีสุด 

1.1 โครงการขอ้ 1 ให้ประชาชนเขา้มามสีว่นรว่มในการ
ก  าหนดกจิกรรม/โครงการในแผนพฒันา 

4.23 0.549 มากท่ีสุด 

2. จดัอบรมพฒันาประสิทธิภาพและเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม 

4.31 0.675 มากท่ีสุด 

2.1 โครงการขอ้ 3 จดัอบรมให้แกเ่จา้หน้าท่ีของอบจ. 
เพื่อให้ท างานมปีระสิทธิภาพมากข้ึน 

4.25 0.614 มากท่ีสุด 

3. ประเมนิผลการปฏิบติัราชการขององค์การบริหารส่วน
จงัหวดัสตูล (BSC) 

4.39 0.625 มากท่ีสุด 

4. ฝึกอบรมลูกเสือชาวบา้นจงัหวดัสตูล 4.26 0.577 มากท่ีสุด 
4.1 โครงการขอ้ 10 จดัเพื่อแสดงความจงรักภกัดีตอ่

สถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ 
4.53 0.603 มากท่ีสุด 

4.2 เพื่อพฒันาคณุธรรม จริยธรรม ระเบียบวนิัยของคนท่ี
เขา้ฝึก 

4.39 0.584 มากท่ีสุด 

4.3 เพื่อให้ผูท่ี้ฝึกท าหน้าท่ีเป็นพลเมอืงดี และสร้าง
เครือขา่ยความรว่มมอื 

4.48 0.634 มากท่ีสุด 

5. พฒันากลไกการก  ากบั ติดตาม และประเมนิผลการป้องกนั
การทุจริต 

4.31 0.626 มากท่ีสุด 

5.1 ติดตาม และประเมนิผลการป้องกนัการทุจริตในอบจ.
สตูล 

4.37 0.650 มากท่ีสุด 

5.2 สร้างรูปแบบติดตาม และประเมนิผลท่ีเป็นรูปธรรม 
น าไปใชใ้นการตรวจสอบได ้

4.38 0.591 มากท่ีสุด 

6. อบจ. พบประชาชน 4.64 0.566 มากท่ีสุด 

ผลรวม 4.39 0.609 มากทีสุ่ด 

 

 จากตาราง 4.26 จะเห็นวา่ กลุม่ตัวอยา่งมกีารรับรู้ตอ่ยุทธศาสตร์และโครงการในยุทธศาสตร์
ท่ี 7 ของแผนพัฒนา ฯ ภาพรวมในระดบัมากท่ีสุด คา่เฉล่ีย 4.39 โดยมกีารรับรู้ เ รียงล าดบัโครงการ 
ได้แก ่อบจ. พบประชาชน  คา่เฉล่ีย 4.64 ฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านจังหวดัสตูล คา่เฉล่ีย 4.41 จัดท า
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แผนพฒันา อบจ.สตูล และประเมนิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารสว่นจงัหวดัสตูล (BSC) 
มคีา่เฉล่ียเทา่กนั  4.39 พ ัฒนากลไกการก  ากบั ติดตาม และประเมนิผลการป้องกนัการทุจริต คา่เฉล่ีย 
4.35 และโครงการท่ีการรับรู้น้อยท่ีสุด คือ จัดอบรมพัฒนาประสิทธิภาพและเสริมสร้างคณุธรรม 
จริยธรรม คา่เฉล่ีย 4.28 

   ตาราง 4 .27  ค ่าเฉล่ียและส่วน เ บ่ียงเบนมาตรฐานของการบรร ลุวตั ถุประสง ค์  ของ
แผนพฒันาส่ีปีในยุทธศาสตร์ท่ี 7 

วัตถุประสงค์  S.D. ความเห็น 
1. ประชาชน องค์กรตา่ง ๆ มสีว่นรว่มในการท างานของ
อบจ.สตูล 

4.67 0.511 มากท่ีสุด 

2. แผนพฒันาของอบจ. มาจากการมสีว่นรว่มของ
ประชาชน และองค์กรตา่ง ๆ 

4.38 0.523 มากท่ีสุด 

3. จากโครงการ อบจ. พบประชาชน ท าให้ทา่นไดรั้บ
บริการตา่ง ๆ จากอบจ. และหนว่ยงานอ่ืน ๆ 

4.53 0.537 มากท่ีสุด 

4. ทา่นสามารถน าเสนอปัญหาของช ุมชน ให้  อบจ. 
รับทราบ 

4.45 0.536 มากท่ีสุด 

5. ทา่นและชมุชน มสีว่นรว่มท าให้ อบจ. น าปัญหามา
วเิคราะห์ เพื่อแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

4.49 0.561 มากท่ีสุด 

6. ทา่นและคนในพื้นท่ีมทีศันคติท่ีดีตอ่ อบจ. 4.48 0.549 มากท่ีสุด 

7. ทา่นและคนในชมุชนมคีวามรับผิดชอบช ุมชนมากข้ึน 4.59 0.542 มากท่ีสุด 

8. ทา่นสามารถติดตามขา่วสารการท างานของ  อบจ.ได้
ตลอด 

4.42 0.555 มากท่ีสุด 

9. ท ่าน มีความ จงรักภ ั ก ดีต ่อส ถาบัน ช า ติ  ศาส น า 
พระมหากษตัริย์ 

4.59 0.530 มากท่ีสุด 

10. ทา่นท าหน้าท่ีเป็นพลเมอืงดี 4.50 0.526 มากท่ีสุด 

11. ทา่นและชมุชน ไดม้สี่วนร่วมผลักดนัให้บุคลากรของ
อบจ. ท างานอยา่งมปีระสิทธิภาพ 

4.61 0.526 มากท่ีสุด 

ผลรวม 4.51 0.536 มากทีสุ่ด 

  
 จากตาราง 4.27 กลุม่ตวัอยา่งเห็นวา่ การจัดท าโครงการตามท่ีก  าหนดในยุทธศาสตร์ท่ี 7 มกีาร
บรรลุวตัถุประสงค์ของแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปีภาพรวมในระดับมากท่ี สุด คา่เฉล่ีย 4.51  โดยมี
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วตัถุประสงค์เรียงล าดับตามรายขอ้ค าถาม ได้แก ่ประชาชน องค์กรตา่ง  ๆ มีสว่นรว่มในการท างาน
ของอบจ.สตูล คา่เฉล่ีย 4.67 ทา่นและชมุชน ไดม้ีสว่นรว่มผลักดนัให้บุคลากรของอบจ. ท างานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  คา่เฉล่ีย 4.61 ทา่นและคนในช ุมชนมคีวามรับผิดชอบช ุมชนมากข้ึน  และทา่นมีความ
จงรักภ ักดีตอ่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  มีคา่เฉล่ียเทา่กนั  4.59 จากโครงการ อบจ. พบ
ประชาชน ท าให้ทา่นได้รับบริการตา่ง ๆ จากอบจ. และหน่วยงานอ่ืน  ๆ คา่เฉล่ีย 4.53 ทา่นท าหน้าท่ี
เป็นพลเมืองดี คา่เฉล่ีย 4.50 ทา่นและช ุมชน มสี่วนรว่มท าให้ อบจ. น าปัญหามาวเิคราะห์ เพื่อแกไ้ข
ปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว คา่เฉล่ีย 4.49 ทา่นและคนในพื้นท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอ่ อบจ. คา่เฉล่ีย 4.48 ทา่น
สามารถน าเสนอปัญหาของช ุมชนให้  อบจ. รับทราบ คา่เฉล่ีย 4.45 ทา่นสามารถติดตามขา่วสารการ
ท างานของ อบจ.ไดต้ลอด คา่เฉล่ีย 4.42 และน้อยท่ีสุด คือ แผนพัฒนาของอบจ. มาจากการมสี่วนรว่ม
ของประชาชน และองค์กรตา่ง ๆ คา่เฉล่ีย 4.38 

  ตาราง 4.28  คา่เฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชนตอ่
โครงการ ในยุทธศาสตร์ท่ี 7 

โครงการ  S.D. ความพงึพอใจ 
1. จดัท าแผนพฒันา อบจ.สตูล 4.78 0.444 มากท่ีสุด 
2. จัดอบรมพัฒน าประสิทธิภาพและ เสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรม 
4.51 0.514 มากท่ีสุด 

3. ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริห ารส่วน
จงัหวดัสตูล (BSC) 

4.64 0.544 มากท่ีสุด 

4. ฝึกอบรมลูกเสือชาวบา้นจงัหวดัสตูล 4.61 0.501 มากท่ีสุด 
5. พ ัฒนากลไกการก  ากบั ติดตาม และประเมนิผลการป้องกนั

การทุจริต 
4.80 0.417 มากท่ีสุด 

6. อบจ. พบประชาชน 4.61 0.489 มากท่ีสุด 

ผลรวม 4.65 0.484 มากทีสุ่ด 
 
 จากตาราง  4.28 กลุม่ตัวอยา่งมีความพึ งพอใจต ่อ  การจัดท าโครงการตามท่ีก  าหนดใน
ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ของแผนพฒันา ฯ องค์การบริหารส่วนจังหวดั ภาพรวมในระดับมากท่ีสุด คา่เฉล่ีย 
4.65 โดยมีผลความพึงพอเรียงล าดบัโครงการ ได้แก ่พ ัฒนากลไกการก  ากบั ติดตาม และประเมนิผล
การป้องกนัการทุจริต คา่เฉล่ีย 4.80 จัดท าแผนพัฒนา อบจ.สตูล คา่เฉล่ีย 4.78 ประเมนิผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวดัสตูล (BSC) คา่เฉล่ีย 4.64 ฝึกอบรมลูกเสือชาวบา้นจงัหวดั
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สตูล และอบจ. พบประชาชน มคีา่เฉล่ียเทา่กนั 4.61 และโครงการท่ีมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ จัด
อบรมพฒันาประสิทธิภาพและเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม คา่เฉล่ีย 4.51 

สรุปผลจากค าถามปลายเปิด 
 จากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูค าถามปลายเปิดในตอนทา้ยของแบบสอบถาม โดยการให้ผูต้อบ
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมตอ่การด าเนินการตามแผนพฒันา ฯ ท่ีองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัสตูลไดด้ าเนินการในปี 2561 สรุปตามยุทธศาสตร์ไดด้งัน้ี 

ยุทธศาสตร์ที ่ 1 ด้านการพฒันาการท่องเทีย่วอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
 1. เคยไดเ้ขา้รว่มโครงการรักษ์เล ป่า เปิดฟ้าอนัดามนั สนุกมาก ตอ้งการให้จดัทุก ๆ ปี 
 2. ควรประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงกวา่น้ี เพราะชาวบ้านไมค่อ่ยได้รับข้อมูลขา่วสาร  มีแตพ่วก
พอ้งคนในเทา่นั้นท่ีรู้เร่ือง พอรู้อีกทีกจิกรรมหลายกิจกรรมกเ็ ต็มแล้ว 

-  3. ทุกโครงการเห็นด้วย แตต่้องการให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงกวา่น้ี ตามซอกตามซอย
จะไมค่อ่ยไดรั้บขา่วสาร 

ยุทธศาสตร์ที ่ 3 พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างทัว่ถึง  
 1. เห็นดว้ย เพราะจะท าให้การเดินทางสะดวกและรวดเร็วข้ึนลดการเป็นฝุ่นจากถนนท่ีไมไ่ด้
มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที ่5 อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณ ี และพฒันาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 1. เ ป็นกจิกรรมท่ีสร้างความร่วมมอืไดดี้ ชอบท่ีจัดกิจกรรม วฒันธรรมท าให้มีความครึกคร้ืน 
ตอ้งการให้ท าตอ่ไปเร่ือย ๆ 

ยุทธศาสตร์ที ่ 7 บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล  
 1. ชอบโครงการ อบจ.พบประชาชน เพราะไดรั้บขา่วสารและเคยไดเ้ขา้รว่มกจิกรรม 
 2. เห็นดว้ยเป็นอยา่งย่ิงให้มโีครงการดีๆอยา่งน้ีเกดิข้ึน 

4.3.3.4 การทดสอบความสัมพนัธ์ของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 

 ในการประเมนิน้ีผู ้ประเมินไมไ่ด้ตั้งข้อสมมติฐานเบ้ืองตน้ไว ้แตม่ีความอยากรู้วา่  (1)  มปัีจจัย
ใดบ้างท่ีมีผลตอ่ความสัมพันธ์ของการรับรู้ตอ่โครงการ/ ยุทธศาสตร์ของกลุม่ตัวอยา่ง (2)มีปัจจัย
ใดบา้งท่ีมีผลตอ่ความสัมพันธ์ของความคิดเห็นตอ่ประสิทธิผลและความคุม้คา่ของแผน ( การบรรลุ
วตัถุประสงค์ของแผน และความพึงพอใจของประชาชน  )ของกลุม่ตัวอยา่ง  ผู ้ประเมินจึงไดน้ ามา
ทดสอบตามกระบวนการทางสถิติ  ทดสอบด้วยความเชื่ อม ัน่  95% ความมีนั ยส าคัญ 0.05 ได้ผล
วเิคราะห์ดงัน้ี  



98 

 1. มีปัจจัยใดบ้างทีผ่ลต่อความสัมพนัธ์ด้านการรับรู้ 
 H0 : ไมม่ปัีจจยัใดเลยท่ีมีผลตอ่ความสัมพนัธ์ดา้นการรับรู้ 
 H1 :  มปัีจจยัอยา่งน้อยหน่ึงปัจจยัท่ีมผีลตอ่ความสัมพนัธ์ดา้นการรับรู้ 

ตาราง  4.29  ทดสอบสมมติฐาน: มปัีจจยัใดบา้งท่ีผลตอ่ความสัมพนัธ์ดา้นการรับรู้ 
Regression Test  

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients  Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 4.569 .114  40.130 .000 

เพศ -.037 .032 -.035 -1.133 .257 

อายุ -.049 .015 -.101 -3.242 .001 

ศาสนา .080 .034 .072 2.373 .018 

a. Dependent Variable: การรับรู้ 
 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .144a .021 .017 .51725 

a. Predictors: (Constant), อาชีพ, ศาสนา, เพศ, อายุ 
b. Dependent Variable: Q2 

 จากการทดสอบวา่ปัจจัยด้าน บุคคล ประกอบไปด้วย เพศ,อายุ,ศาสนา และอาชีพ ผลการ
ทดสอบพบวา่ มีปัจจยัท่ีมีผลความสัมพนัธ์ตอ่ระดับการรับรู้ ไดแ้ก ่อายุ  และศาสนา เ น่ืองจากคา่ SIG 
เทา่กบั .001 และ .018 ตามล าดบั (SIG < 0.05)  โดยเพศ และอาชีพ และอ่ืนๆไมม่ผีลตอ่การรับรู้ และ
จากการทดสอบขน าดความสัมพันธ์มีขนาดความสัมพัน ธ์ (R²) เท ่ากบั  14.4 % แสดงวา่ตัวแปรมี
ความสัมพันธ์ระดับคอ่นข้างต ่า  และจากการวเิคราะห์โดยใช ้ Program SPSS พบวา่กระบวนการ 
Regression Test ไดส้มการความสัมพนัธ์ดงัตอ่ไปน้ี  

Y = 4.569 -.037X1 - .049X2 +.080X3 

  เมือ่ X1 = เพศ , X2 = อายุ, X3 = ศาสนา  

 ดงันั้ นอาจสรุปได้วา่มปัีจจัยอยา่งน้อยหน่ึงปัจจัยท่ีมีผลตอ่ความสัมพันธ์ด้านการรับรู้ของ
ประชาชน 2 ปัจจยั ได้แก ่อายุ และศาสนา  อาจมีความเป็นไปไดก้ารรับรู้ของประชาชนในแตล่ะอ าเภอ
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มคีวามแตกตา่งกนัออกไปตามวยัของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่การรับรู้ของวยัรุน่กบั
ผูสู้งอายุมีการรับรู้ท่ีแตกตา่งกนั และการรับรู้ของผู้ท่ีนับถือศาสนาพทุธและศาสนาอิสลามมกีารรับรู้
ตอ่ยุทธศาสตร์/โครงการท่ีแตกตา่งกนั ท่ีความเชื่อม ัน่ 95% ความมนีัยส าคญั 0.05  

 

 

 

              2. มีปัจจัยใดบ้างที่ผล ต่อความสัมพันธ์ ด้านประสิทธิผลและความคุ้ มค่าของแผนพัฒนา

ท้องถิ่นส่ีปี ( การบรรลุวตัถุประสงค์ และความพึงพอใจ) 

 H0 : ไมม่ปัีจจยัใดเลยท่ีมีผลตอ่ความสัมพนัธ์ดา้นประสิทธิผลและความคุ้มคา่ 
 H1 :  มปัีจจยัอยา่งน้อยหน่ึงปัจจยัท่ีมผีลตอ่ความสัมพนัธ์ดา้นประสิทธิผลและความคุ้มคา่ 
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ตาราง 4.30  ทดสอบสมมติฐาน: มปัีจจยัใดบา้งท่ีผลตอ่ความสัมพนัธ์ดา้นประสิทธิผลและความคุ้มคา่ 

  Regression Test  

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients  Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 4.666 .093  50.418 .000 

เพศ -.022 .026 -.025 -.816 .415 

อายุ -.033 .012 -.085 -2.705 .007 

ศาสนา .040 .027 .045 1.475 .140 

a. Dependent Variable: รวมความคุม้คา่และพึงพอใจ 
Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 .115a .013 .010 .42043 

a. Predictors: (Constant), อาชีพ, เพศ, ศาสนา, อายุ 
b. Dependent Variable: รวมความคุม้คา่และพึงพอใจ 

 จากการทดสอบวา่ปัจจยัด้าน บุคคล ประกอบไปด้วย เพศ,อายุ,อาชีพ และศาสนา  วา่มีปัจจัย
ใดบ้าง ท่ีมีความสัมพนัธ์ประสิทธิผลและความคุ้มคา่ ผลการทดสอบพบวา่ ปัจจัยท่ีมผีลความสัมพันธ์
ตอ่ระดบัประสิทธิผลและความคุ้มคา่   คือ อายุ เน่ืองจากคา่ SIG = .007 (SIG < 0.05)   ปัจจยัด้านอาชีพ
และเพศ และศาสนา ไมม่ีผลตอ่ประสิทธิผลและความคุม้คา่ และจากการทดสอบขนาดความสัมพันธ์
มขีนาดความสัมพนัธ์  (R²)  เทา่กบั 11.5 % แสดงวา่ตัวแปรมีความสัมพันธ์ระดับคอ่นข้างต ่า  และจาก
การวิเคราะห์ โดยใช ้  Program SPSS พบวา่กระบวนการ Regression Test ได้สมการความสัมพัน ธ์
ดงัตอ่ไปน้ี 

Y = 4.666 -.022X1 - .033X2 + .04X3 

                     เมือ่ X1 =  เพศ , X2 = อายุ, X3 = ศาสนา  
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 ดงันั้ นอาจสรุปไดว้า่มปัีจจยัอยา่งน้อยหน่ึงปัจจยัท่ีมผีลตอ่ความสัมพนัธ์ด้านประสิทธิผลและ
ความคุ้มคา่  มเีพียงปัจจยัเดียว คือ อายุ อาจมคีวามเป็นไปได้การรับรู้ของประชาชนผูท่ี้มีวยัท่ีตา่งกนั มี
การรับรู้และมคีวามเห็นตอ่ประสิทธิผลและความคุม้คา่ของแผนพฒันาท้องถ่ินส่ีปี ท่ีแตกตา่งกนั  ดว้ย
ความเชื่อม ัน่ 95% ความมนีัยส าคญั 0.05 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 จากการทดสอบสมมติฐานทางสถิติสามารถสรุปผลการทดสอบไดด้งัน้ี  

ตาราง 4.31  ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ล าดับที ่ สมมติฐานทีว่างเอาไว้ สมมติฐานทีไ่ด้จากการทดสอบ 

1 
มปัีจจัยใดบ้าง ท่ีผลตอ่ความสัมพันธ์ของการ
รับรู้ตอ่โครงการ/ ยุทธศาสตร์ 

ม ี2 ปัจจยั ได้แก่ อายุ และศาสนา  

2 
มีปัจจัยใ ดบ้างท่ีมีผลตอ่ความสัมพัน ธ์ด้าน
ประสิทธิผลและความคุ้มคา่ของแผน 

ม ี1 ปัจจยั คือ อายุ  

 

 



 
 

บทท่ี  5 
สรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ 

การติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ี ปีขององค์การบริห ารส่วนจังหวดัสตูล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  มีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินบริบท กระบวนการด าเ นินงาน และ
ผลผลิต ท าการสุม่คครงการคด เ ลือกแบบเจาะจงจาก 7  ุทธศาสตร์ รวม 32 คครงการ ก  าหนดจ านวน
ประชากรคด ใชต้าราง ามาเน ่ จ านวน 1,085 คน (จัดเก็บจริง 1,097) ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
คณุภาพดว้ การศึกษาจากเอกสารขอ้มลูของกองแผนและงบประมาณ  สัมภาษณ์หนว่ งานเพื่อหา
ขอ้มลูบริบทหรือปัจจั พื้นฐานในการด าเ นินงาน ตลอดจนกระบวนการด าเนินคครงการของแตล่ะฝ่า  
ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณจะท าการเก็บรวมด้ว แบบสอบถามจากประชาชน  และท าการวิเคราะ ห์
ประมวลผลหาคา่ทางสถิติคด ใช ้คปรแกรมส าเ ร็จรูปส าห รับวิธีวิจั ทางสังคมศาสตร์ SPSS for 
Windows Version 20.5 คด การให้รหัสเพื่อการประมวลผลในส่วนของ  การรับรู้ ประสิทธิผลและ
ความคุม้คา่ของแผน(การบรรลุวตัถุประสงค์และความพึงพอใจ) 

5.1 สรุปผลการประเมนิ 
จากการเกบ็รวบรวมข้อมลูทั้งเชิงคณุภาพและเชิงปริมาณ สามารถสรุปผลได้ดงัน้ี 

1. การประเมินบริบท (Context) ของแผนพฒันา 
การประเมนิบริบทของแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ 2561 เป็นการประเมนิความพร้อม

ปัจจั พื้นฐ าน ในการด าเ นินงาน  คด การเก็บรวบรวมข้อมูล เชิงคุณภาพด้ว การสัมภาษณ์จาก
ผูอ้ านว การกองหรือผูเ้กี ่วข้องกบัการจัดท าและด าเนินงานตามแผนพัฒนาประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ประกอบด้ว  บุคลากร งบประมาณ แผนการด าเ นิน งาน  การมีส่วนร่วม การบริห าร
คครงการ และปัญหาของความพร้อมในการด าเนินงาน  ซ่ึงสามารถสรุปขอ้มลูไดด้งัน้ี  

1.1 บุคลากร สว่นใหญเ่ห็นวา่มจี านวนบุคลากรท่ีตอ้งด าเนินการตามแผนเพี งพอ คด ม ี
2 กองท่ีคิดวา่จ านวนคน ังไมส่อดคลอ้งกบัภาระงาน ไดแ้ก ่กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรมและ
กองสง่เสริมคณุภาพชีวติ 

1.2 งบประมาณ สว่นใหญเ่ห็นวา่ งบประมาณในการด าเนินงานมเีพี งพอ 
1.3 แผนการด าเนินงาน  ส่วนใหญเ่ห็นวา่ แผนการด าเนินงานและการมอบหมา งานมี

ความเหมาะสม  เหมาะสม เป็นไปตามท่ีวางแผนไวส้อดคลอ้งกบัเวลาและภาระงาน   
1.4 การมีส่วนร่วมของกองงาน ในการจดัท าแผนและการด าเนินการตามแผน ส่วนใหญ ่

เห็นวา่มสีว่นรว่มในระดบัมาก  
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1.5 การบริห ารโครงการ ส่วน ใหญ ่เ ห็ นวา่มีความเหมาะสมมีการมอบหมา ง าน
ครอบคลุมภารกจิหน้าท่ีของกองงาน 

1.6 ปัญหาของความพร้อมในการด าเนินงาน  ไดแ้ก ่ขาดก  าลงัคน และ  ความรว่มมือจาก
ภาคประชาชน 

2. การประเมินกระบวนการ (Process) ของแผนพฒันา  
 การประเมนิกระบวนการของแผนพัฒนาเป็นการประเมนิความเหมาะสมของกระบวนการ 
หรือขั้นตอนตา่งๆ  ในการด าเนินงาน เก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ การสัมภาษณ์จากผูอ้ านว การกองหรือ
ผูเ้กี ่วขอ้งกบัการจดัท าและด าเนินงานตามแผนพัฒนาประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบดว้  
การด าเนินงานตามก  าหนดเวลา การประสานงานกบัหน่ว งานหรือองค์กรอ่ืน การประชาสัมพันธ์ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนิ นงาน การใช ้งบประมาณ และปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน สรุปขอ้มลูไดด้งัน้ี 

2.1 การด าเนินงานตามก าหนดเวลาของแผน/โครงการ สว่นใหญเ่ห็นวา่ การด าเนินงาน
ตามก  าหนดเวลาของแผน/คครงการมีความเหมาะสม  

2.2 การประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืน สว่นใหญเ่ห็นวา่ การประสานงานกบั
หนว่ งานหรือองค์กรอ่ืนไมม่ปัีญหา แตจ่ะมปัีญหากบัภาคประชาชนบา้ง 

2.3 การประชาสัมพนัธ์โครงการ/กิจกรรม ส่วนใหญเ่ห็นวา่วิธีการและเวลาท่ีใชม้คีวาม
เหมาะสม  

2.4 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรม สว่นใหญเ่ห็นวา่วิธีการสร้างการ
มสีว่นรว่มของประชาชนมคีวามเหมาะสม อ ูใ่นระดบัปานกลาง 

2.5 การใช้งบประมาณตามระเบียบ  ส่วน ใหญเ่ห็นวา่ การใช ้งบประมาณมีความ
เหมาะสม 

2.6 ปัญหาของการด าเนินงานตามแผน/โครงการ ได้แก ่ระเบี บข้อกฎหมา  การขาด
ก  าลงัคน และความรว่มมอืจากองค์กรภา นอก 

3. การประเมินผลผลิต (Product) ของแผนพฒันา 
การประเมินผลผลิตของแผนพฒันาประจ าปีงบประมาณ 2561 เ ป็นการประเมนิผลผลิตของ

แผนพัฒน า ประกอบด้ว  (1)  คครงการท่ีจัดท าแล้วเสร็จตาม ุทธศาสตร์และแผน  (2)  การใ ช ้
งบประมาณ (3)การรับรู้ ประสิทธิผลและความคุ้มคา่ของแผน ( การบรรลุวตัถุประสงค์ของแผน 
ความพึงพอใจของประชาชน) สรุปไดด้งัน้ี 

      3.1 โครงการทีจ่ัดท าแล้ วเสร็จตามยุทธศาสตร์และแผน   คครงการของ ุทธศาสตร์ทั้ง 7 
ดา้นตามข้อบญัญัติขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 168 
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คครงการ  ท่ีไดม้กีารด าเนินการจริง 110 คครงการ และด าเนินการแลว้เสร็จ จ านวน 91 คครงการ คิดเป็น
ร้อ ละ 82.7 

3.2 การใช้งบประมาณตามที่ก าหนดในแผนฯ   งบประมาณท่ีก  าหนดไวใ้นแผนพัฒน า
ท้องถ่ิน ส่ี ปี (พ .ศ. 2 561 - 256 4)  ท่ีจะด าเ นิ นการใน ปี  256 1 มีจ าน วน  286,373,647 บาท ส่วน
งบประมาณตามขอ้บัญญัติหลงัการปรับลดเพิ่มประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มจี านวน 122,384,400 
บาท คิดเป็นร้อ ละ  42.7  ของงบประมาณท่ีก  าหนดไวใ้นแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี และมกีารกอ่หน้ี
ผูกพนั จ านวน 116,646,986.09 และมีการใชจ้า่ จริง ในปี 2561  จ ำนวน 61,448,300.04 บาท คิดเป็น 
ร้อยละ 95.3 และ 50.2 ตามล าดบั 

3.3 การประเมิน  การรับรู้ ประสิทธิผลและความคุ้ มค่า (การบรรลุ วัตถุประสงค์ของแผนฯ

และความพงึพอใจของประชาชน) 
      3.3.1  การประเมิน การรับรู้ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า (การบรรลุวัตถุประสงค์

ของแผนฯและความพงึพอใจของประชาชน) สรุปดังนี้ 
                           การรับรู้  พบวา่ กลุม่ตัวอ า่งมีการรับรู้ตอ่การด าเนิ นคครงการตามแผน ุทธศาสตร์

ภาพรวมอ ูใ่ น ระ ดับมาก ท่ี สุด   ุทธศาสตร์ท่ีมีการ รับ รู้  สู ง ท่ี สุดคือ  ุทธศาสตร์ ท่ี  4  จัดการ

ทรัพ ากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มสูสั่งคมนา่อ ูอ่ า่ง ัง่  ืน มคีา่เฉล่ี  4.50  ต ่าสุดคือ  ุทธศาสตร์ท่ี 2 

สร้างความเขม้แข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้ม ัน่คงอ า่ง ัง่ ืน มคีา่เฉล่ี  4.14  

     ประสิทธิผลและความคุ้มค่า (การบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนฯและความพงึพอใจ
ของประชาชน) 
                                การบรรลุ วัตถุประสงค์ของแผนฯ พบวา่ การบรรลุวตัถุประสงค์ของแผนภาพ

รวมอ ูใ่นระดับมากท่ีสุด  ุทธศาสตร์ท่ีมกีารบรรลุวตัถุประสงค์ของแผนฯสูงสุดคือ  ุทธศาสตร์ท่ี 1 

พฒันาการทอ่งเท่ี วอ า่งมีคณุภาพและ ัง่ ืน คา่เฉล่ี 4.60  และต ่าสุดคือ  ุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างความ

เขม้แข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้ม ัน่คงอ า่ง ัง่ ืน คา่เฉล่ี  4.17  

                                ความพึงพอใจของประชาชน  พบวา่ กลุม่ตวัอ า่งมคีวามพึงพอใจภาพรวมอ ูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด  ุทธศาสตร์ท่ีมคีา่เฉล่ี ความพึงพอใจสูงสุด คือ ุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างความเข้มแข็งภาค
เกษตรและระบบเศรษฐกิจให้ม ัน่คงอ า่ง ัง่  ืน คา่เฉล่ี  4.73 และต ่าสุดคือ  ุทธศาสตร์ท่ี 6 พ ัฒนา
คณุภาพชีวติประชาชนให้เกดิความ ัง่ ืน สังคมสงบสุข คา่เฉล่ี  4.35  

             3.3.2  การประเมิน การรับรู้ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า (การบรรลุวัตถุประสงค์

ของแผนฯและความพงึพอใจของประชาชน) จ าแนกตาม ุทธศาสตร์และคครงการ   สรุปดงัน้ี 
ลกัษณะทั่วไปของกลุม่ตัวอ า่งจ านวน 1,097  คน ส่วนใหญเ่ป็นเพศหญิง มีอา ุ

ระหวา่ง 26-40 ปี นับถือศาสนาอิสลามและประกอบอาชีพเกษตรกรรม/ท าสวน างพารา 
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ยุทธศาสตร์ที ่ 1 พฒันาการท่องเทีย่วอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

                   การรับรู้ พบวา่ กลุม่ตัวอ า่งมีการรับรู้ในระดับมากท่ีสุด คครงการท่ีมีการรับรู้สูงสุด คือ 
รักษ์เล ป่า เปิดฟ้าอันดามนัสตูล  คครงการท่ีมีการรับรู้ต ่าสุดคือ คครงการขบัเคล่ือนอนาคตสตูลด้าน
การทอ่งเท่ี ว  

การบรรลุ วัตถุประสงค์ของแผนฯ พบวา่ การบรรลุวตัถุประสงค์ของแผนฯ ภาพรวมใน
ระดับมากท่ีสุด รา ข้อค าถามท่ีกลุม่ตัวอ า่งเห็นวา่มกีารบรรลุวตัถุประสงค์สูงสุดคือ แหลง่ทอ่งเ ท่ี ว
สตูลเป็นท่ีรู้จกัของคนในประเทศ และต ่าสุดคือ คนในชมุชนมคีณุภาพชีวติท่ีดีข้ึน 

ความพงึพอใจ พบวา่ ความพึงพอใจตอ่คครงการภาพรวมในระดับมากท่ีสุดคครงการท่ีมี
ความพึงพอใจสูงสุดคือ จดังานสตูลฟอสซิลเฟสติวลั และรักษ์เล ป่า เปิดฟ้าอนัดามนั และต ่าสุด คือ 
จดักจิกรรมสง่เสริมการทอ่งเท่ี วจงัหวดัสตูล  

ยุทธศาสตร์ที ่ 2 สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้ม่ันคงอย่างยั่งยืน  
 การรับรู้ พบวา่ กลุม่ตัวอ า่งมีการรับรู้ภาพรวมในระดับมากในระดับมาก คครงการท่ีรับรู้

สูงสุดคือ สง่เสริมและพฒันากลุม่อาชีพ น้อ คือ ขบัเคล่ือนอนาคตสตูลดา้นการเกษตร 
 การบรรลุ วัตถุประสงค์ของแผนฯ พบวา่ มีการบรรลุวตัถุประสงค์ของแผนฯภาพรวมใน

ระดบัมาก  คด มีวตัถุประสงค์ท่ีบรรลุวตัถุประสงค์สูงสุด คือคนในพื้นท่ีรู้จกัอนุรักษ์พ ันธ์ุจ าปาดะ 
ต ่าสุดคือ  มกีารรวมกลุม่ของเกษตรกร  

ความพงึพอใจ พบวา่ ความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด คครงการท่ีมคีวามพึงพอใจสูงสุดคือ
สง่เสริมและพฒันากลุม่อาชีพ และต ่าสุด คือ ขบัเคล่ือนอนาคตสตูลดา้นการเกษตร  

ยุทธศาสตร์ที ่ 3 พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างทัว่ถึง 
การรับรู้ พบวา่ กลุม่ตัวอ า่งมีการรับรู้ในระดับมากท่ีสุดคครงการท่ีมีการรับรู้สูงสุดคือ 

กอ่สร้างกอ่สร้างถนนลาด างถนนสา สต.ถ. 1-0060 บา้น างในคง หมูท่ี่12 ต าบลละงู และต ่าสุดคือ 
ติดตั้งระบบสอ่งสวา่ง (High Mast)  

การบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนฯ พบวา่ การบรรลุวตัถุประสงค์ของแผนฯภาพรวมอ ูใ่น
ระดับมากท่ีสุด รา ขอ้ท่ีกลุม่ตัวอ า่งเห็นวา่มกีารบรรลุวตัถุประสงค์ของแผนฯสูงสุด คือการคมนาคม
ท่ีสะดวกท าให้มนีักทอ่งเท่ี วมาสตูลมากข้ึน และต ่าสุดคือ ประชาชนในพื้นท่ีมรีา ไดเ้พิ่มข้ึน 

   ความพึงพอใจ  พบวา่ ความพึงพอใจตอ่คครงการภาพรวมอ ูใ่นระดับมากท่ีสุด คด มี
ความพึ งพอใ จสูงสุด คือ  ติดตั้ งระ บบส่องสวา่ ง  (High Mast) และ ต ่าสุด  คือกอ่ส ร้างกอ่ส ร้า ง
ถนนลาด างถนนสา สต.ถ. 1-0060 บา้น างในคง หมูท่ี่12 ต าบลละงู 

 
 



107 

ยุทธศาสตร์ที ่ 4 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

การรับรู้ พบวา่ กลุม่ตัวอ า่งมีการรับรู้ในระดับมากท่ีสุด คด รับรู้สูงสุดเทา่กนัคือ คลอง
สว น ้ าใส และจดักจิกรรมรณรงค์เครือขา่  Green City  
               การบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนฯ พบวา่ มกีารบรรลุวตัถุประสงค์ของแผนฯ ภาพรวมอ ูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด และทุกรา ข้อกลุม่ตัวอ า่งเห็นวา่มีการบรรลุวตัถุประสงค์ของแผนเทา่ๆกนั ได้แก ่
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมช ุมชน   มีการพ ัฒนาเครือขา่ จดัการส่ิงแวดล้อมใน
พื้นท่ี  เกิดความร่วมมือระหวา่งภูมิภาคกบัพื้ นท่ีในการจัดการส่ิงแวดล้อม  น ้ าในแมน่ ้ า  ล าคลอง 
ของจ.สตูล ได้รับการตรวจสอบคุณภาพ   สภาพแวดล้อมของแมน่ ้ า  ล าคลอง ได้รับการปรับปรุง  
ประชาชนมจิีตส านึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมชมุชน  เกิดความร่วมมอืในการจดัการข ะระหวา่ง
ชมุชน   มกีารจดัการข ะช ุมชนด้ว วธีิการท่ีถูกต้อง   ช ุมชนร่วมมอืดูแลส่ิงแวดลอ้ม แหลง่ทอ่งเท่ี ว 
และชมุชนรว่มมอืในการสร้างพื้นท่ีปลูกตน้ไม ้  

ความพึงพอใจ พบวา่ กลุม่ตวัอ า่งมีความพึงพอใจตอ่คครงการในระดับมากท่ีสุดทั้งสอง
คครงการคือ คลองสว น ้ าใส และคครงการจดักจิกรรมรณรงค์เครือขา่  Green City  

ยุทธศาสตร์ที ่ 5 อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณ ี และพฒันาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                 การรับรู้ พบวา่ กลุม่ตวัอ า่งมีการรับรู้ภาพรวมในระดับมากท่ีสุด รับรู้สูงสุดคือ จัดงานวนั
ซาลามตัฮารีรา า (อีฎิ้ลอฎัฮา) จัดงานวนัซาลามตัฮารีรา า (อีฎิ้ลฟิตรี)  และวา่วประเพณีจังหวดัสตูล 
และต ่าสุด คือ คครงการสง่เสริมกจิกรรมในเดือนรอมฎอน  
                 การบรรลุ วัตถุประสงค์ของแผนฯ พบวา่ มีการบรรลุวตัถุประสงค์ของแผนฯ ภาพรวมอ ู ่
ในระดับมากท่ีสุด รา ข้อท่ีกลุม่ตัวอ า่งเ ห็นวา่มีการบรรลุวตัถุประสงค์ของแผนฯสูงท่ีสุด ได้แก ่ 
ไดแ้ก ่ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินได้รับการอนุรักษ์  เกดิความรว่มมอื และเครือขา่ นักกฬีา
วา่วทั้งในและตา่งประเทศ และผู้นับถือศาสนาอ่ืนไดเ้ขา้ใจถึงหลกัปฏิบัติของศาสนาอิสลามในเดือน
รอมฎอน  ต ่าสุดคือสร้างความรัก สัมพนัธภาพท่ีดีในครอบครัว ชมุชน ลดปัญหาท่ีเกดิข้ึนในสังคม 
                  ความพึงพอใจ  พบวา่ ความพึงพอใจตอ่คครงการภาพรวมในระดับมากท่ีสุด ความพึ ง
พอใจสูงสุดคือ ส่งเสริมกจิกรรมในเดือนรอมฏอนและต ่าสุด คือ คครงการแขง่ขันวา่วประเพณีจังหวดั
สตูลและแสดงวา่วนานาชาติ 

                   ยุทธศาสตร์ที ่ 6 พฒันาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
                   การรับรู้ พบวา่ กลุม่ตัวอ า่งมีการรับรู้ภาพรวมในระดับมากท่ีสุดคด มกีารรับรู้ สูงสุดคือ 
สง่เสริมทักษะทางวิชาการให้แกน่ักเ รี นศูน ์การศึกษาอิสลามประจ ามสั ิด (คุรุสัมพ ันธ์)  และรับรู้
ต ่าสุดคือจดัท าแผนพฒันาการศึกษา อบจ.สตูล  
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                   การบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนฯ พบวา่ มีการบรรลุวตัถุประสงค์ของแผนฯภาพรวมใน
ระดับมากท่ีสุด บรรลุวตัถุประสงค์สูงสุด คือ นักเรี นมสุีขภาพอนาม ัสมบูรณ์ และต ่าสุดคือเด็กและ
เ าวชนสามารถพฒันาศกั ภาพตนเองไปสูก่ารแขง่ขนัระดับสากล  
                  ความพึงพอใจ พบวา่ ความพึงพอใจตอ่คครงการภาพรวมอ ูใ่นระดบัมากท่ีสุด คครงการท่ี
มคีวามพึงพอใจสูง ท่ีสุดคือคครงการสง่เสริมทักษะทางวชิาการให้แกน่ักเรี นศูน ์การศึกษาอิสลาม
ประจ ามสั ิด (ครุุสัมพนัธ์) และต ่ำสุด คือคครงการจดัการแขง่ขนักฬีาสตูลลีก  

ยุทธศาสตร์ที ่ 7 บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล  
การรับรู้ พบวา่ กลุม่ตัวอ า่งมกีารรับรู้ตอ่การด าเ นินการคครงการภาพรวมในระดบัมาก

ท่ีสุดคครงการท่ีมกีารรับรู้สูงท่ีสุดคือ อบจ.พบประชาชนและต ่าสุด คือ จดัอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ
และเสริมสร้างคณุธรรม จริ ธรรม  
                 การบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนฯ พบวา่ มกีารบรรลุวตัถุประสงค์ของแผนฯภาพรวมอ ูใ่น
ระดับมากท่ีสุด รา ขอ้ท่ีมกีารบรรลุวตัถุประสงค์ของแผนฯสูงท่ีสุดคือ ประชาชน องค์กรตา่ง ๆ มี
สว่นร่วมในการท างานของอบจ.สตูลและ ต ่าสุด คือแผนพฒันาของอบจ. มาจากการมีสว่นรว่มของ
ประชาชน และองค์กรตา่ง ๆ  

 ความพึงพอใจ  พบวา่ ความพึ งพอใจต ่อคครงการภาพรวมอ ูใ่นระดับมากท่ีสุดคด 
คครงการท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ พ ัฒนากลไกการก  ากบั ติดตาม และประเมนิผลการป้องกนั
การทุจริตและต ่าสุด คือ จดัอบรมพฒันาประสิทธิภาพและเสริมสร้างคณุธรรม จริ ธรรม  

ขอ้เสนอแนะจากกลุม่ตวัอ า่ง ไดแ้ก ่
                  1. คครงการรักษ์เล ป่า เปิดฟ้าอนัดามนั สนุกมาก ตอ้งการให้จดัทุก ๆ ปี 
       2. ควรประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงกวา่น้ี  เพราะชาวบา้นไมค่อ่ ไดรั้บข้อมลูขา่วสาร  มีแต ่
พวกพอ้งคนในเทา่นั้นท่ีรู้เร่ือง พอรู้อีกทีกจิกรรมหลา กิจกรรมกเ็ ต็มแล้ว 
       3. เห็นด้ว กบัการจัดท าคครงสร้างพื้นฐาน  เพราะท าให้การเดินทางสะดวกและรวดเร็ว
ข้ึนลดฝุ่นจากถนนท่ีไมไ่ด้มาตรฐาน 
       4. เ ป็น กิจกรรมท่ีส ร้างความร่วมมือได้ดี  ช อบท่ีจัดกิจกรรมวฒันธรรมท าให้ มีความ
ครึกคร้ืน ตอ้งการให้ท าตอ่ไปเร่ือ  ๆ 
       5. ชอบคครงการ อบจ.พบประชาชน เพราะไดรั้บขา่วสารและไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม เ ห็น
ดว้ เป็นอ า่ง ่ิงอ ากให้มคีครงการดีๆอ า่งน้ีเกดิข้ึน 

             3.3.4 การทดสอบความสัมพนัธ์ของตัวแปร 
(1) ม ี2 ปัจจ ั ไดแ้ก ่ อา ุ และศาสนา ท่ีมผีลตอ่การรับรู้ 
(2) ปัจจ ัด้าน อา ุมีผลตอ่ความคิดเห็นด้านประสิทธิผลและความคุ้มคา่ของแผนพัฒนา

ทอ้งถ่ินส่ีปี 
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5.2 ข้อเสนอแนะ  
จากผลของการประเมนิท่ีพบผูว้ิจ ัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี  
  1. ด้านบริบท (Context)  ผลการประเมนิพบวา่  จ านวนบุคลากร จ านวนงบประมาณ มี

เพี งพอ แผนการด าเนินงาน การบริหารคครงการ มีความเหมาะสม การมสีว่นรว่มของกองงานอ ูใ่น
ระดบัมาก  ผ่านเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากการด าเนินงานตามแผนพฒันา เ ป็นงานท่ีบุคลากรขององค์การ
บริหารสว่นจังหวดัสตูลต้องด าเ นินการเป็นประจ าทุกๆปี และมีการประชมุ พดูค ุระหวา่งกองงาน อีก
ทั้งมีการติดตามผล และประเมนิผลมาตลอด จึงไมม่ปัีญหาในเร่ืองน้ี  ปัญหาด้านจ านวนบุคลากรท่ีเค 
เป็นปัญหาในปีท่ีผา่นมา กองงานสามารถปรับตวั และปรับรูปแบบการท างานได ้รวมทั้งการท างาน
ตามขอ้ระเบี บใหม ่ๆ ท่ีเข้ามามีผลกบัการท างาน นับเป็นความสามารถของผูบ้ริหารในระดบัตา่งๆท่ี
ชว่ กนัท าให้งานคด เฉพาะการด าเนินงานตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ินส่ีปี ประจ าปี พ.ศ. 2561 ประสบ
ความส าเร็จ ปัญหาของความพ ร้อมท่ีพบ คือการขาดก  าลังคน ซ่ึงมีกองการศึกษาศาสน าและ
วฒันธรรมท่ี งัมีความตอ้งการก  าลังคนเพิ่มข้ึน ตามภาระงานและกองส่งเสริมคณุภาพชีวิต ต้องการ
หัวหน้างานท่ีมีประสบการณ์ตามลกัษณะของงานท่ีกองงานรับผิดชอบ ซ่ึงในประเด็นปัญหาเหลา่น้ี 
ผูอ้  านว การกองควรน าเสนอปัญหาและวธีิการแกปั้ญหา ตอ่นา กองค์การบริหารสว่นจงัหวดัเพื่อ
พิจารณาร่วมกนัในการหาทางออก ทั้งน้ีต้องดูขอ้กฎหมา ระเบี บตา่งๆประกอบด้ว วา่สามารถท าได้
หรือไม ่
                       2. ด้านกระบวนการ  (Process)  จากการประเมนิความเหมาะสมของกระบวนการ หรือ
ขั้นตอนตา่งๆ  ในการด าเนิ นงาน พบวา่  การด าเนินงานตามก  าหนดเวลาของแผน/คครงการ การ
ประสานงานกบัหนว่ งานหรือองค์กรอ่ืน การประชาสัมพันธ์คครงการ/กิจกรรม มีความเหมาะสม 
การมีสว่นรว่มของประชาชนตอ่คครงการ/กจิกรรมประชาชนมสีว่นรว่มอ ูใ่นระดบัปานกลาง การใช ้
งบประมาณตามระเบี บ มีความเหมาะสมและเป็นไปตามระเบี บ ซ่ึง ผ่านเกณฑ์ ท่ีก  าหนด เหตุผล
เน่ืองจากเป็นการด าเนินงานท่ีหนว่ งานและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวดัสตูลตอ้งปฏิบัติ
ทุกๆ ปี และการประสานงาน ท างานร่วมกบัภาคประชาชนและองค์กรอ่ืนๆกเ็ป็นการติดตอ่ท่ีท าอ ู ่
เป็นประจ า ในการด าเ นินการปีน้ีมีปัญหาท่ีเกิดข้ึน ได้แก ่ความร่วมมือขององค์กรภา นอก และ
ระเบี บข้อกฎหมา ไมเ่อ้ือตอ่การด าเนินงานในบางประเภท กองงานต้องปรับแนววิธีการท างาน
เพื่อให้เป็นไปตามระเบี บ และอาจต้องปรับคครงการท่ีไมส่ามารถท าได้ตามระเบี บออก แมจ้ะเป็น
ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีก็ตาม ทั้งน้ีกองงานตอ้งชี้ แจงให้สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่น
จงัหวดัเข้าใจ เหตุผลท่ีจัดท าคครงการไมไ่ด ้และสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวดัจะได้ชี้ แจง
กบัประชาชนในพื้นท่ีตอ่ไป 
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3. ด้านผลผลิต (Product) ของแผน ตวัชี้วดัท่ีก  าหนด ไดแ้ก ่  
คครงการท่ีไดด้ าเนินการจริงในปี พ.ศ. 2561 จ านวน 110 คครงการ คิดเป็นร้อ ละ 82.7  ผ่าน

เกณฑ์ ท่ีก  าหนด ไมน่้อ กวา่ร้อ ละ 80 มีการใช ้งบประมาณตามท่ีก  าหนดคิดเป็น  ร้อ ละ 95.3 ผา่น
เกณฑ์ท่ีก  าหนด 

การรับรู้  พบวา่ กลุม่ตัวอ า่งมีการรับรู้ตอ่การด าเ นินคครงการตามแผน ุทธศาสตร์ภาพ
รวมอ ู ่ใ น ระ ดับ มาก ท่ี สุ ด   ุท ธศาสต ร์ท่ี มีก าร รับ รู้  สู ง ท่ี สุดคื อ   ุทธศ าส ตร์ ท่ี  4 จัด การ
ทรัพ ากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มสู่สังคมน ่าอ ูอ่ า่ง ัง่  ืน ต ่าสุดคือ  ุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างความ
เขม้แข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้ม ัน่คงอ า่ง ัง่ ืน 

ประสิทธิผลและความคุ้มค่า อ ูใ่นระดบัมากท่ีสุด แ กเป็น 
การบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนฯ พบวา่ การบรรลุวตัถุประสงค์ของแผนฯภาพรวมอ ูใ่น

ระดับมากท่ีสุด  ุทธศาสตร์ท่ีมีการบรรลุวตัถุประสงค์ของแผนสูงสุดคือ  ุทธศาสตร์ท่ี 1  พ ัฒนาการ

ทอ่งเท่ี วอ า่งมคีุณภาพและ ัง่ ืน  และต ่าสุดคือ  ุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและ

ระบบเศรษฐกจิให้ม ัน่คงอ า่ง ัง่ ืน   

 ความพงึพอใจของประชาชน  พบวา่ กลุม่ตวัอ า่งมคีวามพึงพอใจภาพรวมอ ูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด  ุทธศาสตร์ท่ีมคีา่เฉล่ี ความพึงพอใจสูงสุด คือ   ุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างความเขม้แข็งภาคเกษตร
และระบบเศรษฐกจิให้ม ัน่คงอ า่ง ัง่  ืน และต ่าสุดคือ  ุทธศาสตร์ท่ี 6 พฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
ให้เกดิความ ัง่ ืน สังคมสงบสุข  
                  การรับรู้  ผลการประเมนิ อ ูใ่นระดับมากท่ีสุด ผลท่ีได้ พบวา่ประชาชนมกีารรับทราบวา่มี

คครงการท่ีจัดท าขององค์การบริหารสว่นจงัหวดัสตูลและรู้รา ละเอี ดของการจัดท าคครงการด้ว 

เน่ืองจาก ประชาชนน่าจะมคีวามคุน้ เค กบัคครงการตาม ุทธศาสตร์ท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวดั

จดัท าท่ีมีรูปแบบเดิมๆน้ีมาหลา ปี และความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ีก็ไมไ่ดเ้ปล่ี นแปลงจาก

เดิมมาก  สว่นใหญป่ระชาชนอ ากให้องค์การบริหารสว่นจงัหวดัชว่ เหลือเร่ืองปากทอ้งมากกวา่ดา้น

อ่ืนๆ ดงัจะเห็นไดจ้ากผลของการประเมินทั้งดา้นการรับรู้และประสิทธิผลและความคุม้คา่ จะปรากฏ

คา่เฉล่ี สูงสุดและต ่าสุดของ ุทธศาสตร์ท่ี 2 คือ สร้างความเขม้แข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกจิให้

ม ัน่คงอ า่ง งั ืน 

 ด้านประสิทธิผลและความคุ้มค่า  
  ตวัชี้วดัไดแ้ก ่การบรรลุวตัถุประสงค์ของแผนและความพึงพอใจ และพบวา่อ ูใ่นระดับ

มากท่ีสุด ผูป้ระเมินคิดวา่การประเมินผลในปีพ.ศ. 2561 ได้มีการเปล่ี นแปลงค าถามท่ีใช ้ในการ
สอบถามกลุม่ตวัอ า่งมกีารเปล่ี นแปลง คด น าเอาวตัถุประสงค์จริงของแตล่ะคครงการมาเป็นหลัก
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ในการสร้างค าถาม จึงท าให้ผู ้ตอบสามารถตอบค าถามได้ตรงกบัท่ีตนเองคิด เชน่ ค าถามมีการสร้าง
ถนนค าตอบท่ีไดแ้บบผลตรงๆคือการมีถนนหน่ึงสา เพิ่มข้ึน ดว้ การถามแบบตรงและผู้ตอบไมต่อ้ง
เสี เวลาคิดมากท าให้ผลการประเมนิจึงออกมาดีในลกัษณะดงักลา่ว  และดา้นความพึงพอใจกไ็ด้ท าใน
รูปแบบเดี วกนั เชน่ ทา่นมคีวามพอใจกบัการจดัท าคครงการใด ค าตอบท่ีไดก้ต็รงใจของผู้ตอบ 
                จากผลการประเมินท่ีพบนับ เ ป็นผลงานท่ีดีขององค์กรและ ุทธศาสตร์ท่ีองค์การบริหาร

สว่นจังหวดัควรเน้นให้ความส าคัญและส่งเสริมการจดัท ามากข้ึนคือ สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร

และระบบเศรษฐกจิให้ม ัน่คงอ า่ง งั ืนตลอด                    

ข้อ เสนอแนะจากกลุ ่มตัวอ ่าง ท่ีควรพิ จารณาจัดท า ได้แก  ่ จัดสรรงบประมาณ เพื่ อ
ประชาสัมพนัธ์แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี เพิ่มข้ึน 

ตาราง 5.1  สรุปกำรติดตำมและประเมนิผลแผนพฒันาท้องถ่ินส่ีปี ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561 

              หัวข้อประเมิน             ผลการประเมิน                ระดับ 
1.ดา้นบริบท             ผำ่นเกณฑ์                    - 
2.ดำ้นกระบวนกำร            ผำ่นเกณฑ์                    - 

3.ดำ้นผลผลิต   
จ ำนวนโครงกำรท่ีแลว้เสร็จ            ผำ่นเกณฑ์                    - 
การใชง้บประมาณ            ผา่นเกฑณ์                    - 
กำรรับรู้                มำกท่ีสุด 
ประสิทธิผลและความคุ้มคา่  มำกท่ีสุด 
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                                                                                                         เลขท่ีแบบสอบถาม............... 

แบบสอบถาม ย.1 

เร่ือง : การติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตูล ประจ าปี 2561 
ค าช้ีแจง : แบบสอบถามน้ีเ ป็นแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเพื่อใช ้สอบถามความคิดเห็นจากประชาชนใน

พื้นท่ีจงัหวดัสตูล ขอ้มลูท่ีไดจ้ะไมม่กีารเปิดเผยแหลง่ท่ีมา                                                                                         

แหล่งข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 

ตอนที ่1 : ข้อมูลทัว่ไป          
 
 1. เพศ          1. ชาย                             2. หญิง                                                                                  

 2. อายุ............... ปี  

3. ศาสนา  1. พทุธ                      2. อิสลาม                                                 
                   3. คริสต์               4. อ่ืนๆ (ระบุ)............................... 

 4. อาชีพของทา่น                                                                                   
   1. รับราชการ  

 2. เกษตรกรรม,  ท าสวนยางพารา 
 3. รับจา้งทัว่ไป 
 4. ธุรกจิสว่นตวั 
 5. อ่ืนๆ ระบุ.................................................... 
 
 
 
 
 
 
 

สถานท่ีเกบ็ขอ้มลู อ าเภอ..................................... จงัหวดัสตูล 
วนัท่ี......................เ ดือน.............................. พ.ศ. 2561 
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ตอนที ่2 การรับรู้ 

ค าช้ีแจง : ทา่นรับทราบและรับรู้ถึงการจดัท ายุทธศาสตร์ โครงการและผลของโครงการท่ี อบจ.ไดจ้ดัท า 
ตอ่ไปน้ี มาก น้อย เพียงใด 

ยุทธศาสตร์ 1/โครงการและผล 
                                    การรับรู้ 
มากท่ีสุด มาก น้อย น้อยท่ีสุด ไมแ่นใ่จ 

    1. จัดงานสตูลฟอสซิลเฟสติวัล       

    1.1 งานสตูลฟอสซิลคือกจิกรรมการเรียนรู้ทาง
วทิยาศาสตร์ธรรมชาติ 

     

  2. ขับเคล่ือนอนาคตสตูลด้านการท่องเทีย่ว      

    2.1 งานขอ้ 3 คือการสง่เสริมกจิกรรมตามมติ
สภาพฒันาการทอ่งเท่ียวอบจ.สตูล 

     

 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเทีย่วจังหวัดสตูล       
     3.1 งานขอ้ 5คือจดักจิกรรมสง่เสริมการ

ทอ่งเท่ียวรูปแบบตา่งๆ 
     

 4. รักษ์เล ป่า เปิดฟ้าอันดามันสตูล       

     4.1 งานขอ้ 7 คือการสง่เสริมการทอ่งเท่ียว      
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ตอนที ่3 ประสิทธิผลและความคุ้มค่า 

3.1  การบรรลุวัตถุประสงค์ 
ค าช้ีแจง : ทา่นคิดวา่การจดัท าโครงการตอ่ไปน้ี 
1. การจดัท าโครงการจดังานสตูลฟอสซิล  
2. ขบัเคล่ือนอนาคตสตูลดา้นการทอ่งเท่ียว   
3. จดักจิกรรมสง่เสริมการทอ่งเท่ียวจงัหวดัสตูล  
4. รักษ์เล ป่า เปิดฟ้าอนัดามนั  

บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก  าหนดตอ่ไปน้ี มากน้อย เพียงใด 

                      วตัถุประสงค์ 
ความเห็น 

มากท่ีสุด มาก น้อย น้อยท่ีสุด ไมแ่นใ่จ 
1. แหลง่ทอ่งเท่ียวไดรั้บการพฒันาอยา่งมีคณุภาพ      
2. แหลง่ทอ่งเท่ียวสร้างรายไดป้ระชาชนเพิ่มข้ึน       
 3. ประชาชนมคีวามรัก และหวงแหนแหลง่ทอ่งเท่ียว

ชมุชน 
     

4. แหลง่ทอ่งเท่ียวสตูลเป็นท่ีรู้จกัของคนในประเทศ      
5. แหลง่ทอ่งเท่ียวสตูลเป็นท่ีรู้จกัของคนตา่งชาติ      

 6. ประชาชนรว่มอนุรักษ์แหลง่ทอ่งเท่ียวของช ุมชน       

 7. เกดิการพฒันายกระดบัคณุภาพการทอ่งเท่ียวของ
ชมุชน 

     

8. การพฒันาแหลง่ทอ่งเท่ียวท าให้ชมุชนเขม้แข็ง       

 9. การพฒันาแหลง่ทอ่งเท่ียวชว่ยกระตุน้เศรษฐกจิ
ของชมุชน 

     

10. จ านวนของนักทอ่งเท่ียวเพิ่มมากกวา่เดิม      

11. มาตรฐานการทอ่งเท่ียวของชมุชนได้รับการ
ยอมรับจากนักทอ่งเท่ียว 

     

12. คนในชมุชนมคีณุภาพชีวติท่ีดีข้ึน      
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3.2  ความพงึพอใจ 

ค าช้ีแจง: ทา่นมคีวามพึงพอใจกบัผลท่ีเกิดข้ึนของโครงการท่ีอบจ.จดัท าตอ่ไปน้ี มาก น้อย 
เพียงใด 

                     โครงการ 
                              ความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด มาก น้อย น้อยท่ีสุด ไมแ่นใ่จ 

1. จดังานสตูลฟอสซิลเฟสติวลั       
2. ขบัเคล่ือนอนาคตสตูลดา้นการทอ่งเท่ียว        
3.จดักจิกรรมสง่เสริมการทอ่งเท่ียวจงัหวดัสตูล      
4. รักษ์เล ป่า เปิดฟ้าอนัดามนั       

ตอนที ่4  ความคิดเห็นของผู้ตอบ 

ทา่นมคีวามคิดเห็นตอ่การด าเนินงานโครงการทั้งหมดของอบจ.อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………………
...……….…………………………………………………………………………………...…………….
.…..……….............………………………………………………………………………………………
…..……….............…………………………………………………………………………………….…
…..……….............…………………………………………………………………………………….…
…………………………….……………………………………………………………………………... 
…..……….............…………………………………………………………………………………….…
…………………………….…………………………………………………………………………...... 

ขอ้เสนอแนะหรือความคิดเห็นท่ีตอ้งการให้ อบจ. ด าเนินการ 
……………………………………………………………………………………………………………
…..……….............…………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………...…………… 
……………………………………………………………………………………………...…………… 
…..……….............………………………………………………………………………………………
…………………………….……………………………………………………………………............ 
…..……….............…………………………………………………………………………………….…
…..……….............…………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………...………....... 
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                                                                                                         เลขท่ีแบบสอบถาม............... 

                                                                แบบสอบถาม ย.2 

เร่ือง : การติดตามและประเมนิแผนผลพฒันาขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตูล ประจ าปี 2561 
ค าช้ีแจง : แบบสอบถามน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเพื่อใช ้สอบถามความคิดเห็นจากประชาชนใน

พื้นท่ีจงัหวดัสตูล ขอ้มลูท่ีไดจ้ะไมม่กีารเปิดเผยแหลง่ท่ีมา                                                                                         

แหล่งข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 

ตอนที ่1 : ข้อมูลทัว่ไป          
 
 1. เพศ          1. ชาย                             2. หญิง                                                                                  

 2. อายุ............... ปี  

3. ศาสนา  1. พทุธ                      2. อิสลาม                                                 
                   3. คริสต์               4. อ่ืนๆ (ระบุ)............................... 

 4. อาชีพของทา่น                                                                                   
   1. รับราชการ  

 2. เกษตรกรรม,  ท าสวนยางพารา 
 3. รับจา้งทัว่ไป 
 4. ธุรกจิสว่นตวั 
 5. อ่ืนๆ ระบุ.................................................... 
 
 
 
 
 
 
 

สถานท่ีเกบ็ขอ้มลู อ าเภอ..................................... จงัหวดัสตูล 
วนัท่ี......................เ ดือน.............................. พ.ศ. 2561 
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ตอนที ่2 การรับรู้ 

ค าช้ีแจง : ทา่นรับทราบและรับรู้ถึง ยุทธศาสตร์ โครงการและผลของโครงการท่ีของ อบจ. ไดจ้ดัท า
ตอ่ไปน้ี มาก น้อย เพียงใด 

    ย.2 /โครงการและผล 
                                    รับรู้ 
มากท่ีสุด มาก น้อย น้อยท่ีสุด ไมแ่นใ่จ 

1.ขับเคล่ือนอนาคตสตูลด้านการเกษตร      

  1.1 โครงการขอ้ 1คือการสง่เสริมกจิการ
สภาพฒันาเกษตรกรรม อบจ.สตูล  

     

2.ส่งเสริมและพฒันากลุ่ม อาชีพ      

2.1 จดัอบรมให้ความรู้กลุม่อาชีพ เชน่
ผลิตภณัฑ์ชมุชน 

     

ตอนที ่3 ประสิทธิผลและความคุ้มค่า 

3.1 การบรรลุวัตถุประสงค์ 
ค าช้ีแจง : ทา่นคิดวา่การจดัท าโครงการตอ่ไปน้ี 

                 1.ขบัเคล่ือนอนาคตสตูลดา้นการเกษตร 
                 2.สง่เสริมและพฒันากลุม่ อาชีพ 
บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก  าหนดตอ่ไปน้ี มากน้อย เพียงใด 

วตัถุประสงค์ 
ความเห็น 

มากท่ีสุด มาก น้อย น้อยท่ีสุด ไมแ่นใ่จ 
1. มกีารรวมกลุม่ของเกษตรกร      
2.มกีารพฒันาสินคา้การเกษตร      
3.ผลิตภณัฑ์ของชมุชนมรีาคาเพิ่มข้ึน      

4.มกีารเพิ่มข้ึนของตลาดสินคา้เกษตร      
5.เกษตรกรและประชาชนทัว่ไปมรีายไดเ้พิ่มข้ึน      

6.ประชาชนมทีกัษะเพิ่มในการประกอบอาชีพ      

7. ประชาชนไดเ้รียนรู้วถีิชีวติตามแนวพระราชด าริ 
เศรษฐกจิพอเพียง 

     

8. เกษตรกรมอีาชีพเสริม      
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วตัถุประสงค์ 
ความเห็น 

มากท่ีสุด มาก น้อย น้อยท่ีสุด ไมแ่นใ่จ 
9.เกษตรกรมคีวามรู้ดา้นการเกษตรมากข้ึน      

10.คนในพื้นท่ีรู้จกัอนุรักษ์พนัธ์ุจ าปาดะ       

3.2  ความพงึพอใจ 
ค าช้ีแจง : ทา่นมคีวามพึงพอใจกบัผลท่ีเกดิข้ึนของโครงการท่ีอบจ.จัดท าตอ่ไปน้ี มาก น้อย 

เพียงใด 

                     โครงการ 
                              ความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด มาก น้อย น้อยท่ีสุด ไมแ่นใ่จ 

1. ขบัเคล่ือนอนาคตสตูลดา้นการเกษตร      
2. สง่เสริมและพฒันากลุม่ อาชีพ      

ตอนที ่4  ความคิดเห็นของผู้ตอบ 
ทา่นมคีวามคิดเห็นตอ่การด าเนินงานโครงการของ อบจ. อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………………..
.……….…………………………………………………………………………………...……………… .
.……….............……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………............................................ 
……………………………………………………………………………………………...……….......... 
………………..……….…………………………………………………………………………………...
………………..……….............……………………………………………………………………….…..
………………………………………….…………………………………………………........................ 

ขอ้เสนอแนะหรือความคิดเห็นท่ีตอ้งการให้อบจ.ด าเนินการ 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...……………. 
..……….…………………………………………………………………………………...………………
..……….............…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….......................... 
……………………………………………………………………………………………………........... 
……………………………………………………………………………………………...………........ 



127 

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

แบบสอบถาม ย.3 

เร่ือง : การติดตามและประเมนิแผนผลพฒันาขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตูล ประจ าปี 2561 
ค าช้ีแจง : แบบสอบถามน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเพื่อใช ้สอบถามความคิดเห็นจากประชาชนใน

พื้นท่ีจงัหวดัสตูล ขอ้มลูท่ีไดจ้ะไมม่กีารเปิดเผยแหลง่ท่ีมา                                                                                         

แหล่งข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 

ตอนที ่1 : ข้อมูลทัว่ไป          
 
 1. เพศ          1. ชาย                             2. หญิง                                                                                  

 2. อายุ............... ปี  

3. ศาสนา  1. พทุธ                      2. อิสลาม                                                 
                   3. คริสต์               4. อ่ืนๆ (ระบุ)............................... 

 4. อาชีพของทา่น                                                                                   
   1. รับราชการ  

 2. เกษตรกรรม,  ท าสวนยางพารา 
 3. รับจา้งทัว่ไป 
 4. ธุรกจิสว่นตวั 
 5. อ่ืนๆ ระบุ.................................................... 
 
 
 
 
 
 
 

สถานท่ีเกบ็ขอ้มลู อ าเภอ..................................... จงัหวดัสตูล 
วนัท่ี......................เ ดือน.............................. พ.ศ. 2561 
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ตอนที ่2 การรับรู้ 
ค าชี้แจง :  ทา่นรับทราบและรับรู้ถึงการจดัท ายุทธศาสตร์ โครงการและผลของโครงการท่ี อบจ.ไดจ้ดัท า 

ตอ่ไปน้ี มาก น้อย เพียงใด 

ย.3 / โครงการและผล 
                                    รับรู้ 
มากท่ีสุด มาก น้อย น้อยท่ีสุด ไมแ่นใ่จ 

1. ก่อสร้างถนนลาดยางถนนสายสต.ถ. 1-0060 บ้าน
ยางในคง หมู่ที ่12 ต.ละงู 

     

   1.1. โครงการขอ้1 ท าให้มกีารคมนาคมท่ีสะดวก      

2. ติดตั้งระบบส่องสว่าง (High Mast)      

   2.1.โครงการขอ้ 7 ชมุชนมคีวามสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน 

     

ตอนที ่3 ประสิทธิผลและความคุ้มค่า 

3.1 การบรรลุวัตถุประสงค์ 

ค าช้ีแจง : ทา่นคิดวา่การจดัท าโครงการตอ่ไปน้ี 
1.กอ่สร้างถนนลาดยางถนนสายสต.ถ. 1-0057 บา้นน ้ าหรา-บา้นควนกาหลง 
2.ติดตั้งระบบสอ่งสวา่ง (High Mast) 

บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก  าหนดตอ่ไปน้ี มากน้อย เพียงใด 

วตัถุประสงค์ 
ความเห็น 

มากท่ีสุด มาก น้อย น้อยท่ีสุด ไมแ่นใ่จ 
1. ถนนลาดยางในพื้นท่ีของอบจ.ไดรั้บการปรับปรุง
และพฒันา 

     

2. ประชาชนมคีวามสะดวกในการเดินทางมากข้ึน      
3. ประชาชนสามารถเดินทางไป มาระหวา่งพื้นท่ีได้
รวดเร็วมากข้ึน 

     

4. เกษตรกรในพื้นท่ีสารถขนสง่สินคา้ไดเ้ร็วข้ึน      
5. ประชาชนสามารถคา้ขาย ติดตอ่กนัระหวา่ง
อ าเภอไดส้ะดวกข้ึน 

     

6. ประชาชนมคีวามปลอดภยัในการเดินทางมากข้ึน      
7. การมถีนนท่ีมมีาตรฐานชว่ยลดอุบติัเหตุ      
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วตัถุประสงค์ 
ความเห็น 

มากท่ีสุด มาก น้อย น้อยท่ีสุด ไมแ่นใ่จ 
8. การคมนาคมท่ีสะดวกท าให้มนีักทอ่งเท่ียวมา
สตูลมากข้ึน 

     

9. ประชาชนในพื้นท่ีมรีายไดเ้พิ่มข้ึน      

10. ถนนลาดยางชว่ยลดปัญหาฝุ่นละออง      

11. ประชาชนมคีณุภาพชีวติท่ีดีข้ึน      

12. การติดตั้งไฟสอ่งสวา่งทอ้งถนน ชว่ยให้
ประชาชนเดินทางสะดวกในยามค ่าคืน 

     

              3.2 ความพงึพอใจ 
ค าช้ีแจง: ทา่นมคีวามพึงพอใจกบัผลท่ีเกิดข้ึนของโครงการท่ีอบจ.จดัท าตอ่ไปน้ี มาก น้อย 

เพียงใด 

                     โครงการ 
                              ความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด มาก น้อย น้อยท่ีสุด ไมแ่นใ่จ 

1.  กอ่สร้างถนนลาดยางถนนสายสต.ถ. 1-0060 
บา้นยางในคง หมูท่ี่ 12 ต.ละงู 

     

2. ติดตั้งระบบสอ่งสวา่ง (High Mast)      

ตอนที ่4 ความคิดเห็นของผู้ตอบ 
ทา่นมคีวามคิดเห็นตอ่การด าเนินงานโครงการทั้งหมดของ อบจ. อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………………..
.……….…………………………………………………………………………………...……………… .
.……….............……………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………………. 

ขอ้เสนอแนะหรือความคิดเห็นท่ีทา่นต้องการให้ อบจ. ด าเนินการ 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...……………
………………………………………….…………………………………………………..……….……
……………………………………………………………………………...………………..………....... 
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                                                                                                         เลขท่ีแบบสอบถาม...................... 

แบบสอบถาม ย.4 

เร่ือง : การติดตามและประเมนิแผนผลพฒันาขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตูล ประจ าปี 2561 
ค าช้ีแจง  : แบบสอบถามน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเพื่อใช ้สอบถามความคิดเห็นจากประชาชนใน

พื้นท่ีจงัหวดัสตูล ขอ้มลูท่ีไดจ้ะไมม่กีารเปิดเผยแหลง่ท่ีมา                                                                                         

แหล่งข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 

ตอนที ่1 : ข้อมูลทัว่ไป          
 
 1. เพศ          1. ชาย                             2. หญิง                                                                                  

 2. อายุ............... ปี  

3. ศาสนา  1. พทุธ                      2. อิสลาม                                                 
                   3. คริสต์               4. อ่ืนๆ (ระบุ)............................... 

 4. อาชีพของทา่น                                                                                   
   1. รับราชการ  

 2. เกษตรกรรม,  ท าสวนยางพารา 
 3. รับจา้งทัว่ไป 
 4. ธุรกจิสว่นตวั 
 5. อ่ืนๆ ระบุ.................................................... 
 
 
 
 
 
 

สถานท่ีเกบ็ขอ้มลู อ าเภอ..................................... จงัหวดัสตูล 
วนัท่ี......................เ ดือน.............................. พ.ศ. 2561 
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ตอนที ่2 การรับรู้ 
ค าชี้แจง :  ทา่นรับทราบและรับรู้ถึงการจดัท ายุทธศาสตร์ โครงการและผลของโครงการท่ี อบจ.ไดจ้ดัท า 

ตอ่ไปน้ี มาก น้อย เพียงใด 

             ย.4 / โครงการและผล 
                                    รับรู้ 
มากท่ีสุด มาก น้อย น้อยท่ีสุด ไมแ่นใ่จ 

1. คลองสวยน ้าใส      

   1.1 โครงการขอ้1ท าการ ติดตามคณุภาพน ้ าใน
แมน่ ้ า ล าคลอง 

     

   1.2 ท าความสะอาดล าคลองในจงัหวดั       

   1.3 ป้องกนัน ้ าทว่ม       

2. จัดกิจกรรมรณรงค์เครือข่าย Green City      

   2.1 โครงการขอ้ 5 จดักจิกรรมประช ุมเครือขา่ย
ส่ิงแวดลอ้ม 

     

ตอนที ่3 ประสิทธิผลและความคุ้มค่า 

3.1 การบรรลุวัตถุประสงค์ 
ค าช้ีแจง : ทา่นคิดวา่การจดัท าโครงการตอ่ไปน้ี 

                 1.คลองสวยน ้ าใส 
                 2.จดักจิกรรมรณรงค์เครือขา่ย Green City 
                  บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก  าหนดตอ่ไปน้ี มากน้อย เพียงใด 

                      วตัถุประสงค์ 
ความเห็น 

มากท่ีสุด มาก น้อย น้อยท่ีสุด ไมแ่นใ่จ 
1. ประชาชนมสีว่นรว่มในการจดัการส่ิงแวดล้อม
ชมุชน 

     

2. มกีารพฒันาเครือขา่ยจดัการส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ี      
3. เกดิความรว่มมอืระหวา่งภูมภิาคกบัพื้นท่ีในการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม 

     

4. น ้ าในแมน่ ้ า ล าคลอง ของจ.สตูล ไดรั้บการ
ตรวจสอบคณุภาพ 
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                      วตัถุประสงค์ 
ความเห็น 

มากท่ีสุด มาก น้อย น้อยท่ีสุด ไมแ่นใ่จ 
5. สภาพแวดลอ้มของแมน่ ้ า ล าคลอง ไดรั้บการ
ปรับปรุง 

     

6. ประชาชนมจิีตส านึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม
ชมุชน 

     

7. เกดิความรว่มมอืในการจดัการขยะระหวา่งชมุชน       

8. มกีารจดัการขยะชมุชนดว้ยวธีิการท่ีถูกต้อง      

9. ชมุชนรว่มมอืดูแลส่ิงแวดลอ้ม แหลง่ทอ่งเท่ียว      

10.ชมุชนรว่มมอืในการสร้างพื้นท่ีปลูกตน้ไม ้      
 

3.2  ความพงึพอใจ 

ค าช้ีแจง: ทา่นมคีวามพึงพอใจกบัโครงการตอ่ไปน้ีอยา่งไร 

โครงการ 
                              ความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด มาก น้อย น้อยท่ีสุด ไมแ่นใ่จ 

1. คลองสวยน ้ าใส      
2.จดักจิกรรมรณรงค์เครือขา่ย Green City      

ตอนที ่4 ความคิดเห็นของผู้ตอบ 
ทา่นมคีวามคิดเห็นตอ่การด าเนินงานโครงการน้ี ของอบจ.อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………………..
.……….…………………………………………………………………………………...……………….
.……….............………………………………………………………………………………………..…
…….…………………………………………………………………………………...…………………. 

ขอ้เสนอแนะหรือความคิดเห็นท่ีตอ้งการให้อบจ.ด าเนินการ 
……………………………………………………………………………………………………….…...
………………………………………………………………………………………………...…………. 
..……….…………………………………………………………………………………...…………… .
…..……….............……………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………....................... 
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                                                                                                         เลขท่ีแบบสอบถาม................... 

แบบสอบถาม ย.5 

เร่ือง : การติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตูล ประจ าปี 2561 
ค าช้ีแจง : แบบสอบถามน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเพื่อใช ้สอบถามความคิดเห็นจากประชาชนใน

พื้นท่ีจงัหวดัสตูล ขอ้มลูท่ีไดจ้ะไมม่กีารเปิดเผยแหลง่ท่ีมา                                                                                         

แหล่งข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 

ตอนที ่1 : ข้อมูลทัว่ไป          
 
 1. เพศ          1. ชาย                             2. หญิง                                                                                  

 2. อายุ............... ปี  

3. ศาสนา  1. พทุธ                      2. อิสลาม                                                 
                   3. คริสต์               4. อ่ืนๆ (ระบุ)............................... 

 4. อาชีพของทา่น                                                                                   
   1. รับราชการ  

 2. เกษตรกรรม,  ท าสวนยางพารา 
 3. รับจา้งทัว่ไป 
 4. ธุรกจิสว่นตวั 
 5. อ่ืนๆ ระบุ.................................................... 
 
 
 
 
 
 

สถานท่ีเกบ็ขอ้มลู อ าเภอ..................................... จงัหวดัสตูล 
วนัท่ี......................เ ดือน.............................. พ.ศ. 2561 
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 ตอนที ่2 การรับรู้ 
ค าชี้แจง :  ทา่นไดรั้บทราบและรับรู้ ถึงการด าเนินงานและผล โครงการของ อบจ. ตอ่ไปน้ี มาก น้อย 

เพียงใด 

             ย.5 / โครงการและผล 
                                    รับรู้ 
มากท่ีสุด มาก น้อย น้อยท่ีสุด ไมแ่นใ่จ 

1.จัดงานวันซาลามัตฮารีรายา(อีฎิล้อัฎฮา)      

2.จัดงานวันซาลามัตฮารีรายา (อีฎิล้ฟิตริ)      
  2.1 โครงการขอ้1และ 2 สง่เสริม และอนุรักษ์

ขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถ่ิน 
     

  2.2 สร้างจิตส านึกคา่นิยมท่ีถูกต้องมีคณุธรรม
จริยธรรมและมารยาทท่ีดีแกเ่ยาวชน 

     

  2.3 สร้างความรัก สามคัคีสัมพนัธภาพท่ีดีใน
ครอบครัวและชมุชน ลดปัญหาท่ีเกดิข้ึนใน
สังคม 

     

3. ว่าวประเพณจีังหวัดสตูล       
  3.1 โครงการขอ้ 6-7 เด็กและเยาวชนไดท้ า

กจิกรรม ศึกษาและรว่มสืบทอดศิลปะ 
วฒันธรรมอนัดีงามทอ้งถ่ิน 

     

  3.2 ประชาสัมพนัธ์เผยแพรช่ื่อเสียงและการ
ทอ่งเท่ียวของจ.สตูล 

     

   3.3 สร้างความสามคัคี เชื่อมความสัมพนัธ์ท่ีดีใน
ชมุชนและให้เยาวชนไดม้สีว่นรว่มและเห็น
ความส าคญัของประเพณี 

     

4. ส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน      
 4.1. สง่เสริมท านุบ ารุงศาสนาตามหลักปฏิบัติของ

ศาสนาอิสลาม 
     

  4.2. สร้างความเขา้ใจถึงหลกัปฏิบติัของศาสนา
อิสลาม 

     

  4.3. ประชาชนไดพ้บปะแลกเปล่ียนเรียนรู้และท า
กจิกรรมทางศาสนารว่มกนั 

     

  4.4. สง่เสริมความรัก สามคัคีสมานฉันท์และ
สันติสุขของประชาชนจ.สตูล 
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ตอนที ่3 ประสิทธิผลและความคุ้มค่า 

3.1 การบรรลุวัตถุประสงค์ 
ค าช้ีแจง : ทา่นคิดวา่โครงการ  
1. จดังานวนัซาลามตัฮารีรายา(อีฎิ้ลอฎัฮา) 
2. จดังานวนัซาลามตัฮารีรายา (อีฎิ้ลฟิตริ)   
3. แขง่ขนัวา่วประเพณีจงัหวดัสตูล 
4. สง่เสริมกจิกรรมในเดือนรอมฎอน  
บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก  าหนดตอ่ไปน้ี มากน้อย เพียงใด 

                      วตัถุประสงค์ 
ความเห็น 

มากท่ีสุด มาก น้อย น้อยท่ีสุด ไมแ่นใ่จ 

1.ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินได้รับการ
อนุรักษ์ฯ 

     

2.สร้างความรัก สัมพนัธภาพท่ีดีในครอบครัว ชมุชน 
ลดปัญหาท่ีเกดิข้ึนในสังคม 

     

3. เด็กและเยาวชนไดศึ้กษาศิลปะ วฒันธรรมอนัดีงาม
ทอ้งถ่ิน 

     

4. เด็กและเยาวชนไดร้ว่มสืบทอดศิลปะ วฒันธรรม
อนัดีงามทอ้งถ่ิน 

     

5. เกดิความสามคัคีในชมุชน      
6. สร้างจิตส านึกคา่นิยมท่ีถูกต้องมีคณุธรรม
จริยธรรมและมารยาทท่ีดีแกเ่ยาวชน 

     

7. เกดิความรว่มมอืและเครือขา่ยนักกฬีาวา่วทั้งใน
และตา่งประเทศ 

     

8. เผยแพรช่ื่อเสียงและการทอ่งเท่ียวของจ.สตูล      
9. สง่เสริมท านุบ ารุงศาสนาตามหลักปฏิบัติศาสนา
อิสลาม 

     

10. ผูน้ับถือศาสนาอ่ืนไดเ้ขา้ใจถึงหลกัปฏิบัติของ
ศาสนาอิสลามในเดือนรอมฎอน 

     

11. คนในชมุชนไดพ้บปะแลกเปล่ียนเรียนรู้และท า
กจิกรรมทางศาสนารว่มกนั 

     

12. สร้างความรัก สามคัคีสมานฉันท์และสันติสุข
ของประชาชนในจ.สตูล 
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3.2  ความพงึพอใจ 

ค าช้ีแจง: ทา่นมคีวามพึงพอใจกบัโครงการท่ีอบจ.จดัท าตอ่ไปน้ีอยา่งไร 

                     โครงการ 
                              ความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด มาก น้อย น้อยท่ีสุด ไมแ่นใ่จ 

1. จดังานวนัซาลามตัฮารีรายา(อีฎิ้ลอฎัฮา)      
2.จดังานวนัซาลามตัฮารีรายา (อีฎิ้ลฟิตริ)      
3. แขง่ขนัวา่วประเพณีจงัหวดัสตูลและแสดงวา่ว
นานาชาติ   

     

4. สง่เสริมกจิกรรมในเดือนรอมฎอน      

ตอนที ่4  ความคิดเห็นของผู้ตอบ 
ทา่นมคีวามคิดเห็นตอ่การด าเนินงานโครงการทั้งหมดของอบจ.อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………………..
.……….…………………………………………………………………………………...……………..
……….…………………………………………………………………………………...……………..…
..……….............………………………………………………………………………………………… ..
……….............……………………………………………………………………………………………
……………………….………………………………………………………..……….............…………
………………………………………………………………………………………………………….. 

ขอ้เสนอแนะหรือความคิดเห็นท่ีตอ้งการให้ อบจ.ด าเนินการ 
…………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………...…….……… 
..……….…………………………………………………………………………………...………………
..……….............…………………………………………………………………………….……… .…… 
....……….............……………………………………………………………………………..………..…
…….............………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….................................... 
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                                                                                                         เลขท่ีแบบสอบถาม................. 

แบบสอบถาม ย.6 

เร่ือง : การติดตามและประเมนิแผนพฒันาขององค์การบริหารสว่นจงัหวดัสตูล ประจ าปี 2561 
ค าช้ีแจง : แบบสอบถามน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเพื่อใช ้สอบถามความคิดเห็นจากประชาชนใน

พื้นท่ีจงัหวดัสตูล ขอ้มลูท่ีไดจ้ะไมม่กีารเปิดเผยแหลง่ท่ีมา                                                                                         

แหล่งข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 

ตอนที ่1 : ข้อมูลทัว่ไป          
 
 1. เพศ          1. ชาย                             2. หญิง                                                                                  

 2. อายุ............... ปี  

3. ศาสนา  1. พทุธ                      2. อิสลาม                                                 
                   3. คริสต์               4. อ่ืนๆ (ระบุ)............................... 

 4. อาชีพของทา่น                                                                                   
   1. รับราชการ  

 2. เกษตรกรรม,  ท าสวนยางพารา 
 3. รับจา้งทัว่ไป 
 4. ธุรกจิสว่นตวั 
 5. อ่ืนๆ ระบุ.................................................... 
 
 
 
 
 

 

สถานท่ีเกบ็ขอ้มลู อ าเภอ..................................... จงัหวดัสตูล 
วนัท่ี......................เ ดือน.............................. พ.ศ. 2561 
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ตอนที ่2 การรับรู้ 
ค าชี้แจง :  ทา่นไดรั้บขา่วสารและรับรู้ ถึงผลการด าเนินโครงการของ อบจ. ตอ่ไปน้ี มาก น้อย เพียงใด 

ย.6/โครงการและผล 
                                    รับรู้ 
มากท่ีสุด มาก น้อย น้อยท่ีสุด ไมแ่นใ่จ 

1. ขับเคล่ือนอนาคตสตูลด้านการศึกษา      

   1.1 โครงการขอ้1 จดัอบรมเพื่อยกระดบัมาตรฐาน
การศึกษาของจ.สตูล 

     

2. ขับเคล่ือนอนาคตสตูลด้านสวัสดิการสังคม        

   2.1 โครงการขอ้3.สง่เสริมกจิการสภาพฒันา 
สวสัดิการสังคม อบจ.สตูล 

     

3. พฒันาคุณภาพชีวิตประชาชนด้านสุขภาพ      
    3.1โครงการขอ้5. อุดหนุน รพ.สตูลเพื่อจดัซ้ือ

ครุภณัฑ์ทางการแพทย์ 
     

4. พฒันาคุณภาพชีวิตผู้ สูงอายุ      
   4.1 โครงการขอ้7สง่เสริมการออกก  าลงักาย
ผูสู้งอายุ 

     

 5. จัดท าแผนพฒันาการศึกษา อบจ.สตูล       

 6. พฒันาความรู้และทกัษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ       

     

 6.1โครงการขอ้ 10 คือจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ให้กบับุคลากรและประชาชน 

     

 7. อาหารเสริม( นม )             

   7.1. โครงการขอ้ 12 ให้นักเรียนช ั้นอนุบาล – ป.6 
ไดรั้บอาหารเสริม ( นม )  

     

    7.2.นักเรียน มสุีขภาพอนามยัสมบูรณ์ มนี ้ าหนัก
และสว่นสูงตามเกณฑ์    

     

 8. จัดการแข่งขันกีฬาสตูลลีก ให้เยาวชนและ
ประชาชนภายในจงัหวดัสตูล เขา้ชมและรว่มการ
แขง่ขนั  
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ย.6/โครงการและผล 
                                    รับรู้ 

มากท่ีสุด มาก น้อย น้อยท่ีสุด ไมแ่นใ่จ 

    8.1. เด็กและเยาวชนไดพ้ฒันาศกัยภาพตนเองไปสู่
การแขง่ขนัระดบัสากล 

     

   9. พฒันาสมรรถภาพเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน
เบ้ืองต้น 

     

       9.1จดัอบรมชดุปฏิบัติการดา้นการแพทย์ฉกุเฉิน 
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินและองค์กรประชาชน 

     

10.พฒันาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด
สตูล 

     

 10.1.อุดหนุนสสจ.สตูลเพื่อจัดซ้ืออุปกรณ์และ  
เคร่ืองมอืทางการแพทย์ 

     

 11. ส่งเสริมทกัษะทางวิชาการให้แก่นักเรียนศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (คุรุสัมพนัธ์) 

     

  11.1. คณะครู และนักเรียนเขา้รว่มการแขง่ขนั
มหกรรมวชิาการกบัสมาคมครุสัมพนัธอิสลาม
แหง่ประเทศไทย 

     

  12. เจ้าภาพ - เข้าร่วมแข่งขันมหกรรมและวิชาการ
นักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดี

กา) 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

     

 

ตอนที ่3 ประสิทธิผลและความคุ้มค่า 

3.1 การบรรลุวัตถุประสงค์ 

ค าช้ีแจง : ทา่นคิดวา่การจดัท าโครงการตอนที ่ 2 ขอ้ 1, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 15 , 18, 20, 21, 23                    
บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก  าหนดตอ่ไปน้ี มากน้อย เพียงใด 

วตัถุประสงค์ 
ความเห็น 

มากท่ีสุด มาก น้อย น้อยท่ีสุด ไมแ่นใ่จ 
1. ประชาชนไดรั้บการพฒันาทางดา้นการศึกษา
อยา่งมคีณุภาพ 
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วตัถุประสงค์ 
ความเห็น 

มากท่ีสุด มาก น้อย น้อยท่ีสุด ไมแ่นใ่จ 
2. . การศึกษาของจ.สตูลมีมาตรฐานท่ีสูงข้ึน      
3.ประชาชนไดรั้บการพฒันาดา้นสวสัดิการสังคม 

อยา่งมคีณุภาพ 
     

4. ผูสู้งอายุไดรั้บความรู้ในการปรับเปล่ียนการ
ด ารงชีวติให้มคีณุภาพชีวติท่ีดี 

     

5.ประชาชนไดรั้บสวสัดิการสังคมระดบัต าบล      
6.ประชาชนไดรั้บการพฒันาดา้นสาธารณสุข อยา่ง

มคีณุภาพ 
     

7.ประชาชนไดรั้บการพฒันาทกัษะคอมพิวเตอร์      
8.นักเรียนช ั้นอนุบาล –ป.6 ไดรั้บอาหารเสริม  
( นม) 

     

9. นักเรียน มสุีขภาพอนามยัสมบูรณ์      
10.นักเรียนมนี ้ าหนักและสว่นสูงตามเกณฑ์         
11. เยาวชนและประชาชนภายในจงัหวดัสตูล เขา้

ชมและรว่มการแขง่ขนักฬีาสตูลลีก 
     

12. เด็กและเยาวชนสามารถพฒันาศกัยภาพตนเอง
ไปสูก่ารแขง่ขนัระดบัสากล 

     

13.โรงพยาบาลในพื้นท่ีมมีาตรฐานท่ีสูงข้ึนในการ
ดูแลรักษาคนป่วย 

     

14. มชีดุปฏิบติัการดา้นการแพทย์ฉุกเฉินของอปท.      

15. ครูและนักเรียน อิสลาม มคีวามรู้มากข้ึน      
16. เยาวชนรู้จกัใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์       

17. เกดิความรัก สามคัคี ของคนในชมุชน      
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ตอนท ี3.2 ความพงึพอใจ 

ค าชี้แจง: ทา่นมคีวามพึงพอใจกบัผลท่ีเกดิข้ึนของโครงการท่ีอบจ.จัดท าตอ่ไปน้ี มาก น้อย 
เพียงใด 

 

โครงการ 
                          ความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด มาก น้อย น้อยท่ีสุด ไมแ่นใ่จ 

1. ขบัเคล่ือนอนาคตสตูลดา้นการศึกษา      
2.ขบัเคล่ือนอนาคตสตูลดา้นสวสัดิการสังคม        

3.พฒันาคณุภาพชีวติประชาชนดา้นสุขภาพ      
4. พฒันาคณุภาพชีวติผูสู้งอายุ      
 5. จดัท าแผนพฒันาการศึกษา อบจ.สตูล      

6.พฒันาความรู้และทกัษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ             

     

 7. อาหารเสริม( นม )                 

8.จดัการแขง่ขนักฬีาสตูลลีก              

 9. พฒันาสมรรถภาพเครือขา่ยการแพทย์ฉุกเฉิน
เบ้ืองตน้     

     

10.พฒันาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจงัหวดัสตูล       

11.สง่เสริมทกัษะทางวชิาการให้แกน่ักเรียนศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามสัยิด (ครุุสัมพนัธ์) 

     

12. . เจา้ภาพ - เขา้รว่มแขง่ขนัมหกรรมและวชิาการ
นักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามสัยิด (ตาดี
กา) 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

     

 

 

 

 

 



 

144 

ตอนที ่4 ความคิดเห็นของผู้ตอบ 

ทา่นมคีวามคิดเห็นตอ่การด าเนินงานโครงการทั้งหมด ของ อบจ. อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………………..
.……….…………………………………………………………………………………...……………… .
.……….............…………………………………………………………………………………………..
……….............…………………………………………………………………………………………..
……….............…………………………………………………………………………………………..
……….............…………………………………………………………………………………………… .
……….…………………………………………………………………………………...………………..
……….............……………………………………………………………………………………….…… 

ขอ้เสนอแนะหรือความคิดเห็นท่ีตอ้งการให้ อบจ. ด าเนินการ 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...…………… 
…..……….............………………………………………………………………………………………
…..……….............………………………………………………………………………………………
…..……….............……………………………………………………………………………………… .
……….…………………………………………………………………………………...………………..
……….............……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………....………… 
……………………………………………………………………………………………...…………… 
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                                                                                                         เลขท่ีแบบสอบถาม............... 

แบบสอบถาม ย.7 

เร่ือง : การติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตูล ประจ าปี 2561 
ค าช้ีแจง : แบบสอบถามน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเพื่อใช ้สอบถามความคิดเห็นจากประชาชนใน

พื้นท่ีจงัหวดัสตูล ขอ้มลูท่ีไดจ้ะไมม่กีารเปิดเผยแหลง่ท่ีมา                                                                                         

แหล่งข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 

ตอนที ่1 : ข้อมูลทัว่ไป          
 
 1. เพศ          1. ชาย                             2. หญิง                                                                                  

 2. อายุ............... ปี  

3. ศาสนา  1. พทุธ                      2. อิสลาม                                                 
                   3. คริสต์               4. อ่ืนๆ (ระบุ)............................... 

 4. อาชีพของทา่น                                                                                   
   1. รับราชการ  

 2. เกษตรกรรม,  ท าสวนยางพารา 
 3. รับจา้งทัว่ไป 
 4. ธุรกจิสว่นตวั 
 5. อ่ืนๆ ระบุ.................................................... 
 
 
 
 
 
 

สถานท่ีเกบ็ขอ้มลู อ าเภอ..................................... จงัหวดัสตูล 
วนัท่ี......................เ ดือน.............. ................ พ.ศ. 2561 
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ตอนที ่2 การรับรู้ 

ค าช้ีแจง :  ทา่นรับทราบและรับรู้ถึงการจัดท ายุทธศาสตร์ โครงการและผลของโครงการท่ี อบจ.ไดจ้ดัท า 
ตอ่ไปน้ี มาก น้อย เพียงใด 

              ย.7/ โครงการและผล 
                                    รับรู้ 
มากท่ีสุด มาก น้อย น้อยท่ีสุด ไมแ่นใ่จ 

1. จัดท าแผนพฒันา อบจ.สตูล       

   1.1 โครงการขอ้ 1ให้ประชาชนเขา้มามสีว่นรว่ม
ในการก  าหนดกจิกรรม/โครงการในแผนพฒันา  

     

2. จดัอบรมพฒันาประสิทธิภาพและเสริมสร้าง

คุณธรรมจริยธรรม 

     

  2.1 โครงการในขอ้ 3 จดัอบรมให้แกเ่จา้หน้าท่ี 
ของอบจ.เพื่อให้ท างานมปีระสิทธิภาพมากข้ึน 

     

3.ประเมินผลการปฏบัิติราชการขององค์การบริการ

ส่วนจังหวัดสตูล (BSC)      

     

4. ฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสตูล             

     4.1.โครงการขอ้10 จดัเพื่อแสดงความจงรักภกัดี 
ตอ่สถาบนั ชาติศาสนา พระมหากษตัริย์ 

     

      4.2 เพื่อพฒันาคณุธรรมจริยธรรม ระเบียบวนิัย
ของคนท่ีเขา้ฝึก 

     

       4.3เพื่อให้ผูท่ี้ฝึกท าหน้าท่ี เป็นพลเมอืงดีและ
สร้างเครือขา่ยความรว่มมอื 

     

 5.พฒันากลไกการก ากับ ติดตาม และประเมินผล

การป้องกันการทจุริต 

     

   5.1.ติดตาม และประเมนิผลการป้องกนัการทุจริต
ในอบจ.สตูล  

     

   5.2.สร้างรูปแบบติดตามและประเมนิผลท่ีเ ป็น
รูปธรรม น าไปใชใ้นการตรวจสอบได ้

     

 6.อบจ. พบประชาชน      
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ตอนที ่3 ประสิทธิผลและความคุ้มค่า 

3.1 การบรรลุวัตถุประสงค์ 
ค าช้ีแจง : ทา่นคิดวา่การจดัท าโครงการขอ้1, 3 ,5, 6, 10 ,13 ของอบจ. 
บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก  าหนดตอ่ไปน้ี มากน้อย เพียงใด 

                      วตัถุประสงค์ 
ความเห็น 

มากท่ีสุด มาก น้อย น้อยท่ีสุด ไมแ่นใ่จ 
1. ประชาชน องค์กรตา่งๆมสีว่นรว่มในการท างาน
ของอบจ.สตูล 

     

2. แผนพฒันาของอบจ.มาจากการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนและองค์กรตา่งๆ 

     

3. จากโครงการอบจ.พบประชาชน ท าให้ทา่นไดรั้บ
บริการตา่งๆ จากอบจ.และหนว่ยงานอ่ืนๆ 

     

4. ทา่นสามารถน าเสนอปัญหาของชมุชนให้อบจ.
รับทราบ 

     

5. ทา่นและชมุชน มสีว่นรว่มท าให้อบจ.น าปัญหามา
วเิคราะห์ เพื่อแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

     

6. ทา่นและคนในพื้นท่ีมทีศันคติท่ีดีตอ่ อบจ.      

7. ทา่นและคนในชมุชนมคีวามคิดรับผิดชอบช ุมชน
มากข้ึน 

     

8. ทา่นสามารถติดตามขา่วสารการท างานของอบจ.
ไดต้ลอด 

     

9.ทา่นมคีวามจงรักภกัดี ตอ่สถาบนั ชาติศาสนา 
พระมหากษตัริย์ 

     

10.ทา่นท าหน้าท่ี เป็นพลเมอืงดี      

11. ทา่นและชมุชนไดม้สีว่นรว่มผลกัดนัให้บุคลากร
ของอบจ.ท างานอยา่งมปีระสิทธิภาพ 
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ตอนที ่3.2 ความพงึพอใจ 

ค าช้ีแจง: ทา่นมคีวามพึงพอใจกบัผลท่ีเกิดข้ึนของโครงการท่ีอบจ.จดัท าตอ่ไปน้ี มาก น้อย 
เพียงใด 

โครงการ 
                      ความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด มาก น้อย น้อยท่ีสุด ไมแ่นใ่จ 

1. จดัท าแผนพฒันา อบจ.สตูล      

2. ฝึกอบรมพฒันาประสิทธิภาพและเสริมสร้าง
คณุธรรมจริยธรรม 

     

3. ประเมนิผลการปฏิบติัราชการขององค์การ
บริการสว่นจงัหวดัสตูล (BSC)           

     

4. ฝึกอบรมลูกเสือชาวบา้นจงัหวดัสตูล             

5. พฒันากลไกการก  ากบั ติดตามและ
ประเมนิผลการป้องกนัการทุจริต 

     

6. อบจ. พบประชาชน      

ตอนที ่4 ความคิดเห็นของผู้ตอบ 

ทา่นมคีวามคิดเห็นตอ่การด าเนินงานโครงการทั้งหมด ของอบจ.อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………………..
.……….…………………………………………………………………………………...…………….…
……………………………………………...……............................................ ......................................... 
.……….…………………………………………………………………………………...……………….
……….............……………………………………………………………………………………………. 

ขอ้เสนอแนะหรือความคิดเห็นท่ีตอ้งการให้ อบจ. ด าเนินการ 
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………...………….. 
……………………………………………………………………………………………...…………… 
.……….............……………………………………………………………………………………………
..……….…………………………………………………………………………………...………………
…………………………………………...……..............................................................................………
………………………………………...……............................................ ................................................. 
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แบบสัมภาษณ์ 

ส่วนที ่1  ขอ้มลูผูใ้ห้สัมภาษณ์ 
ชื่อ............................................................. สกลุ....................................................... ............. 
ต าแหนง่................................................................................................................................ 

ส่วนที ่2  บริบทของการด าเนินงาน 
ค าชี้แจง : ทา่นมคีวามคิดเห็นอยา่งไรตอ่ความพร้อมในการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 

ประจ าปี พ.ศ. 2561 ของ อบจ.ในประเด็นตอ่ไปน้ี 
1. จ านวนบุคลากรของอบจ.ท่ีมหีน้าท่ีตอ้งด าเนินการตามแผน 

(   ) เพียงพอ  (   ) ไมเ่พียงพอ 
เหตุผลท่ีเพียงพอหรือไมเ่พียงพอ(ระบุ)................................................................. .................. 
.......................................................................................... ..................................................... 
............................................................................................................ ....................................
.......................................................... ...................................................................................... 

2. งบประมาณของอบจ.ท่ีจัดสรรให้แกก่องงานในการด าเนินงานแตล่ะโครงการท่ีกองงาน
ทา่นรับผิดชอบ 
(   ) เพียงพอ  (   ) ไมเ่พียงพอ 
เหตุผลท่ีเพียงพอหรือไมเ่พียงพอ(ระบุ)........................................................................... 
............................................................................................................ ............................ 
............................................................................................................ ............................ 

3. การก  าหนดแผนการด าเนินงานในแตล่ะโครงการท่ีกองงานทา่นตอ้งรับผิดชอบ 
(   ) เหมาะสม  (   ) ไมเ่หมาะสม 
เหตุผลท่ีเหมาะสมหรือไมเ่หมาะสม(ระบุ)........................................................................ 
............................................................ ................................................ ............................. 
............................................................................................................ ............................. 
............................................................................................................ ............................. 

4. ความรว่มมอืของกองงานตา่งๆ ในการจดัท าแผนและด าเนินการตามแผน 
(   )  มาก  (   )  ปานกลาง            (   )  น้อย 
เหตุผล(ระบุ)................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... .... 
............................................................................................................ ........................... 
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5. การบริหารโครงการ เชน่ การมอบหมายงานโครงการของผู้บริหารให้กองงานรับผิดชอบ 
(   ) เหมาะสม  (   ) ไมเ่หมาะสม 
เหตุผล(ระบุ)................................................................................................. .................... 
............................................................................................................ ............................. 
............................................................................................................ ............................. 
............................................................................................................ ............................. 

6. ปัญหาของความพร้อมในการด าเนินงาน 
 (    ) ม ี                                    (   ) ไมม่ ี                                      
ถา้มโีปรดระบุ…………………………………………………………………………… 
..................................................................................... ..................................................... 
............................................................................................................................. ............. 
.......................................................................................................................................... 

ส่วนที ่3  กระบวนการด าเนินงาน 
ค าชี้แจง : ทา่นมคีวามคิดเห็นอยา่งไรตอ่กระบวนการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน

ประจ าปี พ.ศ. 2561 ของ อบจ.ในประเด็นตอ่ไปน้ี 
1. การก  าหนดเวลาในการด าเนินงานของแผน/โครงการท่ีกองงานทา่นรับผิดชอบ 

(   ) เหมาะสม  (   ) ไมเ่หมาะสม 
เหตุผลท่ีเหมาะสมหรือไมเ่หมาะสม(ระบุ).......................................................................... 
............................................................................................................................. ................. 
............................................................................................................ ............................... 

2. การประสานงานเพื่อด าเนินงานตามแผนฯกบัองค์กรอ่ืน ๆ 
(   ) มปัีญหา  (   ) ไมม่ปัีญหา 
เหตุผล(ระบุ)................................................................................................................. 
............................................................................................................ ........................ 
............................................................................................................ ........................ 
.................................................................................................................................... 

3. การประชาสัมพนัธ์โครงการ/กจิกรรมเพื่อให้ประชาชนรับทราบ 
(   ) วธีิการและเวลาท่ีใชเ้หมาะสม  (   ) วธีิการและเวลาท่ีใชไ้มเ่หมาะสม 
เหตุผล(ระบุ)........................................................................................................ ....... 
............................................................................................................ ........................ 
............................................................................................................ ........................ 
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4. การเปิดโอกาสและวธีิการสร้างการมสี่วนร่วมของประชาชนตอ่โครงการ/กิจกรรม 
(   )  เหมาะสม             (   )  ไมเ่หมาะสม 
เหตุผล(ระบุ)................................................................................................................ 
............................................................................................................ ........................ 
............................................................................................................ ........................ 
.................................................................................................................................... 

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

       ปัญหาการมสีว่นรว่มของประชาชน(ถา้ม ี ระบุ)................................................................ 
............................................................................................................................. ........... 
........................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ........... 

6. การใชง้บประมาณตามระเบียบในการด าเนินงานตามโครงการของกองงาน 
(   ) เหมาะสม  (   ) ไมเ่หมาะสม 
เหตุผล(ระบุ)................................................................................................. ................... 
......................................................................................................................................... 
............................................................................................................ ............................. 
............................................................ ................................................ ............................. 

7. ปัญหาของกองงานในการด าเนินงานตามแผน/โครงการ 
(   ) ม ี  (   ) ไมม่ ี
ปัญหา/อุปสรรค.................................................................................. ............................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
............................................................................................................ .............................. 
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