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รายงานโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยเป็นรายงานขั้นสุดท้าย    
ส าหรับท าการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ผ่านการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล         
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2562 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 7 ด้าน, ประเมินความส าเร็จในการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์, ประเมินความพึงพอใจต่อผลงาน/โครงการ/กิจกรรมเด่น            
ที่ให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล , ศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดของโครงการ
ต่างๆ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และวิเคราะห์ผลการศึกษาเพ่ือเสนอแนวทางและข้อเสนอแนะต่อ          
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

 
โดยรายงานฉบับนี้  เป็นรายงานขั้นสุดท้าย ซึ่งผู้วิจัยจัดท าขึ้นเพ่ือเสนอองค์การบริหารส่วน   

จังหวัดสตูล ตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในข้อก าหนด ขอบข่าย และรายละเอียดของการด าเนินงานจัดจ้าง  
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บทสรุปผู้บริหาร 
 
การศึกษาโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความส าเร็จของเป้าหมายในแต่ละยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และประเมินความพึงพอใจ ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด 
รวมทั้งแนวทางและข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล       
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2562 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 7 ด้าน และตามผลงาน/โครงการ/กิจกรรมเด่น โดยเก็บข้อมูล   
จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 396 ตัวอย่าง จาก 36 ต าบล ใน 7 อ าเภอ ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
 
1. ระดับความส าเร็จของเป้าหมายในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

การด าเนินโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  มีระดับ
ความส าเร็จในภาพรวมของทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 64.11)  

โดยยุทธศาสตร์ที่มีระดับความส าเร็จในการด าเนินโครงการอยู่ในระดับสูง ได้แก่  
1. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข (ร้อยละ 83.87)  
ส่วนยุทธศาสตร์ที่มีระดับความส าเร็จในการด าเนินโครงการอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่  
1. ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน (ร้อยละ 73.91)  
2. ด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล (ร้อยละ 71.87)  
3. ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ร้อยละ 71.42)  
4. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน (ร้อยละ 66.66)  
5. ด้านการสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างยั่งยืน (ร้อยละ 63.63)  
และยุทธศาสตร์ที่มีระดับความส าเร็จในการด าเนินโครงการอยู่ในระดับต่ า ได้แก่  
1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง (ร้อยละ 32.75) 

 
2. ความพึงพอใจ ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด รวมทั้งแนวทางและข้อเสนอแนะของประชาชนต่อ    
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

จากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวมทั้ง 8 ด้าน 
อยู่ในระดับมาก (MEAN = 3.87) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. ด้านการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน 
ในภาพรวมด้านนี้ ประชาชนส่วนใหญ่พึงพอใจอยู่ในระดับมาก (MEAN = 3.85) เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจสูงสุดในเรื่องการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้และทักษะใน  
การให้บริการ การป้องกันและบรรเทาอุบัติภัย (MEAN = 3.99)  



 
 

โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตลู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค 
 

ส่วนปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด ที่มีความคิดเห็นสูงสุด คือ สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งใน
จังหวัดมีความทรุดโทรมลงมาก หน่วยงานในระดับพื้นที่ที่ดูแลก็ไม่ได้ด าเนินการปรับปรุง ส่งผลต่อภาพลักษณ์
ระดับจังหวัด และได้ให้แนวทาง/ข้อเสนอแนะ จากความคิดเห็นสูงสุด คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล   
ควรด าเนินการส ารวจแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัด เพ่ือช่วยประสานหน่วยงานรับผิดชอบหลักหรือช่วย
สนับสนุนในการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้มีมาตรฐาน มีการดูแลที่เหมาะสม 
ไม่ทรุดโทรม 

2. ด้านการสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร และระบบเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงย่ังยืน 
ในภาพรวมด้านนี้ ประชาชนส่วนใหญ่พึงพอใจอยู่ในระดับมาก (MEAN = 3.86) เมื่อพิจารณา  

เป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจสูงสุดในเรื่องการส่งเสริมการรวมกลุ่มเพ่ือการแปรรูป ลดต้นทุน สร้าง
มูลค่าเพ่ิมและการตลาด (MEAN = 4.08) 

ส่วนปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด ที่มีความคิดเห็นสูงสุด คือ อยากให้มีการจัดงานวันเกษตรแฟร์ 
แบบหมุนเวียนตามพ้ืนที่แต่ละอ าเภอในช่วงรอบปี และได้ให้แนวทาง/ข้อเสนอแนะ จากความคิดเห็นสูงสุด คือ 
ควรมีการส่งเสริม พัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ OTOP ที่หลากหลาย ต่อเนื่อง 
และครบวงจร 

3. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างท่ัวถึง 
ในภาพรวมด้านนี้  ประชาชนส่วนใหญ่ พึงพอใจอยู่ ในระดับ ปานกลาง (MEAN = 3.10)            

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจสูงสุดในเรื่องการก่อสร้าง ซ่อมแซม บ ารุง รักษา ถนน สะพาน  
รางระบายน้ า และระบบวิศวกรรมจราจร ให้มีความเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่น (MEAN = 3.47)  

ส่วนปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด ที่มีความคิดเห็นสูงสุด คือ ระบบการระบายน้ าในหลายพ้ืนที่
ของจังหวัดยังมีปัญหา ส่งผลให้เกิดน้ าท่วมและน้ าระบายไม่ทันบ่อยครั้งเมื่อฝนตกหนัก และได้ให้แนวทาง/
ข้อเสนอแนะจากความคิดเห็นสูงสุด คือ มีการสนับสนุนการพัฒนาในเรื่องสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ      
ตามสถานีขนส่งและที่พักผู้โดยสารในจุดต่างๆ ให้รองรับคนพิการและผู้สูงอายุ รวมทั้งมีมาตรฐาน เพียงพอ 
และสะอาด 

4. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างย่ังยืน 
ในภาพรวมด้านนี้ ประชาชนส่วนใหญ่พึงพอใจอยู่ในระดับมาก (MEAN = 3.86) เมื่อพิจารณา   

เป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจสูงสุดในเรื่องการส่งเสริมการสร้างจิตส านึกของประชาชนให้มีส่วนร่วมใน
การเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (MEAN = 3.96) 

ส่วนปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด ที่มีความคิดเห็นสูงสุด คือ ทรัพยากรธรรมชาติในหลายจุด  
ของพ้ืนที่จังหวัดเริ่มถูกท าลาย ด้วยพฤติกรรมของประชาชนทั้งในพ้ืนที่และต่างพ้ืนที่  ซึ่งองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล อาจไม่สามารถดูแลได้ครอบคลุมและทั่วถึง และได้ให้แนวทาง/ข้อเสนอแนะ จากความคิดเห็น
สูงสุด คือ ควรจัดท ากิจกรรมหรือโครงการที่เป็นการส่งเสริมการสร้างจิตส านึกของประชาชนให้มีส่วนร่วม    
ในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในจ านวนที่มากและบ่อยครั้งขึ้น 
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5. ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ในภาพรวมด้านนี้ ประชาชนส่วนใหญ่พึงพอใจอยู่ในระดับมาก (MEAN = 4.23) เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจสูงสุดในเรื่องการสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดี
ของท้องถิ่น (MEAN = 4.34) 

ส่วนปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด ที่มีความคิดเห็นสูงสุด คือ ยังไม่ค่อยเห็นถึงโครงการหรือ
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ที่เป็นลักษณะการสนับสนุนเพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู    
ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และได้ใหแ้นวทาง/ข้อเสนอแนะ จากความคิดเห็นสูงสุด คือ 
ควรจัดท าโครงการหรือกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ที่เป็นลักษณะการสนับสนุนเพ่ือให้เกิด 
การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

6. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข 
ในภาพรวมด้านนี้ ประชาชนส่วนใหญ่พึงพอใจอยู่ในระดับมาก (MEAN = 3.97) เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจสูงสุดในเรื่องการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส (MEAN = 4.26) 

ส่วนปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด ที่มีความคิดเห็นสูงสุด คือ ปัญหายาเสพติดในจังหวัดยังมี
จ านวนเยอะมาก ส่งผลต่อความปลอดภัยของประชาชน และได้ให้แนวทาง/ข้อเสนอแนะ จากความคิดเห็น
สูงสุด คือ ควรจัดท าโครงการหรือกิจกรรมที่ช่วยลดหรือแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดสตูล            
โดยบูรณาการการท างานร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

7. ด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล  
ในภาพรวมด้านนี้ ประชาชนส่วนใหญ่พึงพอใจอยู่ในระดับมาก (MEAN = 3.84) เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจสูงสุดในเรื่องการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่นอย่างทั่วถึง (MEAN = 
4.15)  

ส่วนปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด ที่มคีวามคิดเห็นสูงสุด คือ ประชาชนไม่ค่อยทราบข่าวกิจกรรม
การวางแผนเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และได้ให้แนวทาง/ข้อเสนอแนะ จาก   
ความคิดเห็นสูงสุด คือ กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ที่ต้องการส่งเสริมเรื่องของการ   
เข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานอย่างแท้จริง ควรมีการด าเนินการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง 
และให้ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจได้เข้าร่วมกิจกรรมได้ นอกเหนือจากระดับผู้น าชุมชน 

8. ด้านผลงาน/โครงการ/กิจกรรมเด่น ที่ให้บริการประชาชน  
ในภาพรวมด้านนี้ ประชาชนส่วนใหญ่พึงพอใจอยู่ในระดับมาก (MEAN = 4.22) เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจสูงสุดในเรื่องการจัดโครงการแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล (MEAN = 4.46) 
ส่วนปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด ที่มีความคิดเห็นสูงสุด คือ อยากให้มีกิจกรรมเด่นๆ ด้านการ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับจังหวัด ในลักษณะจัดเป็น Event ทุกเดือน เพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยว และได้ให้
แนวทาง/ข้อเสนอแนะ จากความคิดเห็นสูงสุด คือ สนับสนุนการจัดกิจกรรมในลักษณะเป็น Event ทุกเดือน 
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับจังหวัด โดยการประสานงานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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3. แนวทางและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
 จากการด าเนินโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในครั้งนี้  คณะผู้วิจัยในฐานะผู้ด าเนินการศึกษาขอเสนอแนวทางและ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ภายใต้ผลการศึกษาในครั้งนี้
ดังนี้ 
 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ควรให้ความส าคัญต่อการด าเนินงานตามจ านวนโครงการที่ได้
ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น หรือแผนปฏิบัติงานประจ าปี เพ่ือให้โครงการที่ก าหนดในแผน
ได้น ามาสู่การปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรมให้มากที่สุด โดยเฉพาะโครงการด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้
ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 
 2. มุ่งเน้นพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ให้มีความโดดเด่น 
เนื่องจากพ้ืนที่ทั้งจังหวัดมีความหลากหลายและความสมบูรณ์ในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ ซึ่งเอ้ือ
ต่อการพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยบูรณาการการท างานร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ ที่ดูแลด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยควรมุ่งเน้นเรื่องความรู้ของบุคลากรที่
รองรับการท่องเที่ยว ความสมบูรณ์และสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว ความสะดวกและความปลอดภัยในแหล่ง
ท่องเที่ยว เป็นต้น 
 3. เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ OTOP โดยใช้ฐานทรัพยากรในพื้นที่ให้เกิดเป็น
ผลิตภัณฑ์เพ่ือรองรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล โดยการส่งเสริมทีม่ีความต่อเนื่องและครบวงจร 
ภายใต้การบูรณาการการท างานร่วมกันกับอุตสาหกรรมและพัฒนาชุมชนทั้งในระดับจังหวัด อ าเภอ และต าบล 
 4. เน้นการพัฒนาในเรื่องของระบบวิศวกรรมการจราจร ระบบการระบายน้ า ไฟฟ้าและแสงสว่าง 
สิ่งอ านวยความสะดวก ตามสถานีขนส่งและที่พักผู้โดยสารในจุดต่างๆ ให้รองรับคนพิการและผู้สูงอายุ รวมทั้ง
มีมาตรฐาน เพียงพอ และสะอาด เพ่ือรองรับจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมมากขึ้นจากการพัฒนาสู่การเป็นเมือง
ท่องเที่ยวที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลควรมุ่งเน้น 
 5. ก าหนดโครงการด้านการส่งเสริมการสร้างจิตส านึกของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง
และแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มากขึ้นและมีความต่อเนื่องเพ่ือร่วมกันปกป้องไม่ให้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดถูกท าลาย ภายใต้การเข้าสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีจุดขาย
เรื่องของการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ  
 6. มุ่งแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดและความปลอดภัย รวมทั้งอาชญากรรมต่างๆ ในพ้ืนที่ ให้มี
ปริมาณและจ านวนที่น้อยลง โดยการบูรณาการการท างานร่วมกันกับฝ่ายปกครอง ทหาร ต ารวจ พลเรือน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ เพ่ือสร้างให้เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยสูง รองรับต่อการเป็นเมือง
ท่องเที่ยว และเป็นมูลเหตุจูงใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเพ่ิมมากข้ึน  
 7. การจัดท าเป็นปฏิทินกิจกรรมเด่นรายเดือนเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่และ
นักท่องเที่ยวได้ทราบโดยทั่วถึง 
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สารบัญ 
 

หน้า 

ค าน า 
(ร่าง) บทสรุปผู้บริหาร 
สารบัญ 
รายการตาราง 
 
บทที่ 
    1 บทน า 
   ความเป็นมาและความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.สตูล 
             กรอบแนวคิดข้ันตอนการด าเนินงาน 
             ขอบเขตการศึกษา/ขอบเขตงาน 
             ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
             เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
             สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
             ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 
    2 แนวคิดและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
             แนวคิดและทฤษฎีการประเมินผล 
             แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ  
             แนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
             ข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

   วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  
             อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน (ส านัก/กอง) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
 
    3 ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย 
    ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
             การเก็บรวบรวมข้อมูล 
             การวิเคราะห์ข้อมูล 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

หน้า 

บทที่ 
    4 ผลการส ารวจและวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงาน 
          ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  
          องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

5    ผลการศึกษาวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด  
      รวมทั้งแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
      สตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
      สตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา  

          และผลงาน/โครงการ/กิจกรรมเด่น ที่ให้บริการประชาชน  
 
บรรณานุกรม 
 
ภาคผนวก    

          แบบสอบถามโครงการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561- 
2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

           
            แบบประเมินระดับความส าเร็จของเป้าหมายในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา 
            ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
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รายการตาราง 
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ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดประชากรและขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ความเชื่อมั่น  
โดยอาศัยหลักความน่าจะเป็นทางสถิติ 
ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดประชากรและขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ความเชื่อมั่น  
โดยอาศัยหลักความน่าจะเป็นทางสถิติ 
สรุปจ านวนตัวอย่างจ าแนกตามต าบลที่ใช้ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ 
ค่าความถ่ีและร้อยละเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี     
(พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 (ในภาพรวมและรายด้าน) 
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านการสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ
ให้มีความม่ันคงยั่งยืน 
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยง
อย่างทั่วถึง 
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคม
น่าอยู่อย่างยั่งยืน 
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โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตลู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                  ณ 
 

รายการตาราง (ต่อ) 

ตาราง  หน้า 
10 
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15 
 
 
 

16 

ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน 
สังคมสงบสุข 
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านผลงาน/โครงการ/กิจกรรมเด่น ที่ให้บริการประชาชน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
จ านวน ร้อยละ และระดับความส าเร็จ ในการด าเนินโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์
การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
ค่าความถี่ของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด 
ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2562 ในยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
ค่าความถี่ของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด 
ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ในยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มี
ความมั่นคงยั่งยืน 
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โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตลู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                  ด 
 

รายการตาราง (ต่อ) 

ตาราง  หน้า 
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22 

ค่าความถี่ของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด 
ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2562 ในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 
ค่าความถี่ของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด 
ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2562 ในยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่
สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
ค่าความถี่ของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด 
ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2562 ในยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ค่าความถี่ของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด 
ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2562 ในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิด ความยั่งยืน 
สังคมสงบสุข 
ค่าความถี่ของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด 
ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2562 ในยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาธิบาล 
ค่าความถี่ของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด 
ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2562 ในด้านผลงาน / โครงการ / กิจกรรมเด่น ที่ให้บริการประชาชน 
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โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตลู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                  ต 
 

รายการตาราง (ต่อ) 

ตาราง  หน้า 
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28 

ค่าความถี่ของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางและข้อเสนอแนะต่อ  
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2562 ในยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
ค่าความถี่ของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางและข้อเสนอแนะต่อ  
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2562 ในยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบ
เศรษฐกิจให้มีความม่ันคงยั่งยืน 
ค่าความถี่ของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางและข้อเสนอแนะต่อ   
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี      
(พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2562 ในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 
ค่าความถี่ของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางและข้อเสนอแนะต่อ  
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2562 ในยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่
สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
ค่าความถี่ของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางและข้อเสนอแนะต่อ  
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2562 ในยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ค่าความถี่ของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางและข้อเสนอแนะต่อ  
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2562 ในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิด ความยั่งยืน 
สังคมสงบสุข 
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โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตลู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                  ถ 
 

รายการตาราง (ต่อ) 

ตาราง  หน้า 
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30 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ อบจ.สตูล 
 

แนวคิดการกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) ที่มุ่งเน้นให้ท้องถิ่นสามารถด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ได้อย่างอิสระ สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี     
ถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดระบบการปกครองของประเทศไทย ที่ได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงมาตามล าดับ
จนถึงปัจจุบัน โดยเป็นแนวคิดในการให้ประชาชนได้มีการปกครองและการบริหารกันเองภายในท้องถิ่น      
แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนของด้านนโยบายที่ส าคัญๆ ยังคงยึดนโยบายแห่งรัฐอยู่ เช่น นโยบายการเงินการคลัง 
นโยบายในการป้องกันประเทศ เป็นต้น ท าให้การปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้การด าเนินงานโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ จึงมีความเป็นอิสระในระดับหนึ่งในการที่จะด าเนินกิจกรรมการบริหาร
ของตนเองได้ แต่ทั้งนี้ รัฐบาลกลางก็ยังคงต้องเอกสิทธิ์ในการควบคุมและการด าเนินงานบางส่วนเพ่ือรักษา
สถานภาพความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและความมั่นคงของชาติเอาไว้ด้วย ซึ่งประโยชน์ที่ส าคัญที่สุดของการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม คือเหตุผลที่ว่าไม่มีผู้ใดจะรับรู้ถึงปัญหาและความต้องการของ
ท้องถิ่นได้ดีที่สุดเท่าท้องถิ่นเอง ทั้งยังท าให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของตนเอง ได้เรียนรู้
กระบวนการทางการเมือง การปกครองและการบริหารท้องถิ่น อันสอดคล้องกับแนวคิดของนักรัฐศาสตร์เสรี
นิยมที่สนับสนุนการปกครองตนเองและท้องถิ่น ด้วยทัศนะที่ว่าเป็นการสนับสนุนประชาชนให้มีส่วนร่วม
ทางการเมอืง มีสิทธิมีเสียงในการปกครองตนเอง อันเป็นวิถทีางการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

อย่างไรก็ตาม ภายใต้การด าเนินงานโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น สิ่งส าคัญที่สุด คือ การมุ่งสู่
การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เกิดการพัฒนาและสามารถตอบสนองความต้องการ 
ในด้านต่างๆของประชาชนในท้องถิ่นเป็นอย่างดี จึงท าให้หน่วยงานส่วนกลางได้มีการออกระเบียบเพ่ือควบคุม
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเกิดการท างานที่สามารถตอบสนองความต้องการในด้านต่างๆของ
ประชาชนในท้องถิ่น ดังเช่นกระทรวงมหาดไทยที่ได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาและให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพ่ือน าผลที่ได้   
ไปใช้ในการแก้ไข พัฒนา และปรับปรุงการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ตามลักษณะเด่นของพ้ืนที่คือ “เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับโลก เกษตรยั่งยืน สังคมน่าอยู่” มีการก าหนด
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ก าหนด เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 
2561 ข้อ 30 (5) “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วม
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ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอผลการติดตามและประเมินดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 
2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีโครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้าน เพ่ือให้การด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาด าเนินไปอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และผลของการ
ติดตามและประเมินผลจะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปปรับปรุง แก้ไขการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในปี
ต่อไป 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนา เนื่องจากการประเมินผลการด าเนินงาน เป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งในการค้นหาว่า
โครงการต่างๆ ได้ด าเนินไปตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้หรือไม่ และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางของ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร เพ่ือน าผลที่ได้จากการศึกษามาปรับปรุง และแก้ไขการด าเนินงาน
ต่อไป การประเมินผลการด าเนินงาน จึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญส าหรับการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในภาพรวม ซ่ึงเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องมาจากการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัดท างบประมาณ 

ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  3 พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) องค์การ    
บริหารส่วนจังหวัดสตูล จึงมอบหมายให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ        
ท าการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยศึกษาผ่านการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 7 ด้าน, ประเมินความส าเร็จในการด าเนิน
โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ , ประเมินความพึงพอใจต่อ
ผลงาน/โครงการ/กิจกรรมเด่น ที่ให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล , ศึกษาปัญหา 
อุปสรรค และข้อจ ากัดของโครงการต่างๆ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และวิเคราะห์ผลการศึกษาเพ่ือเสนอ
แนวทางและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  เพ่ือปรับปรุงนโยบายการ
พัฒนาต่อไป 

 
2. กรอบแนวคิดขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 

ส าหรับกรอบแนวคิดการด าเนินงานในครั้งนี้ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนด ขอบข่าย และ
รายละเอียดของการด าเนินงานจัดจ้าง เพ่ือประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้กรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้ 
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    ตัวแปรอิสระ                                                 ตัวแปรตำม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ข้อมลูทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 - เพศ 
 - อายุ 
 - การศึกษา 
 - ศาสนา 
 - อาชีพ 
 - รายไดต้่อเดือน 
 - เขตพ้ืนที่อ าเภอทีอ่าศัยอยู่ 
 - ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่จังหวัด 
 - ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารของ 
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

 

ระดับความพึงพอใจ 
- การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอย่างมี
คุณภาพและยั่งยืน 
- การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็ง
ภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงยั่งยืน 
- การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและเชื่อมโยงอย่างท่ัวถึง 
- ก ารด า เนิ น งาน ต าม ยุ ท ธศ าสต ร์ ด้ าน ก ารจั ด ก าร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
- การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
- การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
องค์กรอย่างมีธรรมาธิบาล 
- ผลงาน / โครงการ / กิจกรรมเด่น ที่ให้บริการประชาชน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง 7 ด้าน 
 

ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดการด าเนินงาน 

แนวทางและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน    
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล    

ประเมินระดับความส าเร็จของเป้าหมาย 
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 ส าหรับขั้นตอนการด าเนินงานในครั้งนี้ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนด ขอบข่าย และ
รายละเอียดของการด าเนินงานจัดจ้างเพ่ือประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้ขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
  

 

กิจกรรม 
เดือน 

1 2 3 4 
1. ส่งรายงานขั้นต้น (Inception Report) เนื้อหาบทที่  
1-3 และให้ผู้วิจัยน าเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล 

     

2. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และ
เขียนประมวลผลที่ได้จากการเก็บข้อมูล 

     

3. ส่งรายงานขั้นกลาง (Interrim Report)  
ตามขอบเขตงาน 1, 2, 3, 4, 5 

     

4. ส่งรายงานฉบับร่าง (Draft Final Report)   
ประกอบด้วย (ร่าง) บทสรุปผู้บริหาร เนื้อหาบทที่ 1-3  
และเนื้อหาบทที่ 4-5 และเสนอรายงานการประเมินผล
ฉบับร่าง พร้อมน าเสนอให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล ได้พิจารณา ซักถาม และข้อเสนอแนะ   

     

5. ส่งรายงานฉบับสมบูรณ ์(Final Report)        
 
3. ขอบเขตกำรศึกษำ/ขอบเขตงำน 
 

การศึกษาครัง้นี้ มีขอบเขตการศึกษา/ขอบเขตงาน ดังนี้ 
 
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

- ส ารวจและวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 7 ด้าน และความพึงพอใจของประชาชนต่อผลงาน/
โครงการ/กิจกรรมเด่น ที่ให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เพ่ือค้นหาแนวทางการพัฒนาที่สามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ประเมินระดับความส าเร็จในการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเปรียบเทียบ   
กับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 
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- ศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดของการด าเนินงานในโครงการต่างๆ ตามยุทธศาสตร์   
การพัฒนา ทั้ง 7 ด้าน ทีมี่ผลต่อระดับความพึงพอใจของประชาชน เพ่ือใช้ส าหรับการปรับปรุงการด าเนินงาน 

- วิเคราะห์ผลการศึกษาเพ่ือเสนอแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานในแต่ละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ที่เป็นรูปธรรมและสามารถน าไปปรับปรุงนโยบาย
การพัฒนาต่อไป 

 
2. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 

พ้ืนที่การศึกษาในครั้งนี้  ครอบคลุมทุกอ าเภอที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การ  
บริหารส่วนจังหวัดสตูล 

 
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ในครั้งนี้  คือ การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   
(พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งอยู่ในช่วง
ด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 และด าเนินงานวิจัยในช่วงระยะเวลา 130 วัน 
นับตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562 

 
4. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 

การศึกษาครัง้นี้ มีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
 
1. ประชากร 

ได้แก่ ประชาชนในครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล จ านวน 320,444 คน ซึ่งอาศัยอยู่ภายใต้จ านวนครัวเรือน 102,329 ครัวเรือน (ที่ท าการปกครอง   
จังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2561) 

 
2. กลุ่มตัวอย่าง 

ได้แก่ ตัวแทนครัวเรือนซึ่งเป็นประชาชนที่มีภูมิล าเนาและมีสิทธิเลือกตั้ งในเขตองค์การ  
บริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ใช้เกณฑ์ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ  Teddlie 
and Tashakkori (2009) ดังตาราง 1 
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ตาราง 1 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดประชากรและขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ความเชื่อมั่น โดยอาศัยหลักความ
น่าจะเป็นทางสถิต ิ
 

     ขนาดประชากร      ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ความเชื่อมั่น 95% 
     100                          80 
     500                         218 

     1,000                         278 
     2,000                         323 
     3,000                         341 

     ไม่จ ากัด                         384 
 

ที่มา : Teddlie and Tashakkori (2009) 
 

เมื่อพิจารณาจากตาราง 1 พบว่า เมื่อขนาดประชากรไม่จ ากัด (มากกว่า 3,000 คน) ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงโอกาส 95% ที่ค่าสถิติของตัวอย่างสามารถเป็นตัวแทนพารามิเตอร์ของประชากร   
จะเท่ากับ 384 ตัวอย่าง ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีจ านวน 384 ตัวอย่าง 

 
ดังนั้น ผู้วิจัยด าเนินการเก็บแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 384 ชุด โดยใช้การสุ่มตัวอย่าง

แบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากขั้นตอนการคัดเลือกตัวอย่าง 
ผู้ วิจัยได้ก าหนดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างระดับครัวเรือนในแต่ละอ าเภอแบบเท่ากัน ตามสัดส่วน              
เขตการปกครองระดับต าบล รวมทั้งหมด 36 ต าบล ในแต่ละอ าเภอ จ านวน 7 อ าเภอ รวมกลุ่มตัวอย่าง  
ต าบลละ 11 ตัวอย่าง 

 
ฉะนั้น กลุ่มตัวอย่างจริงที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีจ านวน 396 ตัวอย่าง ซึ่งเป็นขนาดกลุ่มตัวอย่าง     

ที่ไม่แตกต่างหรือมีความคลาดเคลื่อนจากหลักความสัมพันธ์ระหว่างขนาดประชากรและขนาดกลุ่มตัวอย่าง     
ที่ความเชื่อม่ันของ Teddlie and Tashakkori มากนัก 
 
5. เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

1. แบบสอบถามประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง 7 ด้าน และความพึงพอใจของประชาชนต่อ
ผลงาน/โครงการ/กิจกรรมเด่น ที่ให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และความคิดเห็นเกี่ยวกับ
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ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด เสนอแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  

2. แบบประเมินระดับความส าเร็จในการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเปรียบเทียบ
กับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 

 
6. สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ โดยใช้
การวิเคราะห์ทางสถิติ ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส าหรับความคิดเห็นต่างๆ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) เพ่ือจัดเรียงหมวดหมู่ความเหมือนและความแตกต่างของความคิดเห็นในแต่ละประเด็นดังกล่าว 

 
 ส่วนเกณฑ์ประเมินระดับความส าเร็จในการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ มีเกณฑ์ดงันี้ (กมล ส่งวัฒนา และ สุพจน์ โกวิทยา, 2556) 
อยู่ในระดับรอ้ยละ 60 ลงมา  เท่ากับ  มีระดับความส าเร็จอยู่ในระดับต่ า 
อยู่ในระดับรอ้ยละ 61-80  เท่ากับ  มีระดับความส าเร็จอยู่ในระดับปานกลาง 
อยู่ในระดับรอ้ยละ 81 ขึน้ไป  เทา่กับ  มีระดับความส าเร็จอยู่ในระดับสูง 

 
7. ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 
 

1. ท าให้ทราบความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 7 ด้าน  

2. ท าให้ทราบความพึงพอใจของประชาชนต่อผลงาน/โครงการ/กิจกรรมเด่น ที่ให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

3. ท าให้ทราบระดับความส าเร็จในการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

4. เพ่ือน าผลส ารวจปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดของการด าเนินงานในโครงการต่างๆ ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง 7 ด้าน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  มาใช้ส าหรับการปรับปรุงการ
ด าเนินงานและแผนการปฏิบัติงานให้เกดิประสิทธิภาพมากขึน้ 

5. เพ่ือน าผลที่ได้จากการศึกษามาใช้ส าหรับการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล   
ในระยะตอ่ไป 
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6. เพ่ือน าผลที่ได้จากการศึกษาประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล 
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บทที่ 2 
แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาเรื่อง “การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562” นั้น ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าและมีการทบทวนแนวคิดและวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับประกอบการศึกษาในครั้งนี้ จ านวน 6 ประเด็น ได้แก ่

1. แนวคิดและทฤษฎีการประเมินผล 
2. แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ 
3. แนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
4. ข้อมูลพ้ืนฐานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
5. วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
6. อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน (ส านัก/กอง) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
โดยแต่ละประเด็นสามารถน าเสนอรายละเอียดได้ดังนี้ 
 

1. แนวคิดและทฤษฎีการประเมินผล 
 

ในชีวิตประจ าวันของมนุษย์เกี่ยวข้องกับการประเมินผลอย่างไม่อาจสามารถหลีกเลี่ยงได้            
การประเมินผลเกี่ยวข้องกับเราในการเปรียบเทียบสิ่งต่างๆ เพ่ือตัดสินคุณค่าและผลประโยชน์ (Benefit)     
ของสิ่งนั้นเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน (criteria) ที่ก าหนดในใจของแต่ละบุคคล ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การเลือก
อาหารที่รับประทาน การจับจ่ายใช้สอย ตลอดจนการกระท ากิจกรรมต่างๆ 

การประเมินผล (Evaluation: E) จึงเป็นการตัดสินคุณค่า (Judge: J) โดยวัดผล (Measurement: 
M) และตัดสินคุณค่าของสิ่งที่ถูกประเมินเทียบกับเกณฑ์  (criteria) หรือ E = M + J บุคคลจะตัดสินใจ
ประเมินผลว่าสิ่งใดๆ มีคุณค่าสูงจากการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในใจของแต่ละบุคคลแล้วพบว่าสิ่งนั้นมี
ความส าคัญ มีคุณค่า และให้ความคุ้มค่า (Scriven, 2001; Stufflebeam, & Shinkfield, 2007) 

ในปัจจุบัน การประเมินผลเป็นความจ าเป็นและมีความส าคัญในการปฏิบัติงานทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน ทีส่ าคัญหน่วยงานสามารถประยุกต์ใช้ผลการประเมินเพ่ือพัฒนาองค์กร พัฒนานโยบาย หรือเพ่ือ 
การวางแผน ในปัจจุบันการประเมินผลครอบคลุมในหลายลักษณะด้วยกัน ทั้งในลักษณะการประเมินองค์รวม
ขององค์กร หรืออาจประเมินเฉพาะด้าน อาทิ การประเมินผลโครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ฯลฯ หน่วยงานต่างๆ ในปัจจุบันทั้งในระบบราชการและเอกชน จึงใช้ “การประเมินผล” เป็นกลไก 
ในการพัฒนาองค์กร รวมทั้งหลักวิชาการต่างๆ ในการประเมินผล ที่ได้รับการพัฒนาไปตามสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
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อย่างไรก็ตาม ในทัศนะของนักประเมินผล มีอยู่ 2 ค า ที่มีความหมายใกล้เคียงกัน คือค าว่า 
“Assessment” และ “Evaluation” 

โดยค าว่า “Assessment” มาจากค าว่า “Assess” ซ่ึงมีความหมายตามตัวอักษรว่า “to sit 
beside” หรือ “to assist the judge” และจากความหมายเดิมที่ปรากฏนี่เอง นักประเมินจึงให้ความหมาย
ใหม่ ของค าว่า “Assessment” หมายถึง กระบวนการรวบรวมข้อมูลให้อยู่ในรูปที่สามารถตีความได้ เพ่ือใช้ 
เป็นฐานส าหรับการน าไปสู่การตัดสินใจในขั้นประเมินผล (Anderson, Ball & Murphy, 1975: 26 – 27) 

 
นอกจากนี้ ในทัศนะของการประเมินในด้านต่างๆ ก็มีการใหค้วามหมายในลักษณะต่างๆ กัน อาทิ  
 
บราวน์  (Brown, 1983: 15) ซึ่ งเป็นนักจิตวิทยา ได้อธิบายความหมายว่า “Assessment” 

หมายถึง กระบวนการต่างๆ ของการสังเคราะห์ข่าวสารเกี่ยวกับบุคคล ซ่ึงน าไปสู่การประเมินคุณค่าตาม
สถานการณ ์ของบุคคลนั้นๆ เพ่ือให้สามารถอธิบายและเข้าใจบุคคลนั้นได้ดีขึน้ 

 
ส่วน เพจ, โทมัส และ มาแชล (Page, Thomas & Marshall, 1977: 26) ได้กล่าวไว้ว่า ค าว่า 

“Assessment” น ามาใช้ในด้านจิตวิทยาครั้ งแรกในหนั งสือชื่ อ Assessment of Men ซ่ึงตี พิมพ์ในปี 
ค .ศ .1984 ในหนังสือรายงานกิจการของส านักงานบริการยุทธศาสตร์  (Office of Strategic Service)       
ของสหรัฐอเมริกา ซ่ึงท าหน้าที่คัดเลือกชายฉกรรจ์ให้กับองค์กรพิเศษระหว่างสงครามโลกครั้ งที่ 2 ในด้าน
การศึกษาโดยทั่วไป “Assessment” เป็นกระบวนการเบื้องต้นที่พยายามวัดคุณภาพและปริมาณการเรียน 
การสอน โดยใช้เทคนิคของการประเมินแบบต่างๆ เช่น การมอบหมายงานให้ท า การประเมินโครงการเกี่ยวกับ
การเรียนการสอน การใช้แบบทดสอบตามวัตถุประสงค์ และการใช้แบบทดสอบมาตรฐาน เป็นต้น  

 
ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงความหมายของการประเมินผล หรือค าว่า “Evaluation” ซึ่งแปลได้ว่า   

การประเมินผล นักการศึกษาได้ให้ความหมายในลักษณะต่างๆ กัน เช่น 
 
เชิร์ทเซอร์ และ ลินเดน (Shertzer & Linden, 1979: 13) ได้กล่าวถึงการประเมินผลว่า การมี    

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งหนึ่งสิ่งใด การตัดสินความเพียงพอของสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือการตัดสินคุณค่าของสิ่งหนึ่ง
สิ่งใด 

 
เมทเรนซ์ และ เรทแมน (Mehrens & Lehman, 1984: 5) ได้กล่าวว่า การประเมินผล เป็นการ

ตัดสินความสอดคล้องต้องกันระหว่างการปฏิบัติกับวัตถุประสงค์ 
 
ในขณะที่ เชรท (Chase, 1978: 7) ได้กล่าวไว้ว่า การประเมินผล เป็นการน าจ านวนที่ได้จากการ

วัดมาเทียบกับเกณฑ ์เพ่ือตัดสินคุณค่าของจ านวนที่สังเกตได ้
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ส่วน กู๊ด (Good, 1973: 220) มองว่า การประเมินผลเป็นกระบวนการค้นหาหรือตัดสินหรือ
ค านวณของบางสิ่งบางอย่าง โดยใช้มาตรฐานของการประเมิน รวมทั้งการตัดสินโดยอาศัยเกณฑ์ภายใน และ
หรือเกณฑ์ภายนอก 

 
อย่างไรก็ตาม หากมองในแง่ของการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น จะพบได้ว่า แนวคิดและโมเดล  

การประเมินของสคริฟเวน (Scriven’s Evaluation Ideologies and Model) สามารถให้รายละเอียดต่อ
ประเด็นดังกล่าวได้เป็นอย่างด ี

 
โดย ใน ค.ศ.1967 สคริฟเวน ได้เขียนบทความชื่อ “The Methodology of Evaluation” ซ่ึง      

สคริฟเวน ได้นิยามการประเมินไว้ว่า เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูล การตัดสินใจเลือกใช้
เครือ่งมือเพ่ือเก็บข้อมูล และการก าหนดเกณฑ์ประกอบในการประเมิน  

 
โดยมีเป้าหมายการประเมิน ก็คือ การตัดสินคุณค่าให้กับกิจกรรมที่ต้องการประเมิน โดยการ

ประเมินแบ่งเป็น 2 ลักษณะ 
1. การประเมินระหว่างด าเนินการ (Formative Evaluation)  
เป็นการประเมินงานกิจกรรมที่บ่งชี้ถึงข้อดีและข้อจ ากัดที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงานนั้นๆ     

ผลจากการประเมิน สามารถจะน าไปใช้เพือ่การพัฒนางานให้ดีขึ้น จึงเรียกการประเมินดังกล่าวว่า การประเมิน
เพ่ือการปรับปรุง 

2. การประเมินผลรวม (Summative Evaluation)  
เป็นการประเมินเมื่อกิจกรรมเสร็จสิ้นลง เพ่ือเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณค่าความส าเร็จของกิจกรรม หรือ

เพ่ือเป็นแนวทางที่ดีไปใช้กับงานหรือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน จึงเรียกการประเมินประเภทนี้ว่า    
การประเมินสรุปรวม 

 
จากรายละเอียดข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่า ไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลในลักษณะใดนั้น หรือแม้แต่ 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ก็สามารถท าการประเมินได้หลายลักษณะ ขึ้นอยู่กับชนิดของการประเมินผลใน
แต่ละสถานการณ์นั้นๆ ตามความเหมาะสมหรือความต้องการของผู้ประเมิน 

 
ซึ่งในแนวคิดทฤษฎีการประเมินผล มีนักวิชาการได้ให้รายละเอียดไว้หลากหลาย ซึ่งสามารถสรุป 

ไดว้่า การประเมินผล สามารถท าไดห้ลายระดับ ดังนี้ 
1. ประเมินการวางแผน 
การวางแผนเป็นกิจกรรมที่ส าคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กร และการพัฒนาโครงการ  

การวางแผนจะช่วยในกระบวนการก าหนดทรัพยากรและการก าหนดกิจกรรม ในกระบวนการวางแผนจึง
ต้องการหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ และก าหนดระเบียบหรือวิธีการของการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ 
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อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถชี้ความสัมพันธ์ของระยะเวลาที่ผ่านมาในอดีต ปัจจุบัน 
และอนาคต 

2. ประเมินโครงการ 
โดยทั่วไปกระบวนการวางแผนที่ส าคัญ คือ การก าหนดโครงการ โดยมีการก าหนดโครงการเพ่ือ

ด าเนินการ โดยจะต้องมีการระบุทรัพยากรและเป้าหมายที่ต้องการ ดังนั้น โครงการจึงต้องก าหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับการด าเนินงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและสอดคล้องสัมพันธ์กัน การประเมินผลโครงการ จึงหมาย
รวมถึง กระบวนการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอข้อมูลในลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ตัดสินใจในการปรับปรุงโครงการ 

3. ประเมินนโยบาย 
นโยบายเป็นสิ่งที่เลือกปฏิบัติและน ามาใช้เป็นแผนในการด าเนินงาน นโยบายจึงเป็นเครื่องมือ     

ชี้น าไปสู่การตัดสินใจในอนาคต นโยบายจึงเป็นแนวทางกว้างๆ ซ่ึงประกอบด้วย เป้าประสงค์ที่ต้องการและ
แนวทางการพัฒนาอย่างกว้างๆ  

โดยปกติ ในองค์กรจะก าหนดโครงการโดยสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร การประเมินนโยบาย 
สามรถท าได้หลายระดับ ได้แก่ การประเมินในการก าหนดนโยบาย การพัฒนาโครงการ และการด าเนิน
กิจกรรมของโครงการ 

4. ประเมินองค์กร  
การประเมินผลองค์กร มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการด าเนินงานและผลผลิตหรือผลงานของ

องค์กรนั้น ดังนั้น การประเมินผล จึงได้รับความสนใจและการด าเนินการอย่างกว้างขวาง  
ดังนั้น การประเมินองค์กร จึงมีลักษณะของการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

ด าเนินงานขององค์กร 
5. ประเมินผลผลิต  
การประเมินผลผลิตที่พบมาก ก็คือ ในโรงงานอุตสาหกรรม จะมีการประเมินผลผลิตภัณฑ์ที่ผลิต

จากโรงงานต่างๆ ว่ามีคุณภาพเป็นอย่างไร  
ปัจจุบันในการบริหารภาครัฐ ได้หันมาให้ความส าคัญในการประเมินผลผลิตจากการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ การประเมินผลผลิต จึงจ าเป็นต้องก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ทุกคนยอมรับ แล้วท าการ
รวบรวมข้อมูลตามเกณฑ์นั้นๆ ก่อนที่จะประเมินว่าผลผลิตใดตรงตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้มากท่ีสุด และน าข้อมูล
ทีไ่ด้มาใช้ในการตัดสินใจพัฒนาและการลงทุนต่อไป  

 
โดยทั่วไป การประเมินผลจะเน้นในเรื่องผลกระทบซึ่งช่วยให้การตัดสินใจมองไปในอนาคต    

ระยะยาว 
จากความหมายและรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลนั้น พอสรุปได้

ว่าการประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึง กระบวนการวัดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรของ
องค์กร ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ  โดยพิจารณาทั้งในแง่ของประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการ
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เปรียบเทียบการปฏิบัติงานกับมาตรฐานความต้องการขององค์กรที่ ได้ก าหนดไว้ภายใต้ระยะเวลาและ
ทรัพยากรอันจ ากัดขององค์กร โดยการใช้เครื่องมือวัดและวิธีการวัดผลการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เหมาะสม   
เป็นมาตรฐาน ชอบธรรม โปร่งใส และเน้นการมีส่วนร่วมของทุกส่วนขององค์กร ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีดี่ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรต่อไป 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ 
 

ความพึงพอใจหรือความพอใจ ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า “Satisfaction” ซึ่ งได้มีผู้ ให้
ความหมายของความพึงพอใจ ไว้ดังนี้ 

 
วรูม (Vroom, 1964) ได้กล่าวว่า ทัศนคติและความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งสามารถใช้แทนกันได้ 

เพราะ ทั้งสองค านี้ หมายถึง ผลที่ได้จากการที่บุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมในสิ่งนั้น ทัศนคติด้านบวกจะแสดงให้เห็น
ถึงสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้น และทัศนคติด้านลบจะแสดงให้เห็นถึงสภาพความไม่พึงพอใจ 

 
โวลแมน (Wolman, 1973) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก (Feeling)       

มีความสุข เมื่อได้รับผลส าเร็จตามความมุ่งหมายที่ต้องการหรือตามแรงจูงใจ 
 
มอร์ส (Morse อ้างถึงใน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ , 2547: 17) กล่าวว่า      

ความพึงพอใจหรือความพอใจ ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า “Satisfaction” หมายถึง สิ่งที่ตอบสนองความ
ต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ เป็นการลดความตึงเครียดทางด้านร่างกายและจิตใจ หรือสภาพความรู้สึกของ
บุคคลที่มีความสุข ความชื่นใจ ตลอดจนสามารถสร้างทัศนคติในทางบวกต่อบุคคลต่อสิ่งหนึ่ง  ซึ่งจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามความพอใจต่อสิ่งนั้น 

 
เชลล์ (Shell อ้างถึงใน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ , 2547: 17) ได้กล่าวถึง   

ทฤษฎีของความพึงพอใจ ว่าเป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษย์ คือ ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบ 
ความรู้สึกทางบวกเป็นความรู้สึกที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะท าให้เกิดความสุข ความสุขนี้เป็นความรู้สึกที่แตกต่าง 
จากความรู้สึกทางบวกอ่ืนๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกที่ระบบย้อนกลับ ความสุขที่สามารถท าให้เกิดความสุข
หรือความรู้สึกทางบวกเพ่ิมขึ้นได้อีก ดังนั้น จะเห็นได้ว่าความสุข เป็นความรู้สึกที่สลับซับซ้อนและความสุขนี้ 
จะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกทางบวกอ่ืนๆ ตอบสนองต่อความต้องการของตนเองอย่างดีหรือสมบูรณ์
ที่สุด  

 
พงศธร ถาวรวงศ์ (2541: 34) กล่าวว่า ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อเรื่องใดเรื่อง

หนึ่งในเชิงประเมินค่า ซึ่งจะเห็นว่าแนวคิดเกี่ยวกบัความพึงพอใจนี้เกีย่วข้องสัมพันธ์กับทัศนคติอย่างแยกกันไม่
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ออก โดยความพึงพอใจเป็นองค์ประกอบด้านความรู้สึกของทัศนคติ ซึ่งไม่จ าเป็นต้องแสดงหรืออธิบายเชิง
เหตุผลเสมอไปกไ็ด ้

 
ประสาน กระแสสินธุ์ (2543: 6) ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า เป็นความรู้สึกหรือทัศนคติ 

ทางด้านบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่
บุคคลนั้นได้ แต่ทั้งนี้ ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกัน ขึ้นกับค่านิยมและประสบการณ์    
ที่ได้รับ 

 
ชัยสมพร ชาวประเสริฐ (2547: 141) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง ความพอใจ 

“Customer Satisfaction” อารมณ์แห่งความสุขและความรู้สึกคุ้มค่าที่ได้ใช้บริการ และความรู้สึกนั้นน ามา 
ซึ่งความต้องการในการใช้บริการซ้ า เกิดความติดใจ ต้องการใช้บริการกับธุรกิจนั้นให้นานเท่านานตราบเท่าที่
ความพอใจนั้นยงัคงอยู่ 

 
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2549: 45- 48) ความพึงพอใจ เป็นความรูสึกหลังการซื้อหรือรับ

บริการของบุคคล ซึ่งเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบระหว่างการรับรูต่อการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการหรือ
ประสิทธิภาพของสินค้ากับการให้บริการที่เขาคาดหวัง โดยถ้าผลที่ไดรับจากสินคาหรือต่ ากว่าที่คาดหวังของ
ลูกค้า ท าให้ลูกค้าเกิดความไมพึงพอใจ แต่ถ้าระดับของผลที่ไดรับจากสินคาหรือบริการ ตรงกับความคาดหวัง
ของลูกคา้ที่ตั้งไว ก็จะท าให้ลูกคา้เกิดความประทับใจ ซึ่งผู้ขายจะต้องท าให้ผลิตภัณฑ์แตกต่างจากคู่แข่ง 

 
กชกร เป้าสุวรรณ และคณะ (2550: 13) ความพึงพอใจ หมายถึง สิ่งที่ควรจะเป็นไปตามความ

ต้องการ ความพึงพอใจเป็นผลของการแสดงออกของทัศนคติของบุคคลอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นความรูสึกเอน
เอียงของจิตใจที่มีประสบการณทีม่นุษย์เราไดรับอาจจะมากหรือน้อยก็ได และเป็นความรูสึกที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นไปไดทั้งทางบวกและทางลบ แต่ก็เมื่อใดสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการหรือท าให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายได ก็จะเกิดความรูสึกบวก เป็นความรูสึกที่พึงพอใจ แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าสิ่งนั้นสร้างความรูสึก
ผิดหวัง ก็จะท าให้เกิดความรูสึกทางลบ เป็นความรูสึกไมพึงพอใจ 

 
จากความหมายของความพึงพอใจที่กล่าวมาข้างต้น พอจะสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง 

ความรู้สึกที่ดีหรือทัศนคติในทางที่ดีของบุคคล ซึ่งมักเกิดจากการได้รับการตอบสนองตามที่ตนเองต้องการก็จะ
เกิดความรู้สึกที่ดีในสิ่งนั้น ตรงกันข้าม หากความต้องการที่ตนไม่ได้รับการสนองตอบความไม่พึงพอใจก็จะ
เกิดข้ึน 

 
อย่างไรก็ตาม การวัดความพึงพอใจที่มีต่อการบริการ สามารถด าเนินการได้หลากหลายวิธี ซึ่งมี

นักวิชาการได้อธิบายไว้อย่างหลากหลาย ดังเช่น 
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สาโรช ไสยสมบัติ (2534: 39) กล่าวว่า ความพึงพอใจที่มีต่อการบริการจะเกิดขึ้นหรือไม่นั้น 
จะต้องพิจารณาถึงลักษณะของการให้บริการขององค์กร ประกอบกับระดับความรู้สึกของผู้มารับบริการในมิติ
ต่างๆ ของแต่ละบุคคล ดังนั้น ในการวัดความพึงพอใจต่อการบริการ อาจกระท าได้หลายวิธี ดังต่อไปนี้ 

1. การใช้แบบสอบถาม 
ซึ่งเป็นวิธีการที่นิยมใช้กันแพร่หลายวิธีหนึ่ง โดยการร้องขอหรือขอความร่วมมือจากกลุ่มบุคคลที่

ต้องการวัด แสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มที่ก าหนดค าตอบไว้ให้เลือกตอบหรือเป็นค าตอบอิสระ โดย
ค าถามที่ถามอาจจะถามถึงความพึงพอใจในด้านต่างๆ ที่หน่วยงานก าลังให้บริการอยู่ เช่น ลักษณะของการ
ให้บริการ สถานที่ให้บริการ บุคลากรที่ให้บริการ เป็นต้น 

2. การสัมภาษณ์  
เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะท าให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นวิธีการที่ต้องอาศัย

เทคนิคและความช านาญพิเศษของผู้สัมภาษณ์ที่จะจูงใจให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ ตอบค าถามให้ตรงกับข้อเท็จจริง 
การวัดความพึงพอใจโดยวิธีการสัมภาษณ์ นับว่าเป็นวิธีที่ประหยัด และมีประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่ง 

3. การสังเกต  
เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะท าให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการได้โดยวิธีการสังเกตจาก

พฤติกรรมทั้งก่อนมารับบริการ ขณะรอรับบริการ และหลังจากการได้รับบริการแล้ว เช่น การสังเกตกิริยา
ท่าทาง การพูด สีหน้า และความถี่ของการมาขอรับบริการ เป็นต้น การวัดความพึงพอใจโดยวิธีนี้ ผู้วัดจะต้อง
กระท าอย่างจริงจังและมีแบบแผนที่แน่นอน จึงจะสามารถประเมินถึงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการได้
อย่างถูกต้อง 

 
โยธิน ศันสนยุทธ (2530) ได้กล่าวถึงเครื่องมือวัดความพึงพอใจไว้ สรุปได้ว่า การจะค้นหาว่าบุคคล

มีความพึงพอใจหรือไม่ วิธีง่ายที่สุดก็คือการถาม ซ่ึงการศึกษาในระยะหลังๆ ที่ต้องมีผู้บอกข้อมูลจ านวนมากๆ 
มักใช้แบบสอบถามที่ใช้มาตราส่วนประมาณค่าตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) ประกอบด้วยชุดของค าถาม และ
มีตัวเลือก 5 ตัว ส าหรับเลือกตอบ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด และคะแนนความพึงพอใจนั้น
สามารถน ามาวิเคราะห์ได้ว่าบุคคลมีความพึงพอใจในด้านใดสูงและด้านใดต่ า โดยใช้วิธีการทางสถิติซึ่งหาก
ทราบข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ก็มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้แบบสอบถามที่มีข้อค าถามหลายข้อ เพ่ือจะได้ 
ครอบคลุมลักษณะต่างๆ ของงานทุกๆ ด้านขององค์กร และนอกจากการใช้แบบสอบถามแล้วอาจใช้วิธีการ
เขียนตอบอยา่งเสรีได้เช่นกนั 

 
มิลเล็ท (Millet อ้างถึงใน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ , 2554:) ได้อธิบาย

เกี่ยวกับการวัดความพึงพอใจในบริการ โดยได้กล่าวเกี่ยวกับความพึงพอใจในบริการหรือความสามารถที่จะ
พิจารณาว่าบริการนั้นเป็นที่พึงพอใจหรือไม่ โดยวัดจากการให้บริการอย่างเท่าเทียม คือ การบริการที่มีความ
ยุติธรรมเสมอภาค และเสมอหน้า ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใคร การให้บริการรวดเร็ว ทันต่อเวลา คือ การให้บริการ
ตามลักษณะความจ าเป็นรีบด่วน และตามความต้องการของผู้รับบริการ การให้บริการอย่างเพียงพอ คือ   
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ความเพียงพอในด้านสถานที่ บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ การให้บริการอย่างต่อเนื่อง และการให้บริการที่มี
ความก้าวหน้า คือ การพัฒนางานบริการทางด้านปริมาณ และคุณภาพให้มีความเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆ 

 
ฉะนั้น การวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการ จึงก่อให้เกิดประโยชนต่างๆ อย่าง

มากมาย โดยสามารถสรุปไดว่าเกิดประโยชนอย่างยิ่ง 3 ประการ ดังนี้ 
1. การวัดท าให้องค์กรธุรกิจและบุคลากรมีสัญชาตญาณของการมุ่งมั่นเอาชนะและต้องการ

ความส าเร็จ ทั้งยังช่วยเสริมสร้างระบบการให้รางวัล หรือผลตอบแทนที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานการวัดที่มีจุดมุ่งหมาย 
ซ่ึงทั้งหมดย่อมส่งผลต่อเนื่องไปสูคุณภาพสินค้าและบริการที่ดีกว่าแก่ลูกค้า 

2. การวัดท าให้องค์กรธุรกิจและบุคลากรรูถึงขีดมาตรฐานทั่วไปของธุรกิจประเภทเดียวกัน เพ่ือใช้
ในการตัดสินใจปรับปรุงการด าเนินงาน ตลอดจนการสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้ดีขึ้น เพ่ือให้เกิดความพึง
พอใจที่เพ่ิมข้ึนของลูกค้า 

3. การวัดท าให้องค์กรและบุคลากรรับรูอย่างชัดเจนว่าต้องท าอย่างไร เพ่ือปรับปรุงคุณภาพและ
ความพึงพอใจของลูกค้าให้เพ่ิมข้ึนกว่าเดิม ซึ่งข้อมูลเพื่อการปรับปรุงที่ชัดเจนนั้นต้องแสวงหาจากลูกค้า 

 
จากรายละเอียดข้างต้น สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกพอใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เมื่อความ

ต้องการของมนุษย์ได้รับการตอบสนองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจก็จะเกิดความพอใจ ชอบใจ  เกิดเป็น
ทัศนคติด้านบวก ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้น และทัศนคติด้านลบที่แสดงให้เห็นถึงสภาพ
ความไม่พึงพอใจ ความพึงพอใจเป็นองค์ประกอบด้านความรู้สึกของทัศนคติ ซึ่งไม่จ าเป็นต้องแสดงหรืออธิบาย
เชิงเหตุผลเสมอไปก็ได้ 

 
ดังนั้น ความพึงพอใจ จึงเป็นเพียงปฏิกิริยาด้านความรู้สึกต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นที่แสดงผลออกมา  

ในลักษณะของผลลัพธ์สุดท้ายของขบวนการประเมิน โดยบ่งบอกถึงทิศทางของผลประเมินว่าจะเป็นไป       
ในลักษณะทิศทางบวก หรือทิศทางลบ หรือไม่มีปฏิกิริยา คือ เฉยๆ ต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นนั้นก็ได้ 
 
3. แนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
  

การสร้างการมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของสังคม
ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาคราชการ 

 
โดยระดับของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
1. การให้ข้อมูลข่าวสาร ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่ าที่สุด แต่เป็นระดับที ่   

ส าคัญที่สุด เพราะเป็นก้าวแรกของการที่หน่วยงานภาครัฐจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการมี     
ส่วนร่วมในเรื่องต่างๆ วิธีการให้ข้อมูลสามารถใช้ช่องทางต่างๆ เช่น เอกสารสิ่งพิมพ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
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ผ่านทางสื่อต่างๆ การจัดนิทรรศการ จดหมายข่าว การจัดงานแถลงข่าว การติดประกาศ และการให้ข้อมูล  
ผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น 

2. การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข้อเท็จจริง
และความคิดเห็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้วยวิธีต่างๆ เช่น การรับฟังความคิดเห็น   
การส ารวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น 

3. การเข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน หรือร่วม
เสนอแนะทางที่น าไปสู่การตัดสินใจ เพ่ือสร้างความม่ันใจให้ประชาชนว่าข้อมูลความคิดเห็นและความต้องการ
ของประชาชนจะถูกน าไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การจัดตั้งคณะท างานเพ่ือเสนอแนะประเด็นนโยบาย 
เป็นต้น 

4. ความร่วมมือ เป็นการให้กลุ่มประชาชนผู้แทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วม โดยเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐ
ในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการด าเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น คณะกรรมการที่ม ี         
ฝ่ายประชาชนร่วมเป็นกรรมการ เป็นต้น 

5. การเสริมอ านาจแก่ประชาชน เป็นขั้นที่ให้บทบาทประชาชนในระดับสูงที่สุด โดยให้ประชาชน
เป็นผู้ตัดสินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่าง ๆ โครงการกองทุนหมู่บ้านที่มอบอ านาจให้
ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจทั้งหมด เป็นต้น 

 
การมีส่วนร่วมของประชาชนนับว่าเป็นส่วนที่มีความส าคัญยิ่ง เพราะประชาชนเป็นผู้ได้รับ

ประโยชน์และโทษโดยตรงจากการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ความร่วมมือของประชาชนเริ่มตั้งแต่ 
“ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า (ร่วมรับผิดชอบ) ร่วมตรวจสอบ และร่วมรับประโยชน์ ” ถ้าประชาชนให้       
ความร่วมมือ ถือได้ว่างานนั้นๆ ส าเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง ดังนั้น การท างานใดๆ ถ้าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
จะท าให้งานนั้นส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เนื่องจากประชาชนจะเกิดความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 
กล่าวโดยสรุป นักบริหารงานทั่วไปจะต้องสร้างให้บุคลากรในสังกัดและในองค์กรเป็นผู้ที่มีจิตใจ

ให้บริการ (Service Mind) ตามหลักการที่ว่า “ยิ้มแย้มแจ่มใส ตั้งใจสนทนา วาจาไพเราะ สงเคราะห์เกื้อกูล”  
เพ่ือประชาชนผู้รับบริการเกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม ในขณะเดียวกัน  ก็ไม่ควรละเลย 
การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้วยการ “ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า (ร่วมรับผิดชอบ)  
ร่วมตรวจสอบ และร่วมรับประโยชน์” เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน และเมื่อประชาชนเกิด      
ความพึงพอใจก็จะเกิดการยอมรับ “องค์กร ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน”  
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ความหมายของการมีส่วนร่วม 
ศักดิ์สิทธิ์ แย้มศรี (2543) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ว่า “การมีส่วนร่วม

ของประชาชน คือ การที่ประชาชนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนแสดงออกถึงความประสงค์ที่จะมีส่วนในการให้   
ความร่วมมือเพ่ือให้กิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสังคมได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพชุมชนที่
ต้องด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันต่อไปโดยปกติสุข” ปัจจุบันวิถีชีวิตของประชาชนถูกระทบจากสิ่งต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ท าให้เกิดสภาพการต่างคนต่างอยู่มุ่งหวังที่จะ
แก้ไขปัญหาของตนเองให้อยู่รอดไปในแต่ละวันไม่มีความสนใจต่อสังคมรอบข้าง ท าให้ปัญหาตามมาหลายด้าน
ทีน่ับวันจะเพ่ิมมากยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นที่จะต้องให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมซึ่งกันและกัน ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นให้ตรงกับความต้องการของทุกคน 

ไพรัตน์ เตชะรินทร์ (2527) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการที่รัฐบาลท า
การส่งเสริมชักน า และสร้างโอกาสให้กับประชาชนในชุมชนทั้งส่วนบุคคล กลุ่มชุมชน สมาคม มูลนิธิ และ
องค์กรอาสาสมัคร ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องรวมกัน 

ยุวัฒน์ วุฒิเมธี (2526) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาส  
ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติ  และร่วมรับผิดชอบในเรื่อง
ต่างๆ อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชนเอง 

อาภรณ์พันธ์ จันทร์สว่าง (2522) กล่าวไว้ว่า การมีส่วนร่วม (Participation) เป็นผลมาจากการ
เห็นพ้องต้องกันในเรื่องของความต้องการและทิศทางของการเปลี่ยนแปลง และความเห็นพ้องต้องกันนั้น
จะต้องมีมากพอจนเกิดความคิดริเริ่มโครงการเพ่ือการนั้นๆ เหตุผลเบื้องแรกของการที่คนเราสามารถรวมกันได้ 
ควรจะต้องมีความตระหนักว่าปฏิบัติการทั้งหมดหรือการกระท าทั้งหมดที่ท าโดยหรือท าในนามกลุ่มนั้นกระท า
ผ่านองค์กร (Organization) ดังนั้น องค์กรจะต้องเป็นเสมือนตัวน าให้บรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงที่ต้องการได้   

 
กล่าวโดยสรุป การมีส่วนร่วม หมายถึง ความร่วมมือของประชาชนไม่ว่าจะเป็นปัจเจกบุคคลหรือ

กลุ่มคนที่เห็นพ้องกันโดยใช้ความรู้ความสามารถ วัสดุอุปกรณ์เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการ
ด าเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

 
รูปแบบและขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ไพรัตน์  เตชะรินทร์ (2527) ได้กล่าวถึง ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของนโยบายการพัฒนา คือ 
1. ร่วมท าการศึกษาค้นคว้าถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนรวมตลอดถึงความ

ต้องการของชุมชน 
2. ร่วมค้นหาและสร้างรูปแบบและวิธีการพัฒนาเพ่ือแก้ไขและลดปัญหาของชุมชนหรือเพ่ือ

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือสนองความต้องการของชุมชน 
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3. ร่วมวางนโยบายหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม เพ่ือขจัดและแก้ไขตลอดจนสนอง
ความต้องการของชุมชน 

4. ร่วมตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
5. ร่วมจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6. ร่วมการลงทุนในกิจกรรมโครงการชุมชนตามขีดความสามารถของตนเองและของหน่วยงาน 
7. ร่วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
8. ร่วมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และร่วมบ ารุงรักษาโครงการและกิจกรรมที่ ได้ท าไว้           

ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาลให้ใช้ประโยชน์ได้ตลอดไป 
 
เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง (2525) ได้แบ่งขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ 4 ขั้นตอน คือ 
1. การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม 
3. การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติงาน 
4. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน 
 
ซึ่งสอดคล้องกับ โกวิทย์ พวงงาม (2545) ได้สรุปถึงการมีส่วนร่วมที่แท้จริงของประชาชนใน     

การพัฒนา ว่าควรจะมี 4 ขั้นตอน คือ 
1. การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของแต่ละท้องถิ่น กล่าวคือ ถ้าหาก   

ชาวชนบทยังไม่สามารถทราบถึงปัญหาและเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาในท้องถิ่นของตนเป็นอย่างดีแล้ว      
การด าเนินงานต่างๆ เพ่ือแก้ปัญหาของท้องถิ่นย่อม ไร้ประโยชน์ เพราะชาวชนบทจะไม่เข้าใจและมองไม่เห็น
ถึงความส าคัญของการด าเนินงานเหล่านั้น 

2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม เพราะการวางแผนด าเนินงาน เป็น ขั้นตอนที่จะ
ช่วยให้ชาวชนบทรู้จักวิธีการคิด การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล รู้จักการ น าเอาปัจจัยข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ใน
การวางแผน 

3. การมีส่วนร่วมในการลงทุนและการปฏิบัติงาน แม้ชาวชนบทส่วนใหญ่จะมี ฐานะยากจน แต่ก็มี
แรงงานของตนที่สามารถใช้เข้าร่วมได้ การร่วมลงทุนและปฏิบัติงาน จะท าให้ชาวชนบทสามารถคิดต้นทุน
ด าเนินงานได้ด้วยตนเอง ท าให้ได้เรียนรู้การด าเนิน กิจกรรมอย่างใกล้ชิด 

4. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน ถ้าหากการติดตามงานและ ประเมินผลงาน
ขาดการมีส่วนร่วมแล้วชาวชนบทย่อมจะไม่ทราบด้วยตนเองว่างานที่ท า ไปนั้นได้รับผลดี ได้รับประโยชน์
หรือไม่อย่างใด การด าเนินกิจกรรมอย่างเดียวกันใน โอกาสต่อไป จึงอาจจะประสบความยากส าบาก 
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4. ข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นั้นถือเป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในจังหวัดสตูล 
ซึ่งเป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีการปรับปรุง แก้ไข และวิวัฒนาการมาตามล าดับ สภาจังหวัดถูกจัด
ให้มีข้ึนเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2476 ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ.2476 ฐานะของสภาจังหวัด
ขณะนั้น มีลักษณะเป็นองค์กรตัวแทนของประชาชน ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา หารือ แนะน าแก่คณะกรรมการ
จังหวัดเท่านั้น ต่อมามีการตราพระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ. 2481 ขึ้นเพ่ือแยกกฎหมายที่เกี่ยวกับสภา
จังหวัดไว้โดยเฉพาะ จนกระทั่งได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2495 
ซึ่งก าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาข้าราชการในส่วนจังหวัดของกระทรวง 
ทบวง กรมต่างๆ โดยตรงแทนคณะกรรมการจังหวัดเดิม สภาจังหวัดจึงมีฐานะเป็นสภาที่ปรึกษาของผู้ว่า 
ราชการจังหวัด ต่อมามีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด  พ.ศ.2498 ซึ่งก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นหน่วยราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีฐานะเป็นนิติบุคคล และต่อมา
ได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัดใหม่ โดยตราพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ท าให้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมด 
อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลนั้น มีพัฒนาการมา
อย่างยาวนาน โดยปัจจุบันอยู่ภายใต้การบริหารงานของ นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ ต าแหน่ง นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล 
 
 1. ด้านกายภาพของพ้ืนที่ตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
 1.1 ที่ตั้ง 
 จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดสุดเขตแดนใต้ของประเทศไทย ด้านฝั่ งทะเลอันดามัน ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร 973 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 2,807.52 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,754,701 ไร่ 
(นับรวมพ้ืนที่ที่เป็นสวนของน้ าทะเล) เป็นล าดับที่ 63 ของประเทศ และล าดับที่ 12 ของภาคใต้ รองลงมาคือ 
จังหวัดปัตตานีและจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที ่6 องศา 4 ลิปดาเหนือ ถึง 7 องศา 2 ลิปดาเหนือ และ
เส้นแวงที่ 99 องศา 5 ลิปดาตะวันออก ถึง 100 องศา 3 ลิปดาตะวันออก มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย
ตลอดแนวชายแดนทางบกยาวประมาณ 56 กิโลเมตร ติดฝั่งทะเลอันดามัน มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ    
144.8 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง และอ าเภอปะ
เหลียน จังหวัดตรัง 
 ทิศใต ้ติดต่อกับ รัฐเปอร์ลิส และรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และรัฐเปอรล์ิส ประเทศมาเลเซีย 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย 
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 โดยพ้ืนที่บนบกมีเทือกเขาบรรทัดและสันกาลาคีรี  เป็นเส้นกั้นอาณาเขตระหว่างจังหวัดสตูลกับ
จังหวัดอ่ืนๆ และประเทศมาเลเซีย 
 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 จังหวัดสตูล มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบสลับกับภูเขา พ้ืนที่ทางทิศเหนือและทิศตะวันออก เป็นเนินเขา
และภูเขาสูง โดยมีเทือกเขาส าคัญ คือ ภูเขาสันกาลาคีรี พ้ืนที่ค่อยๆ ลาดเอียงลงสู่ทะเลด้านตะวันตก และ   
ทิศใต้ มีที่ราบแคบๆ ขนานไปกับชายฝั่งทะเล ถัดจากที่ราบลงไปเป็นป่าชายเลนน้ าเค็มขึ้นถึงมีป่าแสมหรือป่า
โกงกางอยู่เป็นจ านวนมาก เป็นจังหวัดที่มีล าน้ าสายสั้นๆ ไหลผ่านพ้ืนที่ทางตอนเหนือ และทิศตะวันออกของ
จังหวัด ประกอบด้วยภูเขามากมายสลับซับซ้อน โดยมีทิวเขานครศรีธรรมราชแบ่งเขตจังหวัดสตูลกับจังหวัด
สงขลา และทิวเขาสันกาลาคีรีแบ่งเขตประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย และยังมีภูเขาน้อยใหญ่อยู่กระจัด
กระจายในตอนล่างและชายฝั่งตะวันตก ภูเขาที่ส าคัญได้แก่ เขาจีน เขาพญาบังสา เขาหัวกาหมิง เขาใหญ่   
เขาทะนาน เขาควนกาหลง และเขาโต๊ะพญาวัง 
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
 จังหวัดสตูล ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดอ่าวไทย และลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย ลักษณะภูมิประเทศเป็นแบบร้อนชื้น มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อนกับฤดูฝน โดยมีช่วง  
ฤดูฝนยาวนานระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม และมีฤดูร้อนเพียง 4 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม    
ถึงเดือนเมษายน 
 
 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 เขตการปกครอง สามารถแบ่งหน่วยการปกครองและพ้ืนที่ เป็นดังนี้ 
 

 
ล าดับ 

 
อ าเภอ 

เขตการปกครอง จ านวน 
ประชากร 

พื้นที ่ สัดส่วน 
ประชากร/พื้นที ่ต าบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. (ตร.กม.) 

1. เมืองสตูล 12 70 4 10 114,468 802.57 142.627 
2. ละง ู 6 61 1 6 72,532 380.35 190.698 
3. ทุ่งหว้า 5 35 1 5 24,141 452.33 53.3703 
4. ควนกาหลง 3 32 - 3 34,972 532.08 65.727 
5. ควนโดน 4 31 1 4 26,646 220.80 120.679 
6. ท่าแพ 4 31 - 4 29,420 209.32 140.55 
7. มะนัง 2 19 - 2 18,265 210.07 86.9472 

รวม 36 279 7 34 320,444 2,807.52 114.138 
 

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดสตูล 
ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2561 
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3. ประชากร 
ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร ณ เดือนมิถุนายน 2561 มีจ านวน 320,444 คน แยกเป็น 
- ประชากรเพศชาย จ านวน 159,105 คน 
- ประชากรเพศหญิง จ านวน 161,339 คน 
- จ านวนครัวเรือน จ านวน 102,329 ครัวเรือน 
 
4. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
การคมนาคมขนส่ง 
1) ทางรถยนต์ 
จังหวัดสตูล มีเส้นทางคมนาคมทั้งทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงจังหวัด ที่เชื่อมต่อระหว่าง

จังหวัด ระหว่างอ าเภอ และระหว่างประเทศเพ่ือนบ้าน ทางหลวงที่อยู่พ้ืนที่จังหวัดสตูล มีทั้งสิ้น 13 สายทาง 
16 ตอนควบคุม ระยะทางรวม 315.952 กิโลเมตร โดยมีทางหลวงแผ่นดินที่ส าคัญ ได้แก่ 

(1) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 406 สายยนตรการก าธร เป็นทางหลักที่สามารถเดินทางไปยัง
จังหวัดใกล้เคียง คือ จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา และจังหวัดตรัง โดยไปเชื่อมต่อกับถนนเพชรเกษมที่สี่แยก
คูหา เขตอ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา แยกซ้ายไปจังหวัดพัทลุง แยกขวาไปอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ระยะทางประมาณ 67 กิโลเมตร 

(2) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 416 สายฉลุง - ตรัง เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดสตูล
กับจังหวัดตรัง ระยะทางประมาณ 140 กิโลเมตร เริ่มจากสามแยกฉลุง ผ่านอ าเภอท่าแพ อ าเภอละงู อ าเภอ
ทุ่งหว้า อ าเภอปะเหลียน และอ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 

2) ทางรถไฟ 
สตูล ไม่มีสถานีรถไฟ แต่สามารถเดินทางไปกับขบวนรถกรุงเทพฯ - ยะลา, กรุงเทพฯ – หาดใหญ่

หรือกรุงเทพฯ - สุไหงโก-ลก ลงที่สถานีรถไฟหาดใหญ่ จากนั้น ต่อรถตู้โดยสารหรือรถโดยสารประจ าทาง    
เข้าจังหวัดสตูล ระยะทาง 98 กิโลเมตร หรือเดินทางกับขบวนรถกรุงเทพฯ - ตรัง, กรุงเทพฯ - กันตัง ลงที่
สถานีรถไฟตรัง นั่งรถประจ าทางรถตู้ หรือแท็กซ่ี เข้าสู่จังหวัดสตูล 

3) ทางเครื่องบิน 
ไมม่ีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ แต่สามารถเดินทางจากอ าเภอหาดใหญ่ หรือ จังหวัดตรัง ดังนี้ 
เส้นทางที่ 1 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ แล้วต่อรถแท็กซี่หรือรถโดยสารประจ าทาง จากตัวอ าเภอ  

หาดใหญ่ เขา้จังหวัดสตูล อีกประมาณ 98 กิโลเมตร 
เส้นทางที่ 2 กรุงเทพฯ – ตรัง แล้วต่อด้วยรถประจ าทาง รถตู้ หรือรถแท็กซี่ จากในเมืองสู่จังหวัด

สตูล ประมาณ 150 กิโลเมตร 
4) ทางทะเล 
ความยาวชายฝั่งทะเลจังหวัดสตูล 144.8 กิโลเมตร มีคลองสายหลัก 6 สาย ความยาวรวม 277.55 

กิโลเมตร มีเกาะในทะเล จ านวน 105 เกาะ เกาะที่มีผู้คนมาตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ จ านวน 9 เกาะ การคมนาคม
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ทางน้ าที่ส าคัญ เป็นการเดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวภายในประเทศ และการเดินทางระหว่างประเทศไปยัง
ประเทศมาเลเซียทางทะเล 
 

5. ระบบเศรษฐกิจ 
5.1 การเกษตร 
การพัฒนาด้านการเกษตรที่ผ่านมายังด าเนินการได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควร ผลผลิตและ  

รายได้จากการเกษตรลดต่ าลง ภาคการเกษตรตั้งแต่ปี 2554 - 2558 มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะ
เกิดจากปัจจัยภายนอก คือ ภาวะผันผวนของราคาผลผลิตในตลาดโลก แต่การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโดย
การลดต้นทุนและพัฒนาคุณภาพสายพันธุ์พืชเศรษฐกิจยังไม่เข้มข้นเท่าที่ควร เช่น การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง
เพ่ือลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ย โดยภาพรวมของผลสัมฤทธิ์ เกษตรกรในจังหวัดสตูลยังคงขาดเสถียรภาพทาง   
ด้านรายได้ทางการเกษตร ส่งผลต่อความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ลดลง และเศรษฐกิจโดยภาพรวมของ
จังหวัดมีมูลค่าลดลงอันเป็นผลจากการเกษตร 

5.2 การท่องเที่ยว 
จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดหนึ่ งที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงาม มีความโดดเด่นในแหล่ง

ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จึงเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว ถึงแม้ว่าจะมีข้อจ ากัดในเรื่องฤดูกาลในการท่องเที่ยว  
ก็ตาม แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสตูลมากนัก ดังนั้น การท่องเที่ยว  
ของสตูลยังคงมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งตลาดหลักยังคงเป็นผู้ เยี่ยมเยือนชาวไทย ส่วนใหญ่นิยมเดินทาง
ไปยังเกาะตะรุเตา และบางส่วนใช้จังหวัดสตูลเป็นทางผ่านไปยังเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ในขณะที่    
ชาวต่างประเทศมีอัตราลดลง ทั้งนี้  เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ยังคงเข้าใจผิดว่า
จังหวัดสตูลอยู่ใกล้กับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ท าให้ไม่กล้าตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว ส่งผลท าให้กระแส
การเดินทางของผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศมีแนวโน้มที่ลดลง 
 
5. วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
และแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 
 5.1 วิสัยทัศน์ 
 “เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับโลก เกษตรยั่งยืน สังคมน่าอยู่” 
 
 5.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  
 พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2  
 สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  
 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  
 จดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  
 อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  
 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7  
 บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
 
 5.3 เป้าประสงค ์
 1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
 2. มูลค่ามวลรวมจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
 3. ประชาชนมีคุณภาพที่ดี 
 
 5.4 ตัวชี้วัด 
 1. รายไดจ้ากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
 2. รายไดป้ระชากรเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 
 3. โครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้รับการพัฒนาใหม้ีมาตรฐานเพิ่มขึ้น 
 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   
และสิ่งแวดล้อม 
 5. จ านวนศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟ ู
 6. ค่าผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเฉลี่ยสูงขึ้น 
 7. จ านวนเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอาย ุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ไดร้ับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดี 
ยิ่งขึ้น 

8. จ านวนกิจกรรมด้านการป้องกันโรค การควบคุมและสาธารณสุขมีมากข้ึน 
9. จ านวนสนามกีฬาที่ได้รับการพัฒนามาตรฐาน 
10. จ านวนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาของ อบจ. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  
มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
1.1 พัฒนา ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีมาตรฐาน 
1.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชีวิตชุมชน ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน   

และท้องถิ่น 
1.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้และทักษะในการให้บริการ  การป้องกันและ

บรรเทาอุบัติภัย 
1.4 ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ 
1.5 สนับสนุน ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายตลอดทั้งปี 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างยั่งยืน 
มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
2.1 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการใช้เทคโนโลยีการเกษตร 
2.2 การส่งเสริมการรวมกลุ่ม เพ่ือการแปรรูป ลดต้นทุน สร้างมูลค่าเพ่ิมและการตลาด 
2.3 สนับสนุนการวิจัย และเพ่ิมศักยภาพ และสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรอย่างยั่งยืน 
2.4 การส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 
มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
3.1 ก่อสร้าง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา ถนน สะพาน รางระบายน้ า และระบบวิศวกรรมจราจร       

ให้มีความเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่น 
3.2 ก่อสร้าง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาเข่ือนกั้นตลิ่งริมแม่น้ าและทะเล 
3.3 จัดให้มี ซ่อมแซม บ ารุงรักษาสถานีขนส่งหรือที่พักผู้โดยสารที่สะดวกและปลอดภัย ทั้งทางบก

และทางน้ า 
3.4 สนับสนุนการจัดท า ปรับปรุงผังเมือง และการบังคับใช้ให้เป็นไปตามผัง 
3.5 ก่อสร้างและบ ารุงรักษาแหล่งน้ า เพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ 
3.6 พัฒนาระบบไฟฟ้า สารสนเทศและการสื่อสารอย่างทั่วถึง 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน  
มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
4.1 อนุรักษ ์ฟ้ืนฟ ูและสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.2 สนับสนุนการบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และการบ าบัดน้ าเสีย 
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4.3 ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการเฝ้ าระวังและแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
5.1 สนับสนุนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
5.2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีของท้องถิ่น 
5.3 สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข  
มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
6.1 ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และ

การศึกษาตลอดชีวิต 
6.2 การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
6.3 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
6.4 ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันโรค การควบคุมโรค และการสาธารณสุข 
6.5 ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
6.6 ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6.7 พัฒนาสนามกีฬา ลานกีฬา และสวนสาธารณะให้ได้มาตรฐาน 
6.8 พัฒนาบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการให้มีความรู้และทักษะที่สูงขึ้น  และส่งเสริม     

การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาอย่างต่อเนื่อง 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
7.1 การวางแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
7.2 พัฒนาและจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ให้สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
7.3 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 
7.4 ส่งเสริม สนับสนุนประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความสมานฉันท์ และสร้างความเข้มแข็ง   

ในชุมชน 
7.5 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 
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6. อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน (ส านัก/กอง) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการเพ่ือรองรับภารกิจตามอ านาจ
หน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด กฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมายอ่ืนๆ ที่ก าหนดอ านาจหน้าที่ให้แก่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด โดยค านึงถึงความต้องการและเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้แบ่งส่วนราชการหลักๆ ออกเป็น 1 ส านัก 7 กอง ดังรายละเอียดต่อไปนี้   

1. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หรืองานราชการที่มิได้

ก าหนดไว้ว่าเป็นหน้าที่ของส่วนราชการใด และงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยการให้บริการหลักๆ ที่
เกี่ยวข้องกับประชาชนส่วนใหญ่ของหน่วยงานนี้ เช่น งานเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน งานรักษา
ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน งานประชาสัมพันธ์ อบจ.สตูล งานพัฒนาและส่งเสริม  
การท่องเที่ยว งานจัดท าแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว งานจัดท าโครงการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และงาน
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เป็นต้น 

2. กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับงานการประชุมสภา อบจ. งานติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภา อบจ. 

งานเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับการประชุม เป็นต้น โดยการให้บริการหลักๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนส่วนใหญ่
ของหน่วยงานนี้ เช่น งานการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น เป็นต้น 

3. กองแผนและงบประมาณ 
 มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน/โครงการ ของ อบจ. งานประสาน

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น/จังหวัด งานจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด เป็นต้น โดยการให้บริการหลักๆ ที่
เกี่ยวข้องกับประชาชนส่วนใหญ่ของหน่วยงานนี้  เช่น งานศูนย์แก้ไขปัญหาและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เป็นต้น 

4.  กองคลัง 
 มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับงานการเงินและเอกสารทางการเงิน งานการจัดสรรเงินต่างๆ โดย  

การให้บริการหลักๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนส่วนใหญ่ของหน่วยงานนี้  เช่น งานจัดเก็บรายได้ งานเร่งรัด
จัดเก็บรายได ้เป็นต้น 

5.  กองช่าง 
 มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับงานตรวจสอบการก่อสร้าง งานควบคุมก่อสร้างอาคาร  โดยการ

ให้บริการหลักๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนส่วนใหญ่ของหน่วยงานนี้  เช่น งานบ ารุงรักษาทางระบายน้ า งาน
จัดท าให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา งานจัดให้มีและบ ารุงการไฟฟ้า งานบรรเทาสาธารณภัย งานจัดตั้งและ
ดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม และงานรักษาความสะอาดทางเดินและที่สาธารณะ เป็นต้น 
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6.  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุม ดูแล สนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน 

งานการศึกษานอกระบบและส่งเสริมอาชีพ งานประเพณี ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม โดยการให้บริการ
หลักๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนส่วนใหญ่ของหน่วยงานนี้ เช่น งานส่งเสริมกีฬาและสันทนาการ งานกิจกรรม
พัฒนาเด็กและเยาวชน และงานห้องสมุดประชาชน เป็นต้น 

7. กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พ่ึง 

คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส งานป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด โดยการให้บริการหลักๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน
ส่วนใหญ่ของหน่วยงานนี้ เช่น งานส่งเสริมสนับสนุนสุขภาพอนามัย ควบคุม ส่งเสริมป้องกันและรักษาโรค  
งานส่งเสริมสนับสนุนการอาชีพของประชาชนและครัวเรือน ฝึกอบรมและพัฒนาแรงงานท้องถิ่น ส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน และงานจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ ภายในท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มอาชีพ เป็นต้น 

8. กองพัสดุและทรัพย์สิน 
มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับงานการจัดท าแผนจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน งานทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์

และทรัพย์สิน งานรายงานข้อมูลพัสดุและทรัพย์สิน และงานแนะน าแนวทางแก้ไข ปรับปรุงและเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานด้านการพัสดุ เป็นต้น โดยการให้บริการหลักๆ ของหน่วยงานนี้
อาจไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับประชาชนส่วนใหญ่ 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย 

 
บทนี้เป็นการน าเสนอเกี่ยวกับระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย ประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 
การศึกษาครัง้นี้ มีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
1.  ประชากร 

 ได้แก่ ประชาชนในครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล จ านวน 320,444 คน ซึ่งอาศัยอยู่ภายใต้จ านวนครัวเรือน 102,329 ครัวเรือน (ที่ท าการปกครอง   
จังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2561) 

2.  กลุ่มตัวอย่าง 
 ได้แก่ ตัวแทนครัวเรือนซึ่งเป็นประชาชนที่มีภูมิล าเนาและมีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การ  

บริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ใช้เกณฑ์ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ  Teddlie 
and Tashakkori (2009) ดังตาราง 2 

 
ตาราง 2 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดประชากรและขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ความเชื่อมั่น โดยอาศัยหลักความ
น่าจะเป็นทางสถิต ิ
 

     ขนาดประชากร      ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ความเชื่อมั่น 95% 
     100                          80 
     500                         218 

     1,000                         278 
     2,000                         323 
     3,000                         341 

     ไม่จ ากัด                         384 
 

ที่มา : Teddlie and Tashakkori (2009) 
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เมื่อพิจารณาจากตาราง 2 พบว่า เมื่อขนาดประชากรไม่จ ากัด (มากกว่า 3,000 คน) ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงโอกาส 95% ที่ค่าสถิติของตัวอย่างสามารถเป็นตัวแทนพารามิเตอร์ของประชากร   
จะเท่ากับ 384 ตัวอย่าง ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีจ านวน 384 ตัวอย่าง 

 
ดังนั้น ผู้วิจัยด าเนินการเก็บแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 384 ชุด โดยใช้การสุ่มตัวอย่าง

แบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากขั้นตอนการคัดเลือกตัวอย่าง 
ผู้ วิจัยได้ก าหนดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างระดับครัวเรือนในแต่ละอ าเภอแบบเท่ากัน ตามสัดส่วน              
เขตการปกครองระดับต าบล รวมทั้งหมด 36 ต าบล ในแต่ละอ าเภอ จ านวน 7 อ าเภอ รวมกลุ่มตัวอย่าง  
ต าบลละ 11 ตัวอย่าง 

 
ฉะนั้น กลุ่มตัวอย่างจริงที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีจ านวน 396 ตัวอย่าง ซึ่งเป็นขนาดกลุ่มตัวอย่าง     

ที่ไม่แตกต่างหรือมีความคลาดเคลื่อนจากหลักความสัมพันธ์ระหว่างขนาดประชากรและขนาดกลุ่มตัวอย่าง     
ที่ความเชื่อม่ันของ Teddlie and Tashakkori มากนัก 

 
โดยการคัดเลือกตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage 

Random Sampling) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

1. สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling)  
โดยจ าแนกออกเป็น 7 กลุ่ม ตามเขตอ าเภอในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ซึ่งมีจ านวน

ทั้งหมด 7 อ าเภอ ทั้งนี้ เพ่ือให้ได้ตัวอย่างซึ่งเป็นตัวแทนของการศึกษามีความครอบคลุมอยู่ทั่วทั้งพ้ืนที่ในทุก
อ าเภอ 

 
2. สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
โดยผู้วิจัยจะเจาะจงเลือกตัวอย่างในระดับต าบลของแต่ละอ าเภอ ทั้ง 7 อ าเภอ โดยคัดเลือกทุก

ต าบลที่ตั้งอยู่ในทุกอ าเภอในพ้ืนที่การดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ทั้งนี้ เนื่องจากทุกต าบลต้องมี
โอกาสและมีสิทธิเท่าเทียมกันส าหรับการเป็นตัวแทนของการศึกษา 

 
อย่างไรก็ตาม ส าหรับการก าหนดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างระดับบุคคลในแต่ละต าบลนั้น เนื่องจาก

ผู้วิจัยเลือกตัวอย่างในระดับต าบลของแต่ละอ าเภอ ทั้ง 7 อ าเภอ โดยคัดเลือกทุกต าบลที่ตั้งอยู่ในทุกอ าเภอ   
ในพ้ืนที่การดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลทั้งหมด เพื่อมุ่งให้ทุกต าบลมีโอกาสและมีสิทธิเท่าเทียมกัน
ส าหรับการเป็นตัวแทนของการศึกษา และได้ตัวอย่างที่เกิดการกระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน  
จังหวัดสตูล ผู้วิจัยจึงก าหนดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างระดับบุคคลในแต่ละต าบลแบบเท่ากัน ทั้งนี้เนื่องจาก 
เป็นการศึกษาแบบกระจายอยู่ในทุกต าบลทั้งหมดอยู่แล้ว  
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ฉะนั้น เมื่อก าหนดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างระดับบุคคลในแต่ละต าบลแล้ว สามารถสรุปจ านวน
ตัวอย่างจ าแนกตามต าบลที่ใช้ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ได้ดังตาราง 3 

 
ตาราง 3 สรุปจ านวนตัวอย่างจ าแนกตามต าบลที่ใช้ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ 

ล าดับที่      ชื่อต าบล  จ านวนตัวอย่าง 
ต าบลในพื้นที่อ าเภอเมืองสตูล 

1 เกตรี  11 
2 เกาะสาหร่าย  11 

3 เจ๊ะบิลัง  11 

4 คลองขุด  11 

5 ควนโพธิ์  11 

6   ควนขัน  11 

7 ฉลุง  11 

8 ตันหยงโป  11 

9 ต ามะลัง  11 

10 บ้านควน  11 

11 ปูย ู  11 

12 พิมาน  11 

ต าบลในพื้นที่อ าเภอควนโดน 
13 ควนโดน  11 

14 ควนสตอ  11 

15 ย่านซื่อ  11 

16 วังประจัน  11 

ต าบลในพื้นที่อ าเภอควนกาหลง 
17 ควนกาหลง  11 

18 ทุ่งนุ้ย  11 

19 อุใดเจริญ  11 

ต าบลในพื้นที่อ าเภอมะนัง 
20 นิคมพัฒนา  11 

21 ปาล์มพัฒนา  11 
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ตาราง 3 สรุปจ านวนตัวอย่างจ าแนกตามต าบลที่ใช้ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ (ต่อ) 

ล าดับที่      ชื่อต าบล  จ านวนตัวอย่าง 
ต าบลในพื้นที่อ าเภอท่าแพ 

22 แป-ระ  11 
23 ท่าเรือ  11 

24 ท่าแพ  11 

25 สาคร  11 

ต าบลในพื้นที่อ าเภอทุ่งหว้า 
26  ขอนคลาน  11 

27 ทุ่งบุหลัง  11 

28 ทุ่งหว้า  11 

29 นาทอน  11 

30 ป่าแก่บ่อหิน  11 

ต าบลในพื้นที่อ าเภอละงู 
31 เขาขาว  11 

32 แหลมสน  11 

33 ก าแพง  11 

34 น้ าผุด  11 

35 ปากน้ า  11 

36 ละงู  11 

 รวม  396 
 

3. การคัดเลือกตัวอย่างของแต่ละต าบลทั้ง 36 ต าบล ใน 7 อ าเภอ ใช้การเลือกตัวอย่างแบบมี
ระบบ (systematic sampling)  

โดยการเก็บข้อมูลตัวอย่างระดับบุคคลตามครัวเรือนของแต่ละต าบล แบบเว้นบ้านเลขที่ เพ่ือเป็น
ตัวแทนของการศึกษาที่มีการกระจายในระดับต าบล 

อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงบ้านเลขที่ที่เป็นตัวอย่างแล้วนั้น ผู้วิจัยจะพิจารณาความสามารถของผู้ตอบ
แบบสอบถามว่าสามารถให้ข้อมูลได้หรือไม่ หากพิจารณาแล้วไม่สามารถให้ข้อมูลได้ เช่น เป็นคนชรา คนพิการ 
คนป่วย เป็นต้น หรือบ้านเลขที่นั้นๆ ไม่มีผู้อาศัยอยู่  ไม่ประสงค์หรือไม่สะดวกจะให้ข้อมูลหรือตอบ
แบบสอบถาม ผู้วิจัยก็จะด าเนินการใช้บ้านเลขท่ีถัดไปเป็นตัวแทนของการศึกษาแทน 
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2. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
1. แบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน เพ่ือเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการ

ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง 7 ด้าน และความพึง
พอใจของประชาชนต่อผลงาน/โครงการ/กิจกรรมเด่น ที่ให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด แนวทางและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานในแต่ละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

โดยผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล    

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2561 ถึง เดือนกันยายน ปี 2562) ประกอบด้วย 

2.1 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
2.2 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ   

ให้มีความม่ันคงยั่งยืน 
2.3 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 
2.4 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคม   

น่าอยู่อย่างยั่งยืน 
2.5 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ        

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.6 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน   

สังคมสงบสุข 
2.7 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
2.8 ผลงาน / โครงการ / กิจกรรมเด่น ที่ให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดของการด าเนินงาน  

รวมทั้งความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง 7 ด้าน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2561 ถึง       
เดือนกันยายน ปี 2562) 
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เกณฑ์การแปลผล 
จากแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร   

ส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล              
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการแปลผลในลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
ก าหนดให้มีค่าน้ าหนักคะแนน โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับความพึงพอใจ                    คะแนน 
       มากที่สุด         มีค่าความพึงพอใจ เท่ากับ 5 คะแนน 
         มาก         มีค่าความพึงพอใจ เท่ากับ 4 คะแนน 
      ปานกลาง        มีค่าความพึงพอใจ เท่ากับ 3 คะแนน 
         น้อย       มีค่าความพึงพอใจ เท่ากับ 2 คะแนน 
      น้อยที่สุด        มีค่าความพึงพอใจ เท่ากับ 1 คะแนน 
 

ส่วนการจัดกลุ่มระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล     
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา จะน าคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามมาจัด
กลุ่ม 

โดยแบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ ในลักษณะการแบ่งแบบช่วงที่เท่ากัน (Equal 
Interval) ซึ่งมีเกณฑ์ค่าเฉลี่ย ดังนี้ 

        ช่วงคะแนน           ระดับความพึงพอใจ 
       คะแนนเฉลี่ย     4.51 – 5.00         มีความพึงพอใจ   อยู่ในระดับมากที่สุด 
       คะแนนเฉลี่ย     3.51 – 4.50         มีความพึงพอใจ   อยู่ในระดับมาก 
       คะแนนเฉลี่ย     2.51 – 3.50        มีความพึงพอใจ   อยู่ในระดับปานกลาง 
       คะแนนเฉลี่ย     1.51 – 2.50         มีความพึงพอใจ   อยู่ในระดับน้อย 
       คะแนนเฉลี่ย     1.00 – 1.50        มีความพึงพอใจ   อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

2. แบบประเมินระดับความส าเร็จในการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเปรียบเทียบ
กับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

(โดยเป็นแบบประเมินที่ผู้วิจัยใช้สอบถามหรือเก็บข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล เกี่ยวกับจ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 
2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือประเมินระดับความส าเร็จของ
เป้าหมายตามแผนกับการด าเนินการจริง โดยประเมินในภาพรวม โดยพิจารณาตามประเด็นยุทธศาสตร์       
ทั้ง 7 ด้าน ในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล) 
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้  ผู้วิจัยจะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดด้วย
แบบสอบถาม โดยด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองพร้อมคณะผู้ช่วยวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทน         
ในแต่ละต าบล โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบการพูดคุยตามแนวค าถามในแบบสอบถาม และผู้วิจัยพร้อมคณะ
ผู้ช่วยวิจัยจดประเด็นให้ เพ่ือเก็บข้อมูลทันที จากนั้น น าแบบสอบถามที่ได้รับทั้งหมดมาตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของค าตอบ และลงรหัสข้อมูลเพื่อด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง 
ใช้ โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์  (SPSS- Statistical Package for Social 

Sciences) โดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ ได้แก่  
- ค่าความถ่ี (Frequency)    
- ค่าร้อยละ (Percentage)  
- ค่าเฉลี่ย (Mean) 
- ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
ส าหรับประเด็นค าถามปลายเปิดที่ให้แสดงความคิดเห็น  ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content 

Analysis) เพ่ือจัดเรียงหมวดหมู่ความเหมือนและความแตกต่างของความคิดเห็นในแต่ละประเด็นดังกล่าว 
 
2. การวิเคราะห์แบบประเมินระดับความส าเร็จของเป้าหมายในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา    

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
ใช้เกณฑ์ประเมินระดับความส าเร็จของเป้าหมายในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสตูล ซึ่งมีเกณฑ์การประเมินเพ่ือวัดระดับความส าเร็จในการด าเนินโครงการ  ดังนี้         
(กมล ส่งวัฒนา และ สุพจน์ โกวิทยา, 2556) 

อยู่ในระดับร้อยละ 60 ลงมา  เท่ากับ  มีระดับความส าเร็จอยู่ในระดับต่ า 
อยู่ในระดับร้อยละ 61-80  เท่ากับ  มีระดับความส าเร็จอยู่ในระดับปานกลาง 
อยู่ในระดับร้อยละ 81 ขึ้นไป  เท่ากับ  มีระดับความส าเร็จอยู่ในระดับสูง 
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บทที่ 4 
ผลการส ารวจและวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงาน 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตลู ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล         

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2562 ส าหรับบทที่ 4 นี้สามารถจ าแนกข้อมูลผลการส ารวจ ออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 
สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือนตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562) ในแต่ละยุทธศาสตร์
การพัฒนา ทั้ง7 ด้าน และผลงาน/โครงการ/กิจกรรมเด่น ที่ให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วน 
จังหวัดสตูล ส่วนที่ 3 ระดับความส าเร็จของเป้าหมายในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ส่วนที ่1 สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ศาสนา 

อาชีพ รายได้ต่อเดือน เขตพ้ืนที่อ าเภอที่อยู่อาศัย ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่จังหวัด และช่องทางการรับ
ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ดังรายละเอียดในตาราง 4 
 
ตาราง 4 ค่าความถ่ีและร้อยละเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (N = 396) ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 150 37.9 
หญิง 246 62.1 

อายุ 
21-30 ปี 33 8.3 
31-40 ปี 115 29.0 
41-50 ปี 143 36.1 
51-60 ปี 69 17.4 
61 ปี ขึน้ไป 36 9.1 
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ตาราง 4 ค่าความถ่ีและร้อยละเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (N = 396) ร้อยละ 
ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 5 1.3 
มัธยมศึกษาตอนต้น 28 7.1 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./หรือเทียบเท่า 51 12.9 
อนุปริญญา/ปวส./หรือเทียบเท่า 82 20.7 
ปริญญาตรี 187 47.2 
สูงกว่าปริญญาตรี 32 8.1 
อ่ืนๆ ได้แก่ ไม่ได้ศึกษา (11) 11 2.8 

ศาสนา 
พุทธ 152 38.4 
อิสลาม 238 60.1 
คริสต์ 6 1.5 

อาชีพ 
รับราชการ 46 11.6 
รัฐวิสาหกิจ 24 6.1 
พนักงานบริษัท 55 13.9 
รับจ้างทั่วไป 89 22.5 
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 140 35.4 
นักศึกษา 10 2.5 
อ่ืนๆ ได้แก่ เป็นแม่บ้านและพ่อบ้าน (13), 

        ไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ (11),  
        ข้าราชการบ านาญ (8) 

32 8.1 

รายได้ต่อเดือน 
ไม่เกิน 10,000 บาท 21 5.3 
10,001 – 20,000 บาท 180 45.5 
20,001 – 30,000 บาท 139 35.1 
30,001 – 40,000 บาท 19 4.8 
มากกว่า 40,000 บาท ขึ้นไป 18 4.5 
ไม่มีรายได ้ 19 4.8 
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ตาราง 4 ค่าความถ่ีและร้อยละเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (N = 396) ร้อยละ 
เขตพื้นที่อ าเภอที่อยู่อาศัย 

อ าเภอเมืองสตูล 132 33.3 
อ าเภอควนโดน 44 11.1 
อ าเภอควนกาหลง 33 8.3 
อ าเภอมะนัง 22 5.6 
อ าเภอท่าแพ  44 11.1 
อ าเภอทุ่งหว้า 55 13.9 
อ าเภอละงู 66 16.7 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัด 
น้อยกว่า 1 ปี 0 0.0 
1 – 5 ปี 7 1.8 
6 – 10 ปี 29 7.3 
11 – 15 ปี 96 24.2 
16 – 20 ปี    78 19.7 
20 ปี ขึ้นไป 186 47.0 

ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
วิทยุท้องถิ่น 100 25.3 
เอกสารประชาสัมพันธ์ 115 29.0 
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 52 13.1 
ป้ายประชาสัมพันธ์ 227 57.3 
รถประชาสัมพันธ์ 110 27.8 
ทีวีท้องถิ่น 52 13.1 
ช่องทางสื่อออนไลน์ Social Media เช่น Line,  
Facebook, Website 

265 66.9 

อ่ืนๆ ได้แก่ เพ่ือนบ้านแจ้ง (9), 
ทราบจากผู้น าในชุมชนบอกกล่าว (3) 

12 3.0 

   
 จากตาราง 4 สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 396 คน พบว่า 
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 เพศ กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 246 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 62.1 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.9 ตามล าดับ 
 
 อายุ กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ส่วนใหญ่  มีอายุ 41-50 ปี จ านวน 143 คน        
คิดเป็นร้อยละ 36.1 รองลงมามีอายุ 31-40 ปี จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 มีอายุ 51-60 ปี จ านวน 
69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.4 มีอายุ 61 ปี ขึ้นไป จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 และมีอายุ 21-30 ป ี
จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 ตามล าดับ 
 
 ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับ 
ปริญญาตรี จ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 47.2 รองลงมา มีการศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญา/ปวส./หรือ
เทียบเท่า จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.7 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./หรือเทียบเท่า จ านวน    
51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.9 สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1 อ่ืนๆ ได้แก่ ไม่ได้ศึกษา จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 และ
ระดับประถมศึกษา จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 ตามล าดับ 
 
 ศาสนา กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม จ านวน 238 คน 
คิดเป็นร้อยละ 60.1 รองลงมาคือ นับถือศาสนาพุทธ จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.4 และนับถือ  
ศาสนาคริสต์ จ านวน 6 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.5 ตามล าดับ 
 
 อาชีพ กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 
จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.4 รองลงมาคือ รับจ้างทั่วไป จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 พนักงาน
บริษัท จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.9 รับราชการ จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.6 อ่ืนๆ (ได้แก่ เป็น
แม่บ้านและพ่อบ้าน , ไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ , ข้าราชการบ านาญ) จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.1 
รัฐวิสาหกิจ จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.1 และนักศึกษา จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามล าดับ 
 
 รายได้ต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน  10,001–
20,000 บาท จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 รองลงมาคือ มีรายได้ต่อเดือน 20,001–30,000 บาท 
จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 35.1 มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.3 มีรายได้ต่อเดือน 30,001–40,000 บาท จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 ไม่มีรายได้ จ านวน 19 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.8 และมากกว่า 40,000 บาท ขึ้นไป จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 ตามล าดับ 
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 เขตพ้ืนที่อ าเภอที่อยู่อาศัย กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขต
อ าเภอเมืองสตูล จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมาคือ เขตอ าเภอละงู จ านวน 66 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.7 เขตอ าเภอทุ่งหว้า จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.9 เขตอ าเภอควนโดน และเขตอ าเภอท่าแพ 
จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.1 เขตอ าเภอควนกาหลง จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 และเขต 
อ าเภอมะนัง จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6 ตามล าดับ 
 
 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่จังหวัด กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่
ในพ้ืนที่จังหวัด เป็นระยะเวลา 20 ปี ขึ้นไป จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 47.0 รองลงมาคือ 11–15 ปี 
จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.2 ระยะเวลา 16–20 ปี จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.7 ระยะเวลา    
6–10 ปี จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 และระยะเวลา 1–5 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 
ตามล าดับ 
 

ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  กลุ่มตัวอย่างที่ ตอบ
แบบสอบถามในครั้งนี้ ส่วนใหญ่รับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ผ่านทางช่องทางสื่อ
ออนไลน์ Social Media เช่น Line, Facebook, Website จ านวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 66.9 รองลงมาคือ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 57.3 เอกสารประชาสัมพันธ์ จ านวน 115 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 29.0 รถประชาสัมพันธ์ จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 วิทยุท้องถิ่น จ านวน 100 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.3 หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และทีวีท้องถิ่น จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1 และ อ่ืนๆ ได้แก่   
เพ่ือนบ้านแจ้ง, ทราบจากผู้น าในชุมชนบอกกล่าว จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 ตามล าดับ 
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (เดือนตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562) ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง7 ด้าน และ
ผลงาน/โครงการ/กิจกรรมเด่น ที่ให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนิ น งานขององค์ การบริหารส่ วนจั งหวัดสตูล               
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 (เดือนตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562) ในภาพรวมและรายด้าน ดังรายละเอียดในตาราง 5 
 
ตาราง 5 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ในภาพรวมและรายด้าน) 
 

การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล MEAN SD ระดับความพึงพอใจ 
ด้านการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 3.85 0.52 มาก 
ด้านการสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ
ให้มีความม่ันคงยั่งยืน 

3.86 0.57 มาก 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 3.10 0.38 ปานกลาง 
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคม
น่าอยู่อย่างยั่งยืน 

3.86 0.54 มาก 

ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

4.23 0.55 มาก 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน 
สังคมสงบสุข 

3.97 0.44 มาก 

ด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาธิบาล 3.84 0.55 มาก 
ด้านผลงาน/โครงการ/กิจกรรมเด่น ที่ให้บริการประชาชน 4.22 0.63 มาก 

รวม 3.87 0.28 มาก 
 
 จากตาราง 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (MEAN = 3.87, SD = 0.28) และเมื่อพิจารณาเป็น   
รายด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ใน 7 ด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(MEAN = 4.23, SD = 0.55) ด้านผลงาน/โครงการ/กิจกรรมเด่น ที่ให้บริการประชาชน (MEAN = 4.22,    
SD = 0.63) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ เกิดความยั่ งยืน  สังคมสงบสุข (MEAN = 3.97,         
SD = 0.44) ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน  (MEAN = 3.86,         
SD = 0.54) ด้านการสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงยั่งยืน (MEAN = 3.86,         
SD = 0.57) ด้านการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน (MEAN = 3.85, SD = 0.52) และด้านการบริหาร
จัดการองค์กรอย่างมีธรรมาธิบาล (MEAN = 3.84, SD = 0.55) และมีความพึงพอใจในด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง อยู่ในระดับปานกลาง (MEAN = 3.10, SD = 0.38) ตามล าดับ 
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ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนิ น งานขององค์การบริหารส่ วนจั งหวัดสตูล               
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2562 ด้านการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ดังรายละเอียดในตาราง 6 
 
ตาราง 6 ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อ      
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
 

 
การด าเนินงาน 

 

มาก
ที่สุด 

 
มาก 

 

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

 

น้อย
ที่สุด 

 
MEAN 

 
SD 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
1. การพัฒนา ปรับปรุงสถานที่
ท่องเที่ยว และ สิ่งอ านวยความ
สะดวกให้มีมาตรฐาน  

62 
(15.7) 

224 
(56.6) 

102 
(25.8) 

7 
(1.8) 

1 
(0.3) 

3.86 0.69 มาก 

2. การพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชีวิต
ชุมชน ภายใต้การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและท้องถิ่น 

53 
(13.4) 

205 
(51.8) 

129 
(32.6) 

9 
(2.3) 

0 
(0.0) 

3.76 0.70 มาก 

3. การพัฒนาบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวให้มีความรู้และทักษะใน
การให้บริการ การป้องกันและ
บรรเทาอุบัติภัย 

96 
(24.2) 

205 
(51.8) 

90 
(22.7) 

4 
(1.0) 

1 
(0.3) 

3.99 0.73 มาก 

4. การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งใน
และต่างประเทศ 

93 
(23.5) 

186 
(47.0) 

107 
(27.0) 

9 
(2.3) 

1 
(0.3) 

3.91 0.78 มาก 

5. การสนับสนุน ส่งเสริมให้มี
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่
หลากหลายตลอดทั้งปี 

73 
(18.4) 

164 
(41.4) 

141 
(35.6) 

12 
(3.0) 

6 
(1.5) 

3.72 0.85 มาก 

รวม 3.85 0.52 มาก 
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จากตาราง 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน อยู่ในระดับมาก (MEAN = 3.85, SD = 
0.52) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล      

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2562 ด้านการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน อยู่ในระดับมาก จ านวนทั้ง 5 ข้อ ได้แก่ การพัฒนา
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้และทักษะในการให้บริการ การป้องกันและบรรเทาอุบัติภัย (MEAN = 
3.99, SD = 0.73) การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ 
(MEAN = 3.91, SD = 0.78) การพัฒนา ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีมาตรฐาน 
(MEAN = 3.86, SD = 0.69) การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชีวิตชุมชน  ภายใต้การมี    
ส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น  (MEAN = 3.76, SD = 0.70) และการสนับสนุน ส่งเสริมให้มีกิจกรรม       
การท่องเที่ยวที่หลากหลายตลอดทั้งปี (MEAN = 3.72, SD = 0.85) ตามล าดับ 
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ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ด้านการสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงยั่งยืน ดังรายละเอียดในตาราง 7 
 

ตาราง 7 ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อ      
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)    
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านการสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร   
และระบบเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงยั่งยืน 
 

 
การด าเนินงาน 

 

มาก
ที่สุด 

 
มาก 

 

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

 

น้อย
ที่สุด 

 
MEAN 

 
SD 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
1. การพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตด้วยการใช้เทคโนโลยี 
การเกษตร        

74 
(18.7) 

227 
(57.3) 

84 
(21.2) 

9 
(2.3) 

2 
(0.5) 

3.91 0.72 มาก 

2. การส่งเสริมการรวมกลุ่ม เพ่ือ
การแปรรูป ลดต้นทุน สร้าง
มูลค่าเพ่ิมและการตลาด 

90 
(22.7) 

255 
(64.4) 

43 
(10.9) 

8 
(2.0) 

0 
(0.0) 

4.08 0.64 มาก 

3. การสนับสนุนการวิจัย และ
เพ่ิมศักยภาพ และสร้างความ
เข้มแข็งภาคเกษตรอย่างยั่งยืน 

69 
(17.4) 

161 
(40.7) 

143 
(36.1) 

18 
(4.5) 

5 
(1.3) 

3.68 0.85 มาก 

4. การส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง   

67 
(16.9) 

186 
(47.0) 

126 
(31.8) 

14 
(3.5) 

3 
(0.8) 

3.76 0.80 มาก 

รวม 3.86 0.57 มาก 

 
จากตาราง 7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านการสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร และระบบเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงยั่งยืน   
อยู่ในระดับมาก (MEAN = 3.86, SD = 0.57) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
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ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล      
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2562 ด้านการสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร และระบบเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงยั่งยืน อยู่ในระดับมาก 
จ านวนทั้ง 4 ข้อ ได้แก่ การส่งเสริมการรวมกลุ่ม เพ่ือการแปรรูป ลดต้นทุน สร้างมูลค่าเพ่ิมและการตลาด 
(MEAN = 4.08, SD = 0.64) การพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้วยการใช้เทคโนโลยี  การเกษตร       
(MEAN = 3.91, SD = 0.72) การส่ งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง           
(MEAN = 3.76, SD = 0.80) และการสนับสนุนการวิจัย และเพ่ิมศักยภาพ และสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร
อย่างยั่งยืน (MEAN = 3.68, SD = 0.85) ตามล าดับ 
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ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง ดังรายละเอียดในตาราง 8 
 

ตาราง 8 ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อ      
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)    
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้
มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 
 

 
การด าเนินงาน 

 

มาก
ที่สุด 

 
มาก 

 

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

 

น้อย
ที่สุด 

 
MEAN 

 
SD 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
1. การก่อสร้าง ซ่อมแซม บ ารุง 
รักษา ถนน สะพาน รางระบายน้ า 
และระบบวิศวกรรมจราจร ให้มี
ความเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่น 

26 
(6.6) 

157 
(39.6) 

191 
(48.2) 

22 
(5.6) 

0 
(0.0) 

3.47 0.70 ปานกลาง 

2. การก่อสร้าง ซ่อมแซม บ ารุง 
รักษาเขื่อนกั้นตลิ่งริมแม่น้ าและ
ทะเล 

28 
(7.1) 

127 
(32.1) 

218 
(55.1) 

17 
(4.3) 

6 
(1.6) 

3.39 0.75 ปานกลาง 

3. การจัดให้ม ีซ่อมแซม บ ารุง 
รักษาสถานีขนส่งหรือที่พัก
ผู้โดยสารที่สะดวกและปลอดภัย 
ทั้งทางบกและทางน้ า 

4 
(1.0) 

44 
(11.1) 

279 
(70.5) 

63 
(15.9) 

6 
(1.5) 

2.94 0.60 ปานกลาง 

4. การสนับสนุนการจัดท า 
ปรับปรุงผังเมือง และการบังคับใช้
ให้เป็นไปตามผัง 

4 
(1.0) 

24 
(6.1) 

263 
(66.4) 

105 
(26.5) 

0 
(0.0) 

2.82 0.57 ปานกลาง 

5. การก่อสร้างและบ ารุงรักษา
แหล่งน้ า เพ่ืออุปโภค บริโภค และ
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

21 
(5.3) 

41 
(10.4) 

255 
(64.4) 

68 
(17.2) 

11 
(2.8) 

2.98 0.77 ปานกลาง 

6. การพัฒนาระบบไฟฟ้า 
สารสนเทศ และการสื่อสารอย่าง
ทั่วถึง 

13 
(3.3) 

54 
(13.6) 

273 
(68.9) 

42 
(10.6) 

14 
(3.5) 

3.03 0.71 ปานกลาง 

รวม 3.10 0.38 ปานกลาง 
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จากตาราง 8 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง  อยู่ในระดับ
ปานกลาง (MEAN = 3.10, SD = 0.38) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล      
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง อยู่ในระดับปานกลาง จ านวน  
ทั้ง 6 ข้อ ได้แก่ การก่อสร้าง ซ่อมแซม บ ารุง รักษา ถนน สะพาน รางระบายน้ า และระบบวิศวกรรมจราจร 
ให้มีความเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่น (MEAN = 3.47, SD = 0.70) การก่อสร้าง ซ่อมแซม บ ารุง รักษาเขื่อน   
กั้นตลิ่งริมแม่น้ าและทะเล (MEAN = 3.39, SD = 0.75) การพัฒนาระบบไฟฟ้า สารสนเทศ และการสื่อสาร
อย่างทั่วถึง (MEAN = 3.03, SD = 0.71) การก่อสร้างและบ ารุงรักษาแหล่งน้ า เพ่ืออุปโภค บริโภค และ
การเกษตรอย่างเพียงพอ (MEAN = 2.98, SD = 0.77) การจัดให้มี ซ่อมแซม บ ารุง รักษาสถานีขนส่งหรือ    
ที่พักผู้โดยสารที่สะดวกและปลอดภัย ทั้งทางบกและทางน้ า (MEAN = 2.94, SD = 0.60) และการสนับสนุน
การจัดท า ปรับปรุงผังเมือง และการบังคับใช้ให้เป็นไปตามผัง (MEAN = 2.82, SD = 0.57) ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตลู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 49 
 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน ดังรายละเอียดในตาราง 9 
 

ตาราง 9 ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อ      
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)    
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
 

 
การด าเนินงาน 

 

มาก
ที่สุด 

 
มาก 

 

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

 

น้อย
ที่สุด 

 
MEAN 

 
SD 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
1. การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และสร้าง
ความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

47 
(11.9) 

227 
(57.3) 

104 
(26.3) 

14 
(3.5) 

4 
(1.0) 

3.76 0.74 มาก 

2. การสนับสนุนการบริหารจัดการ
ขยะ สิ่งปฏิกูล และการบ าบัดน้ า
เสีย 

74 
(18.7) 

204 
(51.5) 

110 
(27.8) 

8 
(2.0) 

0 
(0.0) 

3.87 0.72 มาก 

3. การส่งเสริมการสร้างจิตส านึก
ของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการ
เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

69 
(17.4) 

255 
(64.4) 

63 
(15.9) 

6 
(1.5) 

3 
(0.8) 

3.96 0.68 มาก 

รวม 3.86 0.54 มาก 

 
จากตาราง 9 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน  อยู่ใน
ระดับมาก (MEAN = 3.86, SD = 0.54) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
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ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน อยู่ในระดับมาก จ านวนทั้ง 3 ข้อ 
ได้แก่  การส่งเสริมการสร้างจิตส านึกของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (MEAN = 3.96, SD = 0.68) การสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ       
สิ่งปฏิกูล และการบ าบัดน้ าเสีย (MEAN = 3.87, SD = 0.72) และการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคง 
ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (MEAN = 3.76, SD = 0.74) ตามล าดับ 
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ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังรายละเอียดในตาราง 10 
 
ตาราง 10 ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อ      
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)    
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 
การด าเนินงาน 

 

มาก
ที่สุด 

 
มาก 

 

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

 

น้อย
ที่สุด 

 
MEAN 

 
SD 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
1. การสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมี      
ส่วนร่วมของประชาชน 

205 
(51.8) 

127 
(32.1) 

48 
(12.1) 

10 
(2.5) 

6 
(1.5) 

4.30 0.88 มาก 

2. การสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอัน
ดีของท้องถิ่น 

195 
(49.2) 

153 
(38.6) 

37 
(9.3) 

9 
(2.3) 

2 
(0.5) 

4.34 0.78 มาก 

3. การสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรม
ทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง 

130 
(32.8) 

173 
(43.7) 

77 
(19.4) 

12 
(3.0) 

4 
(1.0) 

4.04 0.85 มาก 

รวม 4.23 0.55 มาก 

 
จากตาราง 10 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่ใน  
ระดับมาก (MEAN = 4.23, SD = 0.55) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล       
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2562 ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก จ านวน
ทั้ง 3 ข้อ ได้แก่ การสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีของท้องถิ่น (MEAN = 4.34,         
SD = 0.78) การสนับสนุนการอนุ รักษ์  ฟ้ืน ฟูภูมิปัญญาท้องถิ่ น โดยการมีส่ วนร่วมของประชาชน            
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(MEAN = 4.30, SD = 0.88) และการสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง (MEAN = 4.04, 
SD = 0.85) ตามล าดับ 
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ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข ดังรายละเอียดในตาราง 11 
 

ตาราง 11 ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อ      
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)    
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ 
เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
 

 
การด าเนินงาน 

 

มาก
ที่สุด 

 
มาก 

 

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

 

น้อย
ที่สุด 

 
MEAN 

 
SD 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
1. การส่งเสริมการพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ 
การศึกษาตามอัธยาศัย และ
การศึกษาตลอดชีวิต 

117 
(29.5) 

199 
(50.3) 

78 
(19.7) 

1 
(0.3) 

1 
(0.3) 

4.09 0.72 มาก 

2. การพัฒนาการจัดการศึกษาโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

87 
(22.0) 

261 
(65.9) 

41 
(10.4) 

4 
(1.0) 

3 
(0.8) 

4.07 0.65 มาก 

3. การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้กับเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

172 
(43.4) 

164 
(41.4) 

53 
(13.4) 

3 
(0.8) 

4 
(1.0) 

4.26 0.79 มาก 

4. การส่งเสริม สนับสนุนการ
ป้องกันโรค การควบคุมโรค และ
การสาธารณสุข 

66 
(16.7) 

245 
(61.9) 

76 
(19.2) 

8 
(2.0) 

1 
(0.3) 

3.93 0.67 มาก 

5. การส่งเสริม สนับสนุนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

76 
(19.2) 

139 
(35.1) 

164 
(41.4) 

13 
(3.3) 

4 
(1.0) 

3.68 0.85 มาก 

6. การส่งเสริมการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

92 
(23.2) 

224 
(56.6) 

71 
(17.9) 

7 
(1.8) 

2 
(0.5) 

4.00 0.72 มาก 

7. การพัฒนาสนามกีฬา ลานกีฬา 
และสวนสาธารณะให้ได้มาตรฐาน 

55 
(13.9) 

267 
(67.4) 

63 
(15.9) 

8 
(2.0) 

3 
(0.8) 

3.92 0.66 มาก 
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ตาราง 11 ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อ      
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)    
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ 
เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข (ต่อ) 
 

 
การด าเนินงาน 

 

มาก
ที่สุด 

 
มาก 

 

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

 

น้อย
ที่สุด 

 
MEAN 

 
SD 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
8. การพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา
และนันทนาการให้มีความรู้และ
ทักษะที่สูงขึ้น และส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาอย่าง
ต่อเนื่อง 

94 
(23.7) 

165 
(41.7) 

122 
(30.8) 

13 
(3.3) 

2 
(0.5) 

3.85 0.83 มาก 

รวม 3.97 0.44 มาก 

 
จากตาราง 11 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข อยู่ในระดับ
มาก (MEAN = 3.97, SD = 0.44) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล      
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2562 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข อยู่ในระดับมาก จ านวน  
ทั้ง 8 ข้อ ได้แก่ การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
(MEAN = 4.26, SD = 0.79) การส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษา
ตามอัธยาศัย และการศึกษาตลอดชีวิต (MEAN = 4.09, SD = 0.72) การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (MEAN = 4.07, SD = 0.65) การส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพใน   
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (MEAN = 4.00, SD = 0.72) การส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันโรค     
การควบคุมโรค และการสาธารณสุข (MEAN = 3.93, SD = 0.67) การพัฒนาสนามกีฬา ลานกีฬา และ
สวนสาธารณะให้ได้มาตรฐาน (MEAN = 3.92, SD = 0.66) การพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการ
ให้มีความรู้และทักษะที่สูงขึ้น และส่งเสริมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาอย่างต่อเนื่อง (MEAN = 3.85,    
SD = 0.83) และการส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (MEAN = 3.68, SD = 0.85) 
ตามล าดับ 
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ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล ดังรายละเอียดในตาราง 12 
 

ตาราง 12 ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อ      
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)    
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมี      
ธรรมาภิบาล 
 

 
การด าเนินงาน 

 

มาก
ที่สุด 

 
มาก 

 

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

 

น้อย
ที่สุด 

 
MEAN 

 
SD 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
1. การวางแผนและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้กระบวน 
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

65 
(16.4) 

225 
(56.8) 

98 
(24.7) 

8 
(2.0) 

0 
(0.0) 

3.88 0.69 มาก 

2. การเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลเพ่ือ
เพ่ิมเติมประสิทธิภาพการปฏิบัติ 
งานของบุคลากร 

35 
(8.8) 

114 
(28.8) 

243 
(61.4) 

4 
(1.0) 

0 
(0.0) 

3.45 0.66 ปานกลาง 

3. การส่งเสริม สนับสนุน
ประชาธิปไตย ความเสมอภาค 
ความสมานฉันท ์และสร้างความ
เข้มแข็งในชุมชน 

86 
(21.7) 

198 
(50.0) 

97 
(24.5) 

9 
(2.3) 

6 
(1.5) 

3.88 0.82 มาก 

4. การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 

156 
(39.4) 

145 
(36.6) 

93 
(23.5) 

2 
(0.5) 

0 
(0.0) 

4.15 0.79 มาก 

รวม 3.84 0.55 มาก 

 
จากตาราง 12 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล อยู่ในระดับมาก (MEAN = 3.84, 
SD = 0.55) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
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ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล อยู่ในระดับมาก จ านวน 3 ข้อ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่นอย่างทั่วถึง (MEAN = 4.15, SD = 0.79) การวางแผนและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน (MEAN = 3.88, SD = 0.69) และการส่งเสริม สนับสนุน
ประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความสมานฉันท ์และสร้างความเข้มแข็งในชุมชน (MEAN = 3.88, SD = 0.82)  
และมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านการบริหารจัดการ
องค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล อยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 1 ข้อ ได้แก่ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลเพื่อเพ่ิมเติมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร (MEAN = 3.45, SD = 0.66) ตามล าดับ 
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ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ด้านผลงาน/โครงการ/กิจกรรมเด่น ที่ให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ดังรายละเอียด
ในตาราง 13 
 

ตาราง 13 ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อ      
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)    
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านผลงาน/โครงการ/กิจกรรมเด่น ที่
ให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
 

 
การด าเนินงาน 

 

มาก
ที่สุด 

 
มาก 

 

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

 

น้อย
ที่สุด 

 
MEAN 

 
SD 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
1. โครงการแข่งขันว่าวประเพณี
จังหวัดสตูล 

225 
(56.8) 

132 
(33.3) 

36 
(9.1) 

3 
(0.8) 

0 
(0.0) 

4.46 0.69 มาก 

2. โครงการส่งเสริมกิจกรรมใน
เดือนรอมฎอน 

185 
(46.7) 

151 
(38.1) 

55 
(13.9) 

5 
(1.3) 

0 
(0.0) 

4.30 0.75 มาก 

3. โครงการจัดงานสตูลเกษตรแฟร์ 204 
(51.5) 

138 
(34.8) 

53 
(13.4) 

1 
(0.3) 

0 
(0.0) 

4.38 0.72 มาก 

4. โครงการรักษ์เล ป่า เปิดฟ้า   
อันดามันสตูล 

108 
(27.3) 

202 
(51.0) 

84 
(21.2) 

2 
(0.5) 

0 
(0.0) 

4.05 0.71 มาก 

5. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
นักเรียนและเยาวชนจังหวัดสตูล 

124 
(31.3) 

177 
(44.7) 

86 
(21.7) 

7 
(1.8) 

2 
(0.5) 

4.05 0.80 มาก 

6. โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล
สตูลลีก 

175 
(44.2) 

137 
(34.6) 

70 
(17.7) 

10 
(2.5) 

4 
(1.0) 

4.18 0.88 มาก 

7. โครงการจัดการแข่งขัน
วอลเลย์บอลสตูลลีก 

183 
(46.2) 

133 
(33.6) 

69 
(17.4) 

7 
(1.8) 

4 
(1.0) 

4.22 0.86 มาก 

8. โครงการวันเต่าโลก  
(World Turtle Day) 

100 
(25.3) 

197 
(49.7) 

86 
(21.7) 

11 
(2.8) 

2 
(0.5) 

3.96 0.79 มาก 

9. โครงการ Satun Halal Street 210 
(53.0) 

114 
(28.8) 

67 
(16.9) 

5 
(1.3) 

0 
(0.0) 

4.34 0.80 มาก 

10. โครงการ Satun Geopark 
Fossil Festival 

193 
(48.7) 

123 
(31.1) 

71 
(17.9) 

9 
(2.3) 

0 
(0.0) 

4.26 0.83 มาก 

รวม 4.22 0.63 มาก 
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จากตาราง 13 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านผลงาน/โครงการ/กิจกรรมเด่น ที่ให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล อยู่ในระดับมาก (MEAN = 4.22, SD = 0.63) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล      

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2562 ด้านผลงาน/โครงการ/กิจกรรมเด่น ที่ให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล    
อยู่ในระดับมาก จ านวนทั้ง 10 ข้อ โดยจัดล าดับจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ 

 
ล าดับที่ 1 โครงการแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล 
(MEAN = 4.46, SD = 0.69) 
 
ล าดับที่ 2 โครงการจัดงานสตูลเกษตรแฟร์ 
(MEAN = 4.38, SD = 0.72) 
 
ล าดับที่ 3 โครงการ Satun Halal Street 
(MEAN = 4.34, SD = 0.80) 
 
ล าดับที่ 4 โครงการส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน 
(MEAN = 4.30, SD = 0.75) 
 
ล าดับที่ 5 โครงการ Satun Geopark Fossil Festival 
(MEAN = 4.26, SD = 0.83) 
 
ล าดับที่ 6 โครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลสตูลลีก 
(MEAN = 4.22, SD = 0.86) 
 
ล าดับที่ 7 โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลสตูลลีก 
(MEAN = 4.18, SD = 0.88) 
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ล าดับที่ 8 โครงการรักษ์เล ป่า เปิดฟ้า อันดามันสตูล 
(MEAN = 4.05, SD = 0.71) 
 
ล าดับที่ 9 โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชนจังหวัดสตูล 
(MEAN = 4.05, SD = 0.80) 
 
ล าดับที่ 10 โครงการวันเต่าโลก (World Turtle Day) 
(MEAN = 3.96, SD = 0.79) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตลู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 60 
 

ส่วนที่ 3 ระดับความส าเร็จของเป้าหมายในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล 

 
ผลการประเมินระดับความส าเร็จของเป้าหมายในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดสตูล โดยพิจารณาจากจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ 2562 ซึ่งครอบคลุมแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง 7 ด้าน  
เพ่ือประเมินระดับความส าเร็จของเป้าหมายตามแผนกับการด าเนินการจริง ซึ่งเป็นการประเมินในภาพรวม 
โดยพิจารณาตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ ง 7 ด้าน ในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล             
ผลการศึกษาดังรายละเอียดในตาราง 14 

 
ตาราง 14 จ านวน ร้อยละ และระดับความส าเร็จ ในการด าเนินโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา    
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

 
 

      ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  

งบประมาณ 
                    จ านวนโครงการ 
   แผน     การด าเนินการ        ระดับ 
             จ านวน    (%)    ความส าเร็จ 

1. ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง มี
คุณภาพและยั่งยืน 

102,051,000   23 17        73.91       ปานกลาง 

2. ด้านการสร้างความเข้มแข็งภาค
เกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคง
อย่างยั่งยืน 

14,853,000   11 7        63.63       ปานกลาง     

3. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้
มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 

364,924,700   58 19    32.75           ต่ า  

4. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

10,565,000    9 6 66.66      ปานกลาง 

5. ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7,045,000   14 10 71.42      ปานกลาง 

6. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนให้เกิดความยั่งยืน  
สังคมสงบสุข 

117,596,120   62 52 83.87          สูง 

7. ด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ธรรมาภิบาล 

22,903,000   32 23 71.87     ปานกลาง 

 รวม 639,937,820   209 134 64.11    ปานกลาง       
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จากตาราง 14 พบว่า การด าเนินโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร   
ส่วนจังหวัดสตูล มีระดับความส าเร็จในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 64.11) และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า มีจ านวน 1 ยุทธศาสตร์ ที่มีระดับความส าเร็จในการด าเนินโครงการอยู่ในระดับสูง ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข (ร้อยละ 83.87) และมี
จ านวน 5 ยุทธศาสตร์ ที่มีระดับความส าเร็จในการด าเนินโครงการอยู่ในระดับปานกลาง  โดยสามารถ
เรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน        
(ร้อยละ 73.91) รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล (ร้อยละ 71.87) 
ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ร้อยละ 71.42) 
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน (ร้อยละ 66.66) และ
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างยั่งยืน (ร้อยละ 63.63) 
ตามล าดับ และมีจ านวน 1 ยุทธศาสตร์ ที่มีระดับความส าเร็จในการด าเนินโครงการอยู่ในระดับต่ า  ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง (ร้อยละ 32.75) 
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บทที่ 5 
ผลการศึกษาวิเคราะหป์ัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด รวมทัง้แนวทางและข้อเสนอแนะ 

ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา และผลงาน/โครงการ/กิจกรรมเด่น ที่ให้บริการประชาชน 

 
ผลการศึกษาวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด รวมทั้งแนวทางและข้อเสนอแนะต่อ       

การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา และผลงาน/
โครงการ/กิจกรรมเด่น ที่ให้บริการประชาชน สามารถน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2562 ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง 7 ด้าน และผลงาน/โครงการ/กิจกรรมเด่น ที่ให้บริการ
ประชาชน ส่วนที่ 2 แนวทางและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง 7 ด้าน และผลงาน/โครงการ/กิจกรรมเด่น ที่ ให้บริการประชาชน           
ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ส่วนที ่1 ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2562 ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง 7 ด้าน และผลงาน/โครงการ/กิจกรรมเด่น ที่ให้บริการ
ประชาชน 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร    
ส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ดังรายละเอียดในตาราง 
15 
 
ตาราง 15 ค่าความถี่ของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด ต่อการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

 
ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด ต่อการด าเนินงาน ความถี่ 

1. กิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  เป็นผู้จัด ยังขาดการ
ประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึงท้ังจังหวัด 

5 

2. ยังขาดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ที่ครอบคลุมทุก
อ าเภอในจังหวัด 

7 

3. สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งในจังหวัด มีความทรุดโทรมลงมาก หน่วยงานในระดับพื้นที่ที่ดูแล
ก็ไม่ได้ด าเนินการปรับปรุง ส่งผลต่อภาพลักษณ์ระดับจังหวัด 

18 

4. สิ่งอ านวยความสะดวกตามแหล่งท่องเที่ยวส าคัญๆ ในจังหวัด ยังขาดมาตรฐานและการดูแลที่
เหมาะสม เช่น ห้องน้ าไม่มี ห้องน้ าสกปรก กลิ่นเหม็น  

11 

5. อยากให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เข้ามาดูและการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ตามแหล่งท่องเที่ยวส าคัญๆ ที่เป็นหน้าเป็นตาของจังหวัด 

9 

6. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ยังขาดกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับชุมชนหรือ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

3 

7. แหล่งท่องเที่ยวส าคัญๆ หลายแห่งในจังหวัด ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ในการให้ข้อมูลที่
เพียงพอต่อแหล่งท่องเที่ยว และผู้ให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวยังมีจ ากัด 

4 

8. การส่งเสริมเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ 
ของจังหวัด มีน้อยมาก 

14 

9. หน่วยงานในระดับพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ เช่น อบต. เทศบาล ไม่ได้ด าเนินการพัฒนาหรือปรับปรุง
แหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น งบประมาณ เป็นต้น ท าให้แหล่ง
ท่องเที่ยวเสื่อมโทรมและขาดการพัฒนา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเองก็อาจจะไม่ได้
ทราบข้อมูล และทางหน่วยงานรับผิดชอบก็ไม่ได้แจ้งไปให้ทราบ 

6 
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 จากตาราง 15 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด ต่อการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ  
และยั่งยืน พบว่า สามารถจัดเรียงหมวดหมู่ได้จ านวน 9 ข้อ โดยความคิดเห็นสูงสุดใน 3 อันดับแรก ได้แก่ 
 
 ล าดับที่ 1 สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งในจังหวัด มีความทรุดโทรมลงมาก หน่วยงานในระดับพ้ืนที่
ที่ดูแลก็ไม่ได้ด าเนินการปรับปรุง ส่งผลต่อภาพลักษณ์ระดับจังหวัด 
        (ค่าความถ่ี = 18) 
 

 ล าดับที่ 2 การส่งเสริมเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว
ต่างๆ ของจังหวัด มีน้อยมาก 

                 (ค่าความถ่ี = 14) 
 

 ล าดับที่ 3 สิ่งอ านวยความสะดวกตามแหล่งท่องเที่ยวส าคัญๆ ในจังหวัด ยังขาดมาตรฐานและ 
การดูแลที่เหมาะสม เช่น ห้องน้ าไม่มี ห้องน้ าสกปรก กลิ่นเหม็น 
        (ค่าความถ่ี = 11) 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร    
ส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มี    
ความมั่นคงยั่งยืน ดังรายละเอียดในตาราง 16 
 

ตาราง 16 ค่าความถี่ของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด ต่อการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบ
เศรษฐกิจให้มีความม่ันคงยั่งยืน 

 

ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด ต่อการด าเนินงาน ความถี่ 
1. อยากให้มีการจัดงานวันเกษตรแฟร์ แบบหมุนเวียนตามพ้ืนที่แต่ละอ าเภอในช่วงรอบปี 13 
2. การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ OTOP ยังขาดความต่อเนื่องในการสนับสนุน  5 
3. ขาดการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ OTOP ในพ้ืนที่จังหวัด ที่เป็นระบบ
อย่างจริงจัง เช่น การพัฒนาองค์ความรู้การบริหารจัดการกลุ่มจนถึงการท าการตลาด 

11 

4. อยากให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้เป็นสื่อกลางในการช่วยกระตุ้นและสนับสนุน  
การจัดหาช่องทางด้านการตลาดให้แก่กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ OTOP 

7 

  

 จากตาราง 16 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด ต่อการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร
และระบบเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงยั่งยืน พบว่า สามารถจัดเรียงหมวดหมู่ได้จ านวน 4 ข้อ โดยความคิดเห็น
สูงสุดใน 3 อันดับแรก ได้แก่ 
 

 ล าดับที่ 1 อยากให้มีการจัดงานวันเกษตรแฟร์ แบบหมุนเวียนตามพ้ืนที่แต่ละอ าเภอในช่วงรอบปี 
        (ค่าความถ่ี = 13) 
 

 ล าดับที่ 2 ขาดการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ OTOP ในพ้ืนที่จังหวัด ที่เป็น
ระบบอย่างจริงจัง เช่น การพัฒนาองค์ความรู้การบริหารจัดการกลุ่มจนถึงการท าการตลาด 

                 (ค่าความถ่ี = 11) 
 

 ล าดับที่ 3 อยากให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้เป็นสื่อกลางในการช่วยกระตุ้นและ
สนับสนุนการจัดหาช่องทางด้านการตลาดให้แก่กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ OTOP 
        (ค่าความถ่ี = 7) 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร    
ส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่ วถึง              
ดังรายละเอียดในตาราง 17 
 
ตาราง 17 ค่าความถี่ของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด ต่อการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยง
อย่างทั่วถึง 

 
ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด ต่อการด าเนินงาน ความถี่ 

1. สถานีขนส่งและที่พักผู้โดยสารอีกหลายจุด ยังขาดในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

10 

2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ควรพัฒนาและส่งเสริมในเรื่องสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 
ตามสถานีขนส่งและที่พักผู้โดยสารในจุดต่างๆ ให้มีมาตรฐาน เพียงพอ และสะอาด เช่น ห้องน้ า 
เก้าอ้ี 

11 

3. อยากให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ให้ความส าคัญกับสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ตาม
สถานีขนส่งและที่พักผู้โดยสารในจุดต่างๆ ที่รองรับคนพิการและผู้สูงอายุ 

9 

4. ถนนในพ้ืนที่จังหวัดหลายจุดเป็นหลุมบ่อ ทรุดโทรมลง อยากให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล เข้ามาดูแล 

5 

5. แสงสว่างและไฟฟ้าในหลายพ้ืนที่จ านวนมากยังเข้าไม่ถึง ขาดการดูแลและติดตั้ง ท าให้เกิด
ปัญหาเรื่องอุบัติเหตุและอาชญากรรมได้ 

16 

6. ระบบการระบายน้ าในหลายพ้ืนที่ของจังหวัดยังมีปัญหา ส่งผลให้เกิดน้ าท่วมและน้ าระบาย 
ไม่ทันบ่อยครั้งเมื่อฝนตกหนัก 

21 

7. อยากให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ช่วยสนับสนุนเรื่องการจัดท าป้ายบอกเส้นทางที่
ต่อเนื่องในการเดินทางบน ท้องถนนจากจุดระหว่างอ าเภอและระหว่างต าบล 

3 

8. ยังไม่เห็นการส่งเสริมหรือด าเนินการเรื่องการพัฒนาผังเมืองของจังหวัดสตูลในอนาคตให้มี
ความเหมาะสม 

2 
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 จากตาราง 17 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด ต่อการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
และเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง พบว่า สามารถจัดเรียงหมวดหมู่ได้จ านวน 8 ข้อ โดยความคิดเห็นสูงสุดใน 3 อันดับ
แรก ได้แก่ 
 
 ล าดับที่ 1 ระบบการระบายน้ าในหลายพ้ืนที่ของจังหวัดยังมีปัญหา ส่งผลให้เกิดน้ าท่วมและน้ า
ระบาย ไม่ทันบ่อยครั้งเมื่อฝนตกหนัก 
        (ค่าความถ่ี = 21) 
 

 ล าดับที่ 2 แสงสว่างและไฟฟ้าในหลายพ้ืนที่จ านวนมากยังเข้าไม่ถึง ขาดการดูแลและติดตั้ง ท าให้
เกิดปัญหาเรื่องอุบัติเหตุและอาชญากรรมได้ 

                 (ค่าความถ่ี = 16) 
 

 ล าดับที่ 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ควรพัฒนาและส่งเสริมในเรื่องสิ่งอ านวยความสะดวก
ต่างๆ ตามสถานีขนส่งและท่ีพักผู้โดยสารในจุดต่างๆ ให้มีมาตรฐาน เพียงพอ และสะอาด เช่น ห้องน้ า เก้าอ้ี 
        (ค่าความถ่ี = 11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตลู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 68 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร    
ส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่   
อย่างยั่งยืน ดังรายละเอียดในตาราง 18 
 
ตาราง 18 ค่าความถี่ของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด ต่อการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

 
ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด ต่อการด าเนินงาน ความถี่ 

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ยังไม่ค่อยมีหรือมีน้อยเกี่ยวกับโครงการที่ส่งเสริมการสร้าง
จิตส านึกของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

8 

2. ทรัพยากรธรรมชาติในหลายจุดของพ้ืนที่จังหวัดเริ่มถูกท าลาย ด้วยพฤติกรรมของประชาชน
ทั้งในพ้ืนที่และต่างพ้ืนที่ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล อาจไม่สามารถดูแลได้ครอบคลุม
และท่ัวถึง 

14 

3. อยากให้มีกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับ Green City นอกเหนือจากกิจกรรมรณรงค์
เครือข่าย 

3 

4. การจัดการหรือจัดเก็บขยะในแต่ละพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง
มีปัญหาเรื่องขยะตกค้าง 

2 

5. อยากให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ลงมาดูแลเรื่องการปล่อยน้ าเสียและมลพิษต่างๆ 
ของโรงงานหรือบริษัทภาคเอกชนที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

2 

  
 จากตาราง 18 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด ต่อการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน พบว่า สามารถจัดเรียงหมวดหมู่ได้จ านวน 5 ข้อ โดยความคิดเห็น
สูงสุดใน 3 อันดับแรก ได้แก่ 
 



 
 

โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตลู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 69 
 

 ล าดับที่ 1 ทรัพยากรธรรมชาติในหลายจุดของพ้ืนที่จังหวัดเริ่มถูกท าลาย ด้วยพฤติกรรมของ
ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และต่างพ้ืนที่ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล อาจไม่สามารถดูแลได้ครอบคลุมและ
ทั่วถึง 
        (ค่าความถ่ี = 14) 
 

 ล าดับที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ยังไม่ค่อยมีหรือมีน้อยเกี่ยวกับโครงการที่ส่งเสริม    
การสร้างจิตส านึกของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

                 (ค่าความถ่ี = 8) 
 

 ล าดับที่ 3 อยากให้มีกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับ Green City นอกเหนือจากกิจกรรมรณรงค์
เครือข่าย 
        (ค่าความถ่ี = 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตลู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 70 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร    
ส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ดังรายละเอียดในตาราง 19 
 
ตาราง 19 ค่าความถี่ของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด ต่อการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด ต่อการด าเนินงาน ความถี่ 

1. ยังไม่ค่อยเห็นถึงโครงการหรือกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ที่เป็นลักษณะ  
การสนับสนุนเพ่ือให้เกิดการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

7 

2. อยากให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้มีโครงการส่งเสริมเพ่ือยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น
และปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

4 

  
 จากตาราง 19 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด ต่อการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า สามารถจัดเรียงหมวดหมู่ได้จ านวน 2 ข้อ โดยเรียงความคิดเห็น
สูงสุด ได้แก่ 
 
 ล าดับที่ 1 ยังไม่ค่อยเห็นถึงโครงการหรือกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ที่เป็น
ลักษณะการสนับสนุนเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
        (ค่าความถ่ี = 7) 
 

 ล าดับที่ 2 อยากให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้มีโครงการส่งเสริมเพ่ือยกระดับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

                 (ค่าความถ่ี = 4) 
 

 
 



 
 

โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตลู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 71 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร    
ส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
ดังรายละเอียดในตาราง 20 
 
ตาราง 20 ค่าความถี่ของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด ต่อการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิด 
ความยั่งยืน สังคมสงบสุข 

 
ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด ต่อการด าเนินงาน ความถี่ 

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ยังขาดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมเพ่ือการป้องกันโรคและ
ควบคุมโรคอย่างจริงจัง 

7 

2. อยากให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล มีกิจกรรมบ่อยๆ ในด้านการกีฬาและนันทนาการ
ส าหรับผู้สูงอายุ 

23 

3. อยากให้มีการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้สูงอายุ 16 
4. ปัญหายาเสพติดในจังหวัดยังมีจ านวนเยอะมาก ส่งผลต่อความปลอดภัยของประชาชน 28 
5. อุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับท ากิจกรรมตามลานกีฬาและสวนสาธารณะ หลายจุดมีสภาพเก่า ใช้
งานได้ไม่ด ี

14 

  
 จากตาราง 20 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด ต่อการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
ให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข พบว่า สามารถจัดเรียงหมวดหมู่ได้จ านวน 5 ข้อ โดยความคิดเห็นสูงสุดใน    
3 อันดับแรก ได้แก่ 
 
 ล าดับที่ 1 ปัญหายาเสพติดในจังหวัดยังมีจ านวนเยอะมาก ส่งผลต่อความปลอดภัยของประชาชน 
        (ค่าความถ่ี = 28) 
 

 ล าดับที่  2 อยากให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล มีกิจกรรมบ่อยๆ ในด้านการกีฬาและ
นันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ 

                 (ค่าความถ่ี = 23) 



 
 

โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตลู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 72 
 

 
 ล าดับที่ 3 อยากให้มีการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้สูงอายุ 
        (ค่าความถ่ี = 16) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตลู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 73 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร    
ส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาธิบาล ดังรายละเอียดใน
ตาราง 21 
 
ตาราง 21 ค่าความถี่ของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด ต่อการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาธิบาล 

 
ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด ต่อการด าเนินงาน ความถี่ 

1. ประชาชนไม่ค่อยทราบข่าวกิจกรรมการวางแผนเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล 

13 

2. หลายกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ยังเป็นผู้น าชุมชนที่รู้จักกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็น
ผู้เข้าร่วมหลัก แต่ประชาชนทั่วไปไม่ค่อยได้รับโอกาส 

5 

  
 จากตาราง 21 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด ต่อการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่าง   
มีธรรมาธิบาล พบว่า สามารถจัดเรียงหมวดหมู่ได้จ านวน 2 ข้อ โดยเรียงความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่ 
 
 ล าดับที่ 1 ประชาชนไม่ค่อยทราบข่าวกิจกรรมการวางแผนเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ   
บริหารส่วนจังหวัดสตูล 
        (ค่าความถ่ี = 13) 
 

 ล าดับที่ 2 หลายกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ยังเป็นผู้น าชุมชนที่รู้จักกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้เข้าร่วมหลัก 
แต่ประชาชนทั่วไปไม่ค่อยได้รับโอกาส 

                 (ค่าความถ่ี = 5) 
 

 
 

 



 
 

โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตลู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 74 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร    
ส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในด้านผลงาน / โครงการ / กิจกรรมเด่น ที่ให้บริการประชาชน ดังรายละเอียดใน
ตาราง 22 
 
ตาราง 22 ค่าความถี่ของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด ต่อการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในด้านผลงาน / โครงการ / กิจกรรมเด่น ที่ให้บริการประชาชน 

 
ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด ต่อการด าเนินงาน ความถี่ 

1. อยากให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จัดท ากิจกรรมเด่น ที่ด าเนินงานโดยองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และจัดครอบคลุมอยู่ในทุกอ าเภอของจังหวัดสตูล 

7 

2. กิจกรรมเด่นด้านการส่งเสริม Satun Geopark ยังมีน้อย 3 
3. อยากให้มีกิจกรรมเด่นๆ ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับจังหวัด ในลักษณะจัดเป็น 
Event แบบทุกเดือน เพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยว 

12 

  
 จากตาราง 22 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด ต่อการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในด้านผลงาน / โครงการ / กิจกรรมเด่น ที่
ให้บริการประชาชน พบว่า สามารถจัดเรียงหมวดหมู่ได้จ านวน 3 ข้อ โดยความคิดเห็นสูงสุดใน 3 อันดับแรก 
ได้แก่ 
 
 ล าดับที่ 1 อยากให้มีกิจกรรมเด่นๆ ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับจังหวัด ในลักษณะ
จัดเป็น Event แบบทุกเดือน เพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยว 
        (ค่าความถ่ี = 12) 
 

 ล าดับที่ 2 อยากให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จัดท ากิจกรรมเด่น ที่ด าเนินงานโดยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และจัดครอบคลุมอยู่ในทุกอ าเภอของจังหวัดสตูล 

                 (ค่าความถ่ี = 7) 
 

 ล าดับที่ 3 กิจกรรมเด่นด้านการส่งเสริม Satun Geopark ยังมีน้อย 
        (ค่าความถ่ี = 3) 
 



 
 

โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตลู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 75 
 

ส่วนที ่2 แนวทางและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง 7 ด้าน และผลงาน/โครงการ/กิจกรรมเด่น ที่ให้บริการ
ประชาชน 

ผลการศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2562 ในยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ดังรายละเอียดในตาราง 23 
 
ตาราง 23 ค่าความถี่ของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน   
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

 
แนวทางและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน    ความถี่ 

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ควรก าหนดแผนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่ครอบคลุม
ทุกอ าเภอในจังหวัด 

4 

2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ควรด าเนินการส ารวจแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัด เพ่ือ
ช่วยประสานหน่วยงานรับผิดชอบหลักหรือช่วยสนับสนุนในการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวและสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆ ให้มีมาตรฐาน มีการดูแลที่เหมาะสม ไม่ทรุดโทรม 

25 

3. สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการและผู้สูงอายุ  ตามแหล่งท่องเที่ยวส าคัญๆ 
ของจังหวัด 

7 

4. สนับสนุนการติดตั้งกล้องวงจรปิดและระบบรักษาความปลอดภัยตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ  13 
5. มีการส ารวจและบูรณาการการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พ้ืนที่ที่แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมและขาดการพัฒนา กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามความ
เหมาะสม 

4 

 
 จากตาราง 23 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน   
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน พบว่า 
สามารถจัดเรียงหมวดหมู่ได้จ านวน 5 ข้อ โดยความคิดเห็นสูงสุดใน 3 อันดับแรก ได้แก่ 
 
 



 
 

โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตลู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 76 
 

 ล าดับที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ควรด าเนินการส ารวจแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัด 
เพ่ือช่วยประสานหน่วยงานรับผิดชอบหลักหรือช่วยสนับสนุนในการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่างๆ ให้มีมาตรฐาน มีการดูแลที่เหมาะสม ไม่ทรุดโทรม 
         (ค่าความถ่ี = 25) 
 
 ล าดับที่ 2 สนับสนุนการติดตั้งกล้องวงจรปิดและระบบรักษาความปลอดภัยตามแหล่งท่องเที่ยว
ต่างๆ 
         (ค่าความถ่ี = 13) 
 
 ล าดับที่ 3 สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการและผู้สูงอายุ  ตามแหล่งท่องเที่ยว
ส าคัญๆ ของจังหวัด 
         (ค่าความถ่ี = 7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตลู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 77 
 

ผลการศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2562 ในยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงยั่ งยืน   
ดังรายละเอียดในตาราง 24 
 
ตาราง 24 ค่าความถี่ของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน   
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบ
เศรษฐกิจให้มีความม่ันคงยั่งยืน 

 
แนวทางและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน    ความถี่ 

1. วางแผนโครงการจัดงานวันเกษตรแฟร์ ที่ระบุพ้ืนทีจ่ัดแบบหมุนเวียนแต่ละอ าเภอ 10 
2. มีการส่งเสริม พัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์  OTOP ที่
หลากหลาย ต่อเนื่อง และครบวงจร 

12 

3. การจัดท าโครงการต่างๆ ที่ช่วยสร้างช่องทางด้านการตลาดให้แก่กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ OTOP 4 
 
 จากตาราง 24 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน   
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบ
เศรษฐกิจให้มีความมั่นคงยั่งยืน พบว่า สามารถจัดเรียงหมวดหมู่ได้จ านวน 3 ข้อ โดยความคิดเห็นสูงสุดใน     
3 อันดับแรก ได้แก่ 
 
 ล าดับที่ 1 มีการส่งเสริม พัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ OTOP ที่
หลากหลาย ต่อเนื่อง และครบวงจร 
         (ค่าความถ่ี = 12) 
 
 ล าดับที่ 2 วางแผนโครงการจัดงานวันเกษตรแฟร์ ที่ระบุพื้นท่ีจัดแบบหมุนเวียนแต่ละอ าเภอ 
         (ค่าความถ่ี = 10) 
 
 ล าดับที่ 3 การจัดท าโครงการต่างๆ ที่ช่วยสร้างช่องทางด้านการตลาดให้แก่กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ 
OTOP 
         (ค่าความถ่ี = 4) 



 
 

โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตลู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 78 
 

ผลการศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2562 ในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง ดังรายละเอียดในตาราง 
25 
 
ตาราง 25 ค่าความถี่ของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน   
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยง
อย่างทั่วถึง 

 
แนวทางและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน    ความถี่ 

1. สนับสนุนการติดตั้งกล้องวงจรปิดที่มีคุณภาพ และระบบรักษาความปลอดภัย ตามสถานี
ขนส่งและที่พักผู้โดยสารตามจุดต่างๆ ในจังหวัด 

8 

2. มีการส ารวจหรือบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงาน
ที่ดูแลรับผิดชอบหลักเกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนผิวของถนนบนเส้นทางคมนาคมเพ่ือสนับสนุนใน
ส่วนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สามารถสนับสนุนหรือช่วยเหลือได้ 

3 

3. ควรมีการส ารวจพ้ืนที่ระดับจังหวัดเพ่ือพัฒนาระบบไฟฟ้าและแสงสว่างให้ใช้การได้ดีและ
ครอบคลุมทั่วทั้งพ้ืนที ่

13 

4. การส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ าในจุดน้ าท่วมขังหรือระบายไม่ทัน
บ่อยครั้งโดยวิธีการต่างๆ 

18 

5. ส่งเสริมหรือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท าและพัฒนาป้ายบอกเส้นทาง 
บนเส้นทางคมนาคมระหว่างอ าเภอและต าบล 

2 

6. ควรด าเนินโครงการจัดท าและพัฒนาผังเมืองของจังหวัดสตูลในภาพอนาคต 1 
7. สนับสนุนการพัฒนาในเรื่องสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ตามสถานีขนส่งและที่พักผู้โดยสาร
ในจุดต่างๆ ให้รองรับคนพิการและผู้สูงอายุ รวมทั้งมีมาตรฐาน เพียงพอ และสะอาด  

19 

 
 จากตาราง 25 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน   
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยง
อย่างทั่วถึง พบว่า สามารถจัดเรียงหมวดหมู่ได้จ านวน 7 ข้อ โดยความคิดเห็นสูงสุดใน 3 อันดับแรก ได้แก่ 
 
 



 
 

โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตลู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 79 
 

 ล าดับที่ 1 สนับสนุนการพัฒนาในเรื่องสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ตามสถานีขนส่งและที่พัก
ผู้โดยสารในจุดต่างๆ ให้รองรับคนพิการและผู้สูงอายุ รวมทั้งมีมาตรฐาน เพียงพอ และสะอาด 
         (ค่าความถ่ี = 19) 
 
 ล าดับที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ าในจุดน้ าท่วมขังหรือระบาย 
ไม่ทันบ่อยครั้งโดยวิธีการต่างๆ 
         (ค่าความถ่ี = 18) 
 
 ล าดับที่ 3 ควรมีการส ารวจพ้ืนที่ระดับจังหวัดเพ่ือพัฒนาระบบไฟฟ้าและแสงสว่างให้ใช้การได้ดี
และครอบคลุมทั่วทั้งพื้นท่ี 
         (ค่าความถ่ี = 13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตลู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 80 
 

ผลการศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2562 ในยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน        
ดังรายละเอียดในตาราง 26 
 
ตาราง 26 ค่าความถี่ของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน   
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

 
แนวทางและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน    ความถี่ 

1. จัดท ากิจกรรมหรือโครงการที่เป็นการส่งเสริมการสร้างจิตส านึกของประชาชนให้มีส่วนร่วม 
ในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ในจ านวนที่มากและ
บ่อยครั้งขึ้น 

21 

2. มีการตรวจสอบเรื่องการปล่อยน้ าเสียและมลพิษต่างๆ ของโรงงาน อย่างจริงจัง หรือช่วย
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

1 

3. ควรมีการจัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นเจ้าภาพ เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

2 

 
 จากตาราง 26 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน   
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน พบว่า สามารถจัดเรียงหมวดหมู่ได้จ านวน 3 ข้อ โดยเรียงจากความ
คิดเห็นสูงสุด ได้แก่ 
 
 ล าดับที่ 1 จัดท ากิจกรรมหรือโครงการที่เป็นการส่งเสริมการสร้างจิตส านึกของประชาชนให้มี   
ส่วนร่วม ในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในจ านวนที่มากและบ่อยครั้งขึ้น 
         (ค่าความถ่ี = 21) 
 
 ล าดับที่ 2 ควรมีการจัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะของแต่ละองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นเจ้าภาพ เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
         (ค่าความถ่ี = 2) 
 



 
 

โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตลู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 81 
 

 ล าดับที่ 3 มีการตรวจสอบเรื่องการปล่อยน้ าเสียและมลพิษต่างๆ ของโรงงาน อย่างจริงจัง หรือ
ช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
         (ค่าความถ่ี = 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตลู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 82 
 

ผลการศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2562 ในยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น             
ดังรายละเอียดในตาราง 27 
 
ตาราง 27 ค่าความถี่ของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน   
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
แนวทางและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน    ความถี่ 

1. จัดท าโครงการหรือกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ที่เป็นลักษณะการสนับสนุน
เพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

5 

2. จัดท าโครงการส่งเสริมเพ่ือยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดสตูล
ที่เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมต่างๆ  

2 

 
 จากตาราง 27 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน   
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า สามารถจัดเรียงหมวดหมู่ได้จ านวน 2 ข้อ โดยเรียงความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่ 
 
 ล าดับที่ 1 จัดท าโครงการหรือกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ที่เป็นลักษณะการ
สนับสนุนเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
         (ค่าความถ่ี = 5) 
 
 ล าดับที่ 2 จัดท าโครงการส่งเสริมเพ่ือยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านในพ้ืนที่
จังหวัดสตูลที่เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมต่างๆ 
         (ค่าความถ่ี = 2) 
 
 
 
 



 
 

โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตลู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 83 
 

ผลการศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2562 ในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ เกิดความยั่ งยืน  สังคมสงบสุข               
ดังรายละเอียดในตาราง 28 
 
ตาราง 28 ค่าความถี่ของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน   
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิด 
ความยั่งยืน สังคมสงบสุข 

 
แนวทางและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน    ความถี่ 

1. จัดท าโครงการหรือกิจกรรมที่ช่วยลดหรือแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดสตูล โดย
บูรณาการการท างานร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

21 

2. จัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ อย่างต่อเนื่อง 18 
3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้สูงอายุ เช่น โรงเรียนผู้สูงอายุ 12 
4. ส ารวจและส่งเสริมการพัฒนา ซ่อมแซม และปรับปรุง อุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับท ากิจกรรมตาม
ลานกีฬาและสวนสาธารณะ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8 

 
 จากตาราง 28 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน   
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิด 
ความยั่งยืน สังคมสงบสุข พบว่า สามารถจัดเรียงหมวดหมู่ได้จ านวน 4 ข้อ โดยความคิดเห็นสูงสุด ใน 3  
อันดับแรก ได้แก่ 
 
 ล าดับที่ 1 จัดท าโครงการหรือกิจกรรมที่ช่วยลดหรือแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดสตูล โดย
บูรณาการการท างานร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
         (ค่าความถ่ี = 21) 
 
 ล าดับที่ 2 จัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ อย่างต่อเนื่อง 
         (ค่าความถ่ี = 18) 
 
 ล าดับที่ 3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้สูงอายุ เช่น โรงเรียนผู้สูงอายุ 
         (ค่าความถ่ี = 12) 
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ผลการศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2562 ในยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาธิบาล ดังรายละเอียดในตาราง 29 
 
ตาราง 29 ค่าความถี่ของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน   
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาธิบาล 

 
แนวทางและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน    ความถี่ 

1. กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ที่ต้องการส่งเสริมเรื่องของการเข้ามามี
ส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานอย่างแท้จริง ควรมีการด าเนินการประชาสัมพันธ์อย่าง
ทั่วถึง และให้ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจได้เข้าร่วมกิจกรรมได้ นอกเหนือจากระดับผู้น า
ชุมชน 

8 

2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ควรจัดกิจกรรมสัญจรที่ต่อเนื่องและครอบคลุมทุกต าบลใน
จังหวัด 

2 

 
 จากตาราง 29 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน   
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาธิบาล 
พบว่า สามารถจัดเรียงหมวดหมู่ได้จ านวน 2 ข้อ โดยเรียงความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่ 
 
 ล าดับที่ 1 กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ที่ต้องการส่งเสริมเรื่องของการ   
เข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานอย่างแท้จริง ควรมีการด าเนินการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง 
และให้ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจได้เข้าร่วมกิจกรรมได้ นอกเหนือจากระดับผู้น าชุมชน 
         (ค่าความถ่ี = 8) 
 
 ล าดับที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ควรจัดกิจกรรมสัญจรที่ต่อเนื่องและครอบคลุม        
ทุกต าบลในจังหวัด 
         (ค่าความถ่ี = 2) 
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ผลการศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2562 ในด้านผลงาน / โครงการ / กิจกรรมเด่น ที่ให้บริการประชาชน ดังรายละเอียดในตาราง 30 
 
ตาราง 30 ค่าความถี่ของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน   
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในด้านผลงาน / โครงการ / กิจกรรมเด่น ที่ให้บริการประชาชน 

 
แนวทางและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน    ความถี่ 

1. จัดกิจกรรมต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับการส่งเสริม Satun Geopark ให้มากขึ้น  3 
2. จัดท าผังกิจกรรมเด่น ที่ด าเนินงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ที่ครอบคลุมอยู่ใน   
ทุกอ าเภอของจังหวัดสตูล 

5 

3. สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมในลักษณะเป็น Event ทุกเดือน เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
ระดับจังหวัด โดยการประสานงานและบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

9 

 
 จากตาราง 30 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน   
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในด้านผลงาน / โครงการ / กิจกรรมเด่น ที่ให้บริการประชาชน 
พบว่า สามารถจัดเรียงหมวดหมู่ได้จ านวน 3 ข้อ โดยความคิดเห็นสูงสุด ใน 3 อันดับแรก ได้แก่ 
 
 ล าดับที่ 1 สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมในลักษณะเป็น Event ทุกเดือน เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในระดับจังหวัด โดยการประสานงานและบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
         (ค่าความถ่ี = 9) 
 
 ล าดับที่ 2 จัดท าผังกิจกรรมเด่น ที่ด าเนินงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ที่ครอบคลุมอยู่
ในทุกอ าเภอของจังหวัดสตูล 
         (ค่าความถ่ี = 5) 
 
 ล าดับที่ 3 จัดกิจกรรมต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับการส่งเสริม Satun Geopark ให้มากขึ้น 
         (ค่าความถ่ี = 3) 
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รหัสแบบสอบถาม ........... 
ค าชี้แจง   1. แบบสอบถามฉบับนี้ ผู้ตอบต้องเป็นประชาชนในครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์การ  
บริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยมีรายช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

2. วัตถุประสงค์ของแบบสอบถามฉบับนี้ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และน าผลการศึกษาไปวิเคราะห์ภาพรวมในเชิงวิชาการเท่านั้น ค าตอบ
ของท่านถือเป็นความลับ จึงขอความกรุณาท่าน ตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง และค าตอบที่ได้รับ   
จากท่าน จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลต่อไป 
 3. แบบสอบถามฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล    

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2562 (เดือนตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562) ประกอบด้วย 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงยั่งยืน 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาธิบาล 
8. ผลงาน / โครงการ / กิจกรรมเด่น ที่ให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดของการด าเนินงาน  

รวมทั้งความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง 7 ด้าน (ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562) 

4. เพ่ือความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม โปรดตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ 
 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือด้วยดีจากท่านในการตอบ
แบบสอบถาม และขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ไดก้รุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามนี้ 

คณะผู้วิจัย 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
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ตอนที่ 1 สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย / ลงในช่อง      ตามท่ีเป็นจริง หรือกรอกข้อความในช่องว่างที่ก าหนดไว้ 
 

1. เพศ 
 1.   ชาย                     2.   หญิง 
 

2. อายุ ________ ปี 
 

3. การศึกษา 
 1.   ประถมศึกษา                         2.   มัธยมศึกษาตอนต้น 
 3.   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./หรือเทียบเท่า       4.   อนุปริญญา/ปวส./หรือเทียบเท่า 
 5.   ปริญญาตรี                6.   สูงกว่าปริญญาตรี 
       7.   อ่ืนๆ โปรดระบุ........................... 
 

4. ศาสนา 
 1.   ศาสนาพุทธ                2.   ศาสนาอิสลาม 
 3.   ศาสนาคริสต์           4.   อ่ืนๆ โปรดระบุ................... 
 

5. อาชีพ 
 1.   รับราชการ                2.   รัฐวิสาหกิจ 
 3.   พนักงานบริษัท          4.   รับจ้างทั่วไป 
 5.   ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย          6.   นักศึกษา 
 7.   อ่ืนๆ โปรดระบุ...........................                         
            

6. รายไดต้่อเดือน 
 1.   ไม่เกิน 10,000 บาท               2.   10,001 – 20,000 บาท 
 3.   20,001 – 30,000 บาท                   4.   30,001 – 40,000 บาท 
 5.   มากกว่า 40,000 บาทข้ึนไป                             6.   ไม่มีรายได ้
 

7. เขตพ้ืนที่อ าเภอทีอ่ยู่อาศัย 
 1.   อ าเภอเมืองสตูล               2.   อ าเภอควนโดน 
 3.   อ าเภอควนกาหลง          4.   อ าเภอมะนัง 
 5.   อ าเภอท่าแพ                6.   อ าเภอทุ่งหว้า 
 7.   อ าเภอละงู           
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8. ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัด 
 1.   น้อยกว่า 1 ปี               2.   1 – 5 ปี 
 3.   6 – 10 ปี                     4.   11 – 15 ปี 
 5.   16 – 20 ปี             6.   20 ปี ขึ้นไป 
 
9. ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1.   วิทยุท้องถิ่น           2.   เอกสารประชาสัมพันธ์ 
 3.   หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น          4.   ป้ายประชาสัมพันธ์ 
 5.   รถประชาสัมพันธ์           6.   ทีวีท้องถิ่น 
 7.   ช่องทางสื่อออนไลน์ Social Media เช่น Line, Facebook, Website 
 8.   อ่ืนๆ โปรดระบุ........................... 
 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือน
ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562) 
ค าชี้แจง ขอความอนุเคราะห์ท่านท าเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด 
โดยแบ่งเกณฑ์ระดับความคิดเห็น ดังนี้ 

           5     หมายถึง      ท่านมีความพึงพอใจมากที่สุด 
           4     หมายถึง      ท่านมีความพึงพอใจมาก 
         3     หมายถึง      ท่านมีความพึงพอใจปานกลาง 
           2     หมายถึง      ท่านมีความพึงพอใจน้อย 
           1     หมายถึง      ท่านมีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 

ข้อ 
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

(เดือนตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562) 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
1.1 การพัฒนา ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มี

มาตรฐาน  (ปรับปรุงท่าเทียบเรือปากบารา) 
     

1.2 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชีวิตชุมชน ภายใต้การมี
ส่ วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น  (โครงการ Satun Geopark Fossil 
Festival) 

     

1.3 การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้และทักษะในการ
ให้บริการ การป้องกันและบรรเทาอุบัติภัย (โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครผู้น าเที่ยว) 
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ข้อ 
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

(เดือนตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562) 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1.4 การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในและ

ต่างประเทศ (วารสาร อบจ. , นิตยสารวีคเอ็นด์, เว็บไซด์ อบจ.สตูล) 
     

1.5 การสนับสนุน ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายตลอดทั้งปี    
(โครงการรักษ์เล ป่า เปิดฟ้าอันดามัน, โครงการจัดงานมหกรรมของดี     
วิถีตันหยง (สันหลังมังกร) 

     

2. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างยั่งยืน 
2.1 การพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้วยการใช้เทคโนโลยีการเกษตร       

(โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตร กิจกรรม : นวัตกรรมใหม่ ท าปุ๋ยหมัก
โดยไม่ต้องกลับกอง น าร่องในพื้นที่จังหวัดสตูล) 

     

2.2 การส่งเสริมการรวมกลุ่ม เพ่ือการแปรรูป ลดต้นทุน สร้างมูลค่าเพ่ิมและ
การตลาด (โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์  OTOP  
กิจกรรม : การพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ การท าน้ ามันสกัดเย็นเพ่ือบริโภค , 
สบู่เหลว / แชมพู, ขนมผูกรัก) 

     

2.3 การสนับสนุนการวิจัย และเพ่ิมศักยภาพ และสร้างความเข้มแข็งภาค
เกษตรอย่างยั่งยืน (โครงการจัดงานวันเกษตรแฟร์) 

     

2.4 การส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
(โครงการจัดงานวันเกษตรแฟร์) 

     

3. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 
3.1 การก่อสร้าง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา ถนน สะพาน รางระบายน้ า และระบบ

วิศวกรรมจราจร ให้มีความเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่น (เช่น 1. ก่อสร้าง
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บนเส้นทางสาย สต.ถ. 1-0059 บ้านทุ่งดินลุ่ม 
– บ้านคีรีวง, 2. ซ่อมสร้างถนนลาดแอสฟัลท์คอนกรีต สาย สต.ถ.1-0067 
แยกทางหลวง 416 บ้านนาแก้ว)  

     

3.2 การก่อสร้าง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาเข่ือนกั้นตลิ่งริมแม่น้ าและทะเล      
3.3 การจัดให้มี ซ่อมแซม บ ารุงรักษาสถานีขนส่งหรือที่พักผู้โดยสารที่สะดวก

และปลอดภัย ทั้งทางบกและทางน้ า 
     

3.4 การสนับสนุนการจัดท า ปรับปรุงผังเมือง และการบังคับใช้ให้เป็นไปตามผัง      
3.5 การก่อสร้างและบ ารุงรักษาแหล่งน้ า เพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตร

อย่างเพียงพอ 
     

3.6 การพัฒนาระบบไฟฟ้า สารสนเทศ และการสื่อสารอย่างท่ัวถึง      



 
 

โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตลู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 93 
 

 

ข้อ 
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

(เดือนตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562) 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
4. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
4.1 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม (โครงการคลองสวยน้ าใส) 
     

4.2 การสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และการบ าบัดน้ าเสีย (ขยะ
อันตราย) (โครงการการจัดการขยะอันตรายจังหวัดสตูล) 

     

4.3 การส่งเสริมการสร้างจิตส านึกของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง
และแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (โครงการจัดกิจกรรม
รณรงค์เครือข่าย Green City) 

     

5. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5.1 การสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน (โครงการแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล) 
     

5.2 การสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีของ
ท้องถิ่น (1. โครงการส่งเสริมประเพณีชักพระ, 2. โครงการจัดงานวัน       
ซาลามัตฮารีรายา) 

     

5.3 การสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง (1. โครงการ
ส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน 2. โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา อุดหนุนพุทธสมาคม 3. โครงการจัดงานวันร าลึก
เกียรติประวัติท่านศาสดามูฮัมหมัด อุดหนุนคณะกรรมการอิสลามประจ า 
จังหวัดสตูล) 
 

     

6. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
6.1 การส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานการศึกษาทั้ งในระบบ  นอกระบบ 

การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาตลอดชีวิต  (โครงการส่งเสริมทักษะ
ทางวิชาการให้กับศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ประจ า
จังหวัดสตูล) 
 

     

6.2 การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
(โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6) 
 

     

6.3 การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็ก  เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ        
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส (โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านสวัสดิการ
สังคม) 
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6.4 การส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันโรค การควบคุมโรค และการสาธารณสุข 

(โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านสาธารณสุข) 
     

6.5 การส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (โครงการจัด
งานวันต่อต้านยาเสพติดโลก)  

     

6.6 การส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(โครงการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

     

6.7 การพัฒนาสนามกีฬา ลานกีฬา และสวนสาธารณะให้ได้มาตรฐาน 
(สนามกีฬามาตรฐานแห่งที่ 2 อบจ.สตูล อ าเภอละงู)  

     

6.8 การพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการให้มีความรู้และทักษะที่
สูงขึ้น และส่งเสริมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาอย่างต่อเนื่อง (โครงการ
พัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา กิจกรรม : การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ) 

     

7. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
7.1 การวางแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม

ของประชาชน (โครงการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล) 

     

7.2 การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลเพ่ือเพ่ิมเติม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร (โครงการพัฒนาแนวคิดในการ
ท างานของนักบริหารงานและบุคลากร) 

     

7.3 การส่งเสริม สนับสนุนประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความสมานฉันท์ และ
สร้างความเข้มแข็งในชุมชน (โครงการ อบจ. พบประชาชน) 

     

7.4 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่นอย่างทั่วถึง (จัดท าเอกสารหรือ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่และผลงานของ อบจ. เว็บไซด์ อบจ.
สตูล, เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมผ่านจอ LED, Facebook : 
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล) 

     

8. ผลงาน/โครงการ/กิจกรรมเด่น ที่ให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
8.1 โครงการแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล      
8.2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน      
8.3 โครงการจัดงานสตูลเกษตรแฟร์      
8.4 โครงการรักษ์เล ป่า เปิดฟ้าอันดามันสตูล      
8.5 โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชนจังหวัดสตูล      
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8.6 โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลสตูลลีก      
8.7 โครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลสตูลลีก      
8.8 โครงการวันเต่าโลก (World Turtle Day)      
8.9 โครงการ Satun Halal Street      
8.10 โครงการ Satun Geopark Fossil Festival      

 
 
 

 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัดของการด าเนินงาน รวมทั้งแนวทาง
และข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง 7 ด้าน 
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562) 
 
 

1. ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน 
(การพัฒนา ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีมาตรฐาน การพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชีวิตชุมชน ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น การพัฒนาบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยวให้มีความรู้และทักษะในการให้บริการ การป้องกันและบรรเทาอุบัติภัย การประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ การสนับสนุน  ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่หลากหลายตลอดทั้งปี เช่น การปรับปรุงท่าเทียบเรือปากบารา, โครงการ  Satun Geopark 
Fossil Festival, โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครผู้น าเที่ยว, วารสาร อบจ. , นิตยสารวีคเอ็นด์, เว็บไซด์ 
อบจ.สตูล, โครงการรักษ์เล ป่า เปิดฟ้าอันดามัน, โครงการจัดงานมหกรรมของดีวิถีตันหยง (สันหลังมังกร) 

 

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจ ากัด........................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................................................ 
 

 

แนวทางและข้อเสนอแนะ......................................................................................................................... 
 

................................................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................................................ 
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2. ด้านการสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้ม่ันคงอย่างยั่งยืน 
(การพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้วยการใช้เทคโนโลยีการเกษตร, การส่งเสริมการรวมกลุ่มเพ่ือการ
แปรรูป ลดต้นทุน สร้างมูลค่าเพ่ิมและการตลาด, การสนับสนุนการวิจัย และเพ่ิมศักยภาพ และสร้างความ
เข้มแข็งภาคเกษตรอย่างยั่งยืน, การส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น 
โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตร กิจกรรม : นวัตกรรมใหม่ ท าปุ๋ยหมักโดยไม่ต้องกลับกอง น าร่องในพ้ืนที่
จังหวัดสตูล โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์  OTOP  กิจกรรม : การพัฒนาแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ การท าน้ ามันสกัดเย็นเพื่อบริโภค, สบู่เหลว / แชมพ,ู ขนมผูกรัก, โครงการจัดงานวันเกษตรแฟร์) 

 

ปัญหา/อุปสรรค....................................................................................................................................... 
 

................................................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................................................ 
  

 

แนวทางและข้อเสนอแนะ......................................................................................................................... 
 

................................................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................................................ 
3. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 

(การก่อสร้าง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา ถนน สะพาน รางระบายน้ า และระบบวิศวกรรมจราจร ให้มีความ
เชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่น การก่อสร้าง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาเขื่อนกั้นตลิ่งริมแม่น้ าและทะเล การจัดให้มี 
ซ่อมแซม บ ารุงรักษาสถานีขนส่งหรือที่พักผู้โดยสารที่สะดวกและปลอดภัย ทั้งทางบกและทางน้ า การ
สนับสนุนการจัดท า ปรับปรุงผังเมือง และการบังคับใช้ให้เป็นไปตามผัง การก่อสร้างและบ ารุงรักษาแหล่งน้ า 
เพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ และการพัฒนาระบบไฟฟ้า สารสนเทศ และการสื่อสาร
อย่างทั่วถึง เช่น การก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บนเส้นทางสาย สต.ถ. 1-0059 บ้านทุ่งดินลุ่ม – 
บ้านคีรีวง, การซ่อมสร้างถนนลาดแอสฟัลท์คอนกรีต สาย สต.ถ.1-0067 แยกทางหลวง 416 บ้านนาแก้ว) 

 

ปัญหา/อุปสรรค....................................................................................................................................... 
 

................................................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................................................   
 

แนวทางและข้อเสนอแนะ......................................................................................................................... 
 

................................................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................................................   
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4. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
(การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, การสนับสนุนการบริหาร
จัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และการบ าบัดน้ าเสีย (ขยะอันตราย), การส่งเสริมการสร้างจิตส านึกของประชาชนให้
มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น โครงการคลองสวย    
น้ าใส, โครงการการจัดการขยะอันตรายจังหวัดสตูล, โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์เครือข่าย Green City) 

 

ปัญหา/อุปสรรค....................................................................................................................................... 
 

................................................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................................................ 
  

 

แนวทางและข้อเสนอแนะ......................................................................................................................... 
 

................................................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................................................ 
 

5. ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(การสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน, การสนับสนุนการจัด
กิจกรรมทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีของท้องถิ่น, การสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น โครงการส่งเสริมประเพณีชักพระ, โครงการจัดงานวันซาลามัตฮารีรายา, โครงการส่งเสริม
กิจกรรมในเดือนรอมฎอน, โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา อุดหนุนพุทธสมาคม, 
โครงการจัดงานวันร าลึกเกียรติประวัติท่านศาสดามูฮัมหมัด อุดหนุนคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด
สตูล, โครงการแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล เป็นต้น) 

 

ปัญหา/อุปสรรค....................................................................................................................................... 
 

................................................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................................................ 
  

 

แนวทางและข้อเสนอแนะ......................................................................................................................... 
 

................................................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................................................ 
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6. ด้านการพัฒนาคุณภาพชวิีตประชาชนให้เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข 
(การส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษา
ตลอดชีวิต, การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น, การส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้กับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส, การส่งเสริม สนับสนุนการป้องกัน
โรค การควบคุมโรค และการสาธารณสุข, การส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ,  
การส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, การพัฒนาสนามกีฬา  ลานกีฬา 
และสวนสาธารณะให้ได้มาตรฐาน, การพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการให้มีความรู้และทักษะที่
สูงขึ้น และส่งเสริมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ
ให้กับศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ประจ าจังหวัดสตูล, โครงการส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6, โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านสวัสดิการสังคม, โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านสาธารณสุข, โครงการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก, โครงการการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, สนามกีฬามาตรฐานแห่งที่  2 อบจ.สตูล อ าเภอละงู, และโครงการพัฒนา
บุคลากรด้านการกีฬา กิจกรรม : การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ) 

 

ปัญหา/อุปสรรค....................................................................................................................................... 
 

................................................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................................................ 
 

 

แนวทางและข้อเสนอแนะ......................................................................................................................... 
 

................................................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................................................ 
7. ด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 

(การวางแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน, การเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลเพ่ือเพ่ิมเติมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร, การส่งเสริม 
สนับสนุนประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความสมานฉันท์  และสร้างความเข้มแข็งในชุมชน, การ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่นอย่างทั่วถึง เช่น โครงการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล, โครงการพัฒนาแนวคิดในการท างานของนักบริหารงานและบุคลากร, โครงการ อบจ. พบ
ประชาชน, จัดท าเอกสารหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่และผลงานของ อบจ. เว็บไซด์ อบจ.สตูล, 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมผ่านจอ LED, Facebook : ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล เป็นต้น) 
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ปัญหา/อุปสรรค....................................................................................................................................... 
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................................................................................................................................................................ 
 

 

แนวทางและข้อเสนอแนะ......................................................................................................................... 
 

................................................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................................................ 
 

8. ด้านผลงาน/โครงการ/กิจกรรมเด่น ที่ให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
(เช่น โครงการแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล, โครงการส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน, โครงการจัดงาน
สตูลเกษตรแฟร์, โครงการรักษ์เล ป่า เปิดฟ้าอันดามันสตูล, โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชน
จังหวัดสตูล, โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลสตูลลีก, โครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลสตูลลีก, โครงการ
วันเต่าโลก (World Turtle Day), โครงการ Satun Halal Street, โครงการ Satun Geopark Fossil 
Festival) 

 

ปัญหา/อุปสรรค....................................................................................................................................... 
 

................................................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................................................ 
 

 

แนวทางและข้อเสนอแนะ......................................................................................................................... 
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ผู้วิจัยใคร่ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์ของท่าน 
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แบบประเมินระดับความส าเร็จของเป้าหมายในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

ค าชี้แจง 
แบบประเมินฉบับนี้ ผู้วิจัยใช้สอบถามหรือเก็บข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสตูล เกี่ยวกับจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ 2562 ซึ่งครอบคลุมแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง 7 ด้าน เพ่ือ
ประเมินระดับความส าเร็จของเป้าหมายตามแผนกับการด าเนินการจริง โดยประเมินในภาพรวมโดยพิจารณา
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้าน ในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยมีเกณฑ์การประเมิน 
ดังนี้     อยู่ในระดับร้อยละ 60 ลงมา       เท่ากับ       มีระดับความส าเร็จอยู่ในระดับต่ า 

อยู่ในระดับร้อยละ 61-80       เท่ากับ       มีระดับความส าเร็จอยู่ในระดับปานกลาง 
อยู่ในระดับร้อยละ 81 ขึน้ไป       เทา่กับ       มีระดับความส าเร็จอยู่ในระดับสูง 

 
 

      ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  

งบประมาณ 
                    จ านวนโครงการ 
    แผน       การด าเนินการ           ระดับ 
                จ านวน     (%)      ความส าเร็จ 

1. ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง 
มีคุณภาพและยั่งยืน 

      

2. ด้านการสร้างความเข้มแข็งภาค
เกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคง
อย่างยั่งยืน 

      

3. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 

      

4. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่      
อย่างยั่งยืน 

      

5. ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

      

6. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคม
สงบสุข 

      

7. ด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่าง
มีธรรมาภิบาล 

      

 รวม       
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