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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการดาเนินงานตามเป้าหมาย 11 เป้าหมายของโครงการ
คนดีศรีสุพรรณของตาบลที่ขอรับการประเมินใน 10 อาเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี การวิจัยครั้งนี้เป็น
การวิจัยแบบผสานวิธี เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ผลการ
ดาเนินงานตามโครงการคนดีศรีสุพรรณ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ผลการดาเนินงานตามเป้าหมาย 11 เป้าหมาย
ของโครงการคนดีศรีสุพรรณของตาบลที่ขอรับการประเมินใน 10 อาเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า
1) ระดับ ความส าเร็ จการดาเนิ นงานของหมู่บ้านด้านคุณลั กษณะอันพึงประสงค์ 11 เป้าหมายของ
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ 2) ผลการดาเนินงานตามเป้าหมาย 11 เป้าหมาย
ของโครงการคนดี ศ รี สุ พ รรณของต าบลที่ ข อรั บ การประเมิ น ใน 10 อ าเภอของจั ง หวั ด สุ พ รรณบุรี
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 4 ด้าน ดังนี้ 1) การวางแผนในการดาเนินงานใน
ปัจจุบันมีการวางแผนพัฒนากิจกรรมตามแผนที่ได้กาหนดไว้ 2) การลงมือปฏิบัติ มีการดาเนินงานโดย
ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เป็นไปตามเป้าหมายและได้รับความร่วมมือจากชุมชนและเป็นไป
ตามแผนการพัฒนาที่ได้กาหนดไว้ 3) การตรวจสอบ มีหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน และมี
เป้าหมายที่เป็นจุดเด่น คือ การรักษาความสะอาดร่างกาย บ้านเรือน และชุมชน รวมถึงมีการนิเทศ
กากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 4) การทบทวนผลการดาเนินงาน มีการนาผลการประเมินมาวิเคราะห์และ
พัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คาสาคัญ: ผลการดาเนินงาน, โครงการคนดีศรีสุพรรณ, เป้าหมาย
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Abstract
This article aimed to study the performances of the subdistricts in 10 districts of
Suphan Buri province according to 11 goals of Kondee Sri Suphan Project. This is a mixed
method research. The instrument for data collection were questionnaires and interview
forms according to the Kondee Sri Suphan Project. The statistics for data analysis were
mean, standard deviation, and content analysis. The research found that the
performances of the subdistricts in 10 districts of Suphan Buri province according to 11
goals of Kondee Sri Suphan Project were as follows: 1) Overall, the achievement level
of village operations, in terms of 11 goals of desirable characteristics of Suphan Buri
Province, was high. 2) The performances of the subdistricts in 10 districts of Suphan Buri
province according to 11 goals of Kondee Sri Suphan Project, overall, were at a high
level. Indeed, the target performances can be divided into four aspects as follows:
1) Plan - There was a plan to develop activities in accordance with the plans that had
been set previously. 2) Do - It operated with cooperation from all sectors, achieved the
goals, received cooperation from the community, and followed the development plan
that had been set. 3) Check - There were agencies involved in the operation and there
was a distinctive goal, which was to maintain cleanliness of the body, home and
community, including continuous supervision and follow-ups. 4) Action - The results of
the assessment were analyzed and used for improving more efficient operations.
Keywords: Performance, Kondee Sri Suphan Project, Goals

บทนา
การส่งเสริมและการพัฒนาคนให้เกิดคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สิ่งที่
พบในกระบวนการพัฒนาในระดับคนในระดับจังหวัดสุพรรณบุรีได้มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องโดย
เริ่มต้นตั้งแต่ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ 11 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 เป็นต้นมา ในการพัฒนาที่ผ่านมาได้มีผลสาเร็จเป็นที่น่าพอใจ ดังการศึกษา
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี (2552) ได้ทาการศึกษาระดับผลสาเร็จ
พบว่า 1) ประชาชนมีระดับการรับรู้ต่อโครงการคนดีศรีสุพรรณโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ระดับ
ความเข้าใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อแยกเป็นรายข้อพบว่าประชาชนเข้าใจว่าโครงการคนดีศรี
สุพรรณเป็นโครงการที่เสริ มสร้างแนวทางการดาเนินชีวิตส่วนทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชนและ
โครงการคนดีศรีสุ พรรณเป็ นโครงการที่เสริมสร้างพัฒนาเยาวชนของจังหวัดสุ พรรณบุรีเฉลี่ย ต่าสุ ด
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3) ประชาชนมีทัศนคติโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อแยกเป็นรายข้อพบว่าประชาชนมีทัศนคติว่า
โครงการคนดีศรีสุพรรณเป็นโครงการที่ทาให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาประชาชน
เห็นด้วยกับการดาเนินการจัดกิจกรรมโครงการคนดีศรีสุพรรณและ 4) การมีคุณลักษณะพึงประสงค์ตาม
โครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อแยกเป็นรายข้อพบว่าประชาชนคุณลักษณะด้านการปฏิบัติ
ตามกฎจราจรอย่ างเคร่ งครั ดและมีความเอื้ออาทรต่อผู้ อื่นในการใช้รถใช้ถนนเฉลี่ ยสู งสุ ดรองลงมา
ประชาชนมีความอ่อนน้อมถ่อมตนและมีมารยาทต่อผู้อื่นและมีความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยกล้า
ที่จะแสดงความคิดเห็นและเคารพในสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นเฉลี่ยต่าสุด จากผลการศึกษาวิจัยได้จะ
เห็นได้ว่าผลสาเร็จจากการดาเนินงานโครงการคนดีศรีสุพรรณได้ขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องและได้
พัฒนาอย่างเป็นไปตามลาดับ
ความสาคัญในการศึกษาครั้งนี้ได้มาจากการประชุมแบบมีส่วนร่ วมในชุมชน การลงพื้นที่ศึกษา
กระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรมหมู่บ้านตามโครงการคนดีศรีสุพรรณ และจากการประชุมผู้บริหารจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งสรุปข้อคาถาม 3 ประการ ประการแรก ความสาเร็จของโครงการ 5 ปีหลังจากการ
ประเมินผลความสาเร็จจนถึงปัจจุบันเป็นอย่างไรในคาถามนี้จะเป็ นเครื่องชี้วัดในกระบวนการพัฒนาคน
ที่มีประสิทธิภาพของระดับจังหวัดผ่านโครงการคนดีศรีสุพรรณ ประการที่ 2 ตัวชี้วัดตามองค์ประกอบ
ในเป้าหมายของโครงการคนดีศรีสุพรรณเหมาะสมกับยุคปัจจุบันและนโยบายชาติและรัฐบาลในการ
กระตุ้น ส่ งเสริ ม การพัฒ นาคนของสุ พ รรณบุ รีห รื อ ไม่ และประการสุ ด ท้า ย กลยุทธ์การดาเนิ น งาน
โครงการคนดีศรีสุพรรณเป็นอย่างไร แนวทางการดาเนินงานจากระดับประชาชนสู่ระดับนโยบายเป็น
อย่างไร ความสาคัญจากข้อคาถามทั้ง 3 ประการนี้เป็นปัจจัยเหตุที่สาคัญในการสะท้อนถึงผลในปัจจุบัน
สู่แนวทางการพัฒนาในอนาคตของการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และการจัดสรรงบประมาณ
ซึ่งหากข้อคาถามจากการศึ กษาในครั้งนี้ได้ผลจากการศึกษา จะเกิดความกระจ่างชัด ในแนวทางการ
ดาเนินงานการพัฒนา “คน” ในจังหวัดสุพรรณบุรี
บทความวิจัยนี้นาเสนอผลการดาเนินงานตามเป้าหมาย 11 เป้าหมายของโครงการคนดีศรี
สุพรรณของตาบลที่ขอรับการประเมินใน 10 อาเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อนาผลที่ได้จากการศึกษา
นาไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนสามารถนาไปเป็นแนวดาเนินการ
โครงการคนดีศรีสุพรรณในอนาคตได้

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาผลการดาเนินงานตามเป้าหมาย 11 เป้าหมายของโครงการคนดีศรีสุพรรณของตาบล
ที่ขอรับการประเมินใน 10 อาเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี
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การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาผลการดาเนินงานตามเป้าหมาย 11 เป้าหมายของโครงการคนดีศรีสุพรรณ จังหวัด
สุพรรณบุรี ได้ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
สมบูรณ์ ลอยพงษ์ศรี (2552) ได้กล่าวถึง แนวคิดและหลักวิชาการที่นามาใช้ในการดาเนินงาน
ไว้ว่า การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี การจัดทาแผนปฏิบัติการต้องทราบว่า (1) แผนปฏิบัติการ
(Action Plan) อยู่ ภ ายใต้ แ ผนงาน (Program) อะไร และแผนงานดั ง กล่ า วอยู่ ภ ายใต้ จุ ด มุ่ ง หมาย
เชิงกลยุ ทธ์ (Strategic Goal) ด้านใด จุดมุ่งหมายเชิง กลยุทธ์ ด้า นใดสั ม พันธ์ กับ พั นธกิจ (Mission)
อย่างไร และพันธกิจดังกล่าวสัมพันธ์กับวิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์การอย่างไร (2) แผนปฏิบัติการ
(Action Plan) ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ (Purpose) อย่างไร ปัจจัยที่จาเป็น (Input) มีอะไรบ้าง กิจกรรม
ที่ จ ะต้ อ งท า (Activities) มี อ ะไรบ้ า ง ผลผลิ ต หรื อ ผลงาน (Outputs) ที่ ค าดหวั ง คื อ อะไร ใครเป็ น
ผู้รับผิดชอบดาเนินการโครงการนี้ จะต้องทาให้เสร็จเมื่อไร ใครคือผู้ติดตามและประเมินผลจะต้อ ง
นาเสนอหรือรายงานต่อใคร (3) อะไรคือตัวชี้วัดความสาเร็จ (KPI) ของแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
(4) แผนปฏิบัติการ (Action Plan) เป็นแผนสาหรับงานประจา (Routine Work) หรืองานโครงการ
(Project Work)
เดสเลอร์ (Dessler, 1998) ได้กล่าวถึง กระบวนการดาเนินงานหรือหน้าที่การบริหาร แบ่งได้
เป็น 4 หน้าที่ ดังนี้ 1) การวางแผน (Planning) เป็นขั้นตอนในการกาหนดวัตถุประสงค์และพิจารณาถึง
วิธีการที่ควรปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น 2) การจัดองค์การ (Organizing) เป็นขั้นตอนในการจัด
บุ คคลและทรั พยากรที่ใช้ ในการทางาน เพื่อให้ บรรลุ จุดมุ่งหมายในการทางานนั้น การจั ด องค์ ก าร
3) การนา (Leading) เป็นขั้นตอนในการกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้น และชักนาความพยายาม
ของบุคลากรให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการใช้ความพยายามของผู้บริหารที่จะ
กระตุ้นให้บุคลากรมีศักยภาพในการทางานสูง ดังนั้นการนาจะช่วยให้งานบรรลุความสาเร็จ เสริมสร้าง
ขวัญและจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา 4) การควบคุม (Controlling) เป็นการติดตามผลการทางาน และแก้ไข
ปรับปรุงในสิ่งที่จาเป็นหรือเป็นขั้นตอนของการวัดผลการทางาน และดาเนินการแก้ไขเพื่อให้บรรลุผล
ที่ต้องการ
ชัยภูมิ พงษ์ประพันธ์ (2555) กล่าวถึง การดาเนินงานบริหารงานในระดับต่าง ๆ ทุกระดับตั้งแต่
เล็กสุดคือการปฏิบัติงานประจาวันของบุคคลคนหนึ่งจนถึงโครงการในระดับใหญ่ที่ต้องใช้ กาลังคนและ
เงินงบประมาณจานวนมากย่อมมีกิจกรรมวงจรคุณภาพเกิดขึ้นเสมอโดยมีการดาเนินกิจกรรมที่ครบ
วงจรบ้างไม่ครบวงจรบ้างแตกต่างกันตามลักษณะงานและสภาพแวดล้อมในการทางานในแต่ละองค์กร
จะมีวงจรคุณภาพอยู่หลาย ๆ วง วงใหญ่สุดคือ วงที่มีวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรเป็น
แผนงาน (P) แผนงานวงใหญ่สุดนี้อาจครอบคลุมระยะเวลาต่อเนื่องกันหลายปีจึงจะบรรลุผล การจะ
ผลักดันให้วิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปรากฏเป็นจริงได้จะต้องปฏิบัติ (P) โดยนาแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ม าก าหนดเป็ น แผนการปฏิบั ติง านประจ าปี ข องหน่ว ยงานต่ าง ๆ ขององค์ ก รแผนการ
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ปฏิบั ติงานประจ าปี จ ะก่ อให้ เกิ ดวงจรคุณภาพของหน่ว ยงานขึ้นใหม่ หากหน่ว ยงานมีขนาดใหญ่ มี
บุคลากรที่เกี่ยวข้องจานวนมาก ก็จะต้องแบ่งกระจายความรับผิดชอบไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ทาให้เกิด
เพิ่มขึ้นอีกหลาย ๆ วงโดยมีความเชื่อมโยงและซ้อนกันอยู่ การปฏิบัติงานของหน่ว ยงานทั้งหมดจะ
รวมกันเป็น (D) ขององค์กรนั้น ซึ่งองค์กรจะต้องทาการติดตามตรวจสอบ (C) และแก้ไขปรับปรุงจุดที่
เป็นปัญหาหรืออาจต้องปรับแผนใหม่ในแต่ละปี (A) เพื่อให้วิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวนั้น
ปรากฏเป็ น จริ ง ท าให้ ก ารด าเนิ น งานบรรลุ เ ป้ า หมายและวั ต ถุ ป ระสงค์ ร วมขององค์ ก ร ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพยิ่งขึ้น
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (2543) ได้กล่าวถึง นโยบาย
และแนวทางการดาเนินงานโครงการคนดีศรีสุพรรณ ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2540–2544 โดยมอบหมายให้
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ริเริ่มโครงการนาร่องเพื่อสร้างกระแสการพัฒนาคนและสังคมโดยยึด
แนวคิดตามหลักการพัฒนาคน ในลักษณะบูรณาการอย่างเป็นองค์รวมทั้งนี้ได้คัดเลือกจังหวัดสุพรรณบุรี
เป็นพื้นที่นาร่องในการดาเนินงานโครงการคนดีศรีสุพรรณ มีขั้นตอนการดาเนินงานอย่างเป็ นระบบ มี
กรอบแนวคิดและการวางแผนการดาเนินงานอย่างชัดเจน เริ่มดาเนินโครงการในปี พ.ศ. 2540 ในเขต
อาเภอเมืองสุพรรณบุ รี พื้นที่เขตเทศบาล 1 เขต องค์การบริหารส่วนตาบล 19 ตาบล สถานศึกษา
ระดับประถมศึกษาสังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุ พรรณบุรี 67 โรงเรียน ปี พ.ศ. 2541
ขยายผลไปอีก 386 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 453 โรงเรียน และปี พ.ศ. 2542 เริ่มดาเนินการทุกอาเภอใน
จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี เขตเทศบาลเพิ่ ม เป็ น 1 เขต องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเพิ่ ม เป็ น 106 ต าบล
สถานศึกษาเพิ่มเป็น 502 โรงเรียน ซึ่งมีรายละเอียดเป้าหมายและตัวชี้วัดในโครงการคนดีศรีสุพรรณ
ของจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ 1) การรักษาความสะอาดร่างกาย บ้านเรือน และชุมชน 2) การมีจิตสานึก
และร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3) การมีวิถีชีวิตด้านประชาธิปไตย 4) การเป็นผู้ประหยัด ออม และนิยม
ไทย 5) การปฏิบัติตนตามหลักเบญจศีล เบญจธรรม หรือหลักธรรมของศาสนาอื่นที่เด็กและเยาวชนนับ
ถือ 6) การปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทแบบไทย 7) การมีวินัยจราจร 8) การเป็นคนตรงต่อเวลา 9) การ
ปฏิ บั ติ ต นในการเข้ า แถวเรี ย งล าดั บ ก่ อ น-หลั ง ในการเข้ า รั บ บริ ก ารต่ า ง ๆ 10) การปฏิ บั ติ ต นตาม
กฎระเบียบของโรงเรียนและกลุ่มโดยเคร่งครัด 11) การไม่พัวพันสิ่งเสพติดให้โทษ
สรุปได้ว่า การดาเนินงานให้ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายโดยใช้กระบวนการดาเนินงานตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ควรเริ่มจากกระบวนการวางแผนการดาเนินงาน จากนั้นการลงมือปฏิบัติตามแผนที่วาง
ไว้ โดยทาการตรวจสอบผลการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง หากมีข้อผิ ดพลาดก็ควรมีการทบทวนผลการ
ดาเนินงานที่เกิดขึ้นโดยปรับปรุงแก้ไข เพื่อนาไปสู่ผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องจนประสบความสาเร็จเป็นอย่างดี
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กรอบแนวคิดการวิจัย
งานวิจัยนี้ เป็นการวิจัย แบบผสานวิธี ผู้วิจัยกาหนดกรอบแนวคิดการวิจัยตามแนวคิด/ทฤษฎี
ของ Deming, Edward W. (1995) ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ
และการดาเนินการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตัวแปรต้น (Independent Variable)

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

1. การศึกษาเอกสาร
1.1 รายงานผลการดาเนินงานโครงการคนดีศรีสุพรรณ
ระหว่างปี 2550-2558
1.2 การศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ระหว่างปี 2550-2558
1.3 การศึกษาผลการรายงานจากหน่วยงานต่าง ๆ
ที่ขับเคลื่อนตามเป้าหมาย
1.4 การศึกษาแผนยุทธศาสตร์จังหวัดระหว่างปี 25502558
1.5 การศึกษาโครงการจัดสรรงบประมาณ 2550-2558

ขั้นตอนการดาเนินงานตาม
เป้าหมาย 4 ด้าน ดังนี้
1) การวางแผนในการดาเนินงาน
ในปัจจุบัน (Plan)
2) การลงมือปฏิบัติ (Do)
3) การตรวจสอบ (Check)
4) การทบทวนผลการดาเนินงาน
(Action)

2. การศึกษาเชิงพื้นที่
การศึกษาสภาพจริงในพื้นที่ที่ได้รับการตรวจเยี่ยมและ
ร่องรอยในการดาเนินงานตามโครงการคนดีศรีสุพรรณ
และพื้นที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ โดยใช้วิธีเก็บ
ข้อมูลเชิงพื้นที่ ดังนี้
2.1 การสัมภาษณ์
2.2 การสอบถาม
2.3 การศึกษาเชิงพื้นที่จริง
2.4 การศึกษารายงานผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามเป้าหมาย
11 เป้าหมายของโครงการคนดี
ศรีสุพรรณของตาบลที่ขอรับ
การประเมินใน 10 อาเภอของ
จังหวัดสุพรรณบุรี

แผนภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี โดยมีวิธีการดาเนินการวิจัย ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. เชิงปริมาณ ได้แก่ ประชาชน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบล ผู้ใหญ่บ้าน กานัน ครู
นักเรียน ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จานวน 10
อาเภอ ที่เข้ารับการประเมินหมู่บ้านคนดีศรีสุพรรณ ในงบประมาณ 2559 จานวนหมู่บ้านละ 200 คน
โดยทาการสุ่มประชากรจากตัวแทนหมู่บ้านที่เข้าร่วมงานจากการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการประเมิน
คนดีศรีสุพรรณในวันที่ทาการรับการตรวจเยี่ยมและหลังการตรวจเยี่ยม
2. เชิงคุณภาพ ได้ดาเนินการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องเชิงพื้นที่แต่ละอาเภอตามความเหมาะสม
โดยได้ดาเนินการขอรับการสัมภาษณ์ในลักษณะหลายรูปแบบ คือ การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) การศึกษาเชิงพื้นที่ (Field Research) การศึกษารายงาน
ผล (Document Report) ซึ่งผู้ถูกสัมภาษณ์แต่ละส่วนเป็นผู้แทนชุมชนและผู้นาเสนอผลการดาเนินงาน
ตาบล ทั้ง 10 อาเภอที่เข้ารับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามโครงการคนดีศรีสุพรรณได้แก่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล นายกเทศมนตรี กานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล
ประชาชน ประธานคุ้มหมู่บ้าน ผู้อานวยการโรงเรียน เป็นต้น รวมทั้งหมด 36 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
1. แบบสอบถามผลการดาเนิ น งานตามโครงการคนดีศรีสุ พรรณ เป็น แบบสอบถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความสาเร็จในการดาเนินงานตามโครงการคนดีศรีสุพรรณในปัจจุบัน จานวน 11 ข้อ
และสภาพปัจจุบันกระบวนการดาเนินงานตามโครงการคนดีศรีสุพรรณ 22 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) จ านวน 3 ท่ า น ได้ ค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง (IOC) อยู่ ร ะหว่ า ง 0.67-1.00 ถื อ ว่ า มี ค วาม
สอดคล้ องกัน ในเกณฑ์ที่ย อมรั บ ได้ ได้ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 1.00 และนามาวิเคราะห์ ห าค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.95
2. แบบสั ม ภาษณ์ ผ ลการด าเนิ น งานตามโครงการคนดี ศ รี สุ พ รรณ เป็ น แบบสั ม ภาษณ์
การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) สาหรับผู้แทน
ชุมชน ผู้นาเสนอผลการดาเนิน งานตาบล เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จานวน 4 ด้าน รวม
14 ข้อ ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จานวน 3 ท่าน ได้ค่า
ดัช นี ความสอดคล้ อง (IOC) อยู่ ร ะหว่าง 0.67-1.00 ถือว่ามีความสอดคล้ องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือและการดาเนินงาน
1. ศึกษาเอกสารและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการประเมินผล การดาเนินงาน
โครงการคนดีศรีสุพรรณ เพื่อนาไปพัฒนาเป็นเครื่องมือในการศึกษาและประเมินผลการดาเนินงาน
2. ศึกษาแผนการประเมินผลการดาเนินงานของหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านตามการประชุมของ
คณะกรรมการประเมินคนดีศรีสุพรรณเพื่อวางแผนและนัดหมายการดาเนินการประเมินผลงาน
3. ดาเนินการติดต่อประสานงานผู้ช่วยศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่และผู้มีส่วนร่วมในการดาเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลตามวันและเวลาดังกล่าว
4. ดาเนินการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล เชิงพื้นที่ห มู่บ้านและสถานศึกษาตามเป้าหมายใน
การศึกษาทั้ง 10 อาเภอ
5. ด าเนิ น การสั ม ภาษณ์ ผู้ แ ทนน าเสนอเกี่ ย วกั บ ผลการด าเนิ น งานและศึ ก ษาข้ อ มู ล จาก
การศึกษาจากการนาเสนอภาคเวทีเพื่อนามาสรุปและสังเคราะห์ผลการดาเนินงานเชิงพื้นที่
6. ด าเนิ น การตรวจสอบเอกสารเชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพจากการศึ ก ษาลงพื้ น ที่ เ พื่ อ
ดาเนินการการสังเคราะห์ข้อมูล
7. ดาเนินการรายงานผลการดาเนินงานเชิงพื้นที่ในการพัฒนาคนตามเป้าหมายของโครงการ
คนดีศรีสุพรรณ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เชิงปริมาณเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่เข้าร่วมการนาเสนอโครงการคนดีศรีสุพรรณในการ
ตรวจเยี่ยมการดาเนินงานระดับตาบลแต่ละตาบลทั้ง 10 อาเภอ จานวนหมู่บ้านละ 200 คน รวม 2,000
คน
2. เชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมจากผู้แทนในการนาเสนอทั้งการสัมภาษณ์และการนาเสนอภาค
เวทีผลรวมการดาเนินการ จานวน 10 หมู่บ้าน รวม 36 คน
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการศึกษา
1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเชิงปริมาณ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ โดยดาเนินการสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับ
การผลการดาเนินงานตามเป้าหมาย 11 เป้าหมายของโครงการคนดีศรีสุพรรณของตาบลที่ขอรับการ
ประเมินใน 10 อาเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยนาผลการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content
Analysis)

ผลการวิจัย
การศึกษาผลการดาเนินงานตามเป้าหมาย 11 เป้าหมายของโครงการคนดีศรีสุพรรณของตาบล
ที่ขอรับการประเมินใน 10 อาเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ผลดังนี้
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1. ระดับความสาเร็จการดาเนินงานของหมู่บ้านด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 11 เป้าหมาย
จากการศึกษาระดับความสาเร็จในการดาเนินงานตามโครงการคนดีศรีสุพรรณในปัจจุบันของจังหวัด
สุพรรณบุรี พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ =4.12 , S.D. 0.81) โดยจาแนกเป็นอาเภอได้ดังนี้
อาเภอเดิมบางนางบวช เป็นลาดับแรก โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (̅X = 4.45 , S.D.=0.73) รองลงมา
อ าเภอดอนเจดี ย์ โ ดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ( ̅X= 4.26 , S.D.=0.72) และล าดั บ สุ ด ท้ า ยคื อ
อาเภอเมืองสุพรรณบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (̅X= 3.85 , S.D.=0.91) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุประดับความสาเร็จในการดาเนินงานตามโครงการคนดีศรีสุพรรณในปัจจุบันของ
จังหวัดสุพรรณบุรี
̅
ที่
รายการเป้าหมาย
S.D.
ระดับประเมิน
X
1 อาเภอหนองหญ้าไซ
4.14
0.77
มาก
2 อาเภอดอนเจดีย์
4.26
0.72
มาก
3 อาเภอศรีประจันต์
3.89
0.92
มาก
4 อาเภอเมืองสุพรรณบุรี
3.85
0.91
มาก
5 อาเภอด่านช้าง
4.13
0.69
มาก
6 อาเภอสองพี่น้อง
4.21
0.74
มาก
7 อาเภออู่ทอง
3.93
0.82
มาก
8 อาเภอสามชุก
4.11
0.93
มาก
9 อาเภอบางปลาม้า
4.18
0.84
มาก
10 อาเภอเดิมบางนางบวช
4.45
0.73
มาก
ค่าเฉลี่ยรวม
4.12
0.81
มาก
2. ผลการดาเนินงานตามเป้าหมาย 11 เป้าหมายของโครงการคนดีศรีสุพรรณของตาบลที่
ขอรับการประเมินใน 10 อาเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี สามารถจาแนกเป็นขั้นตอนการดาเนินงานได้
เป็น 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนในการดาเนินงาน ขั้นตอนที่ 2 การลงมือปฏิบัติ ขั้นตอนที่
3 การตรวจสอบ และขั้นตอนที่ 4 การทบทวนผลการดาเนินงาน ซึง่ สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ
คนดีศรีสุพรรณของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ( ̅X= 4.02 , S.D.=0.81)
โดยจาแนกเป็นอาเภอได้ดังนี้ อาเภอเดิมบางนางบวช เป็นลาดับแรก โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก
(X̅= 4.43 , S.D.=0.71) รองลงมา อาเภอดอนเจดีย์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅= 4.18 , S.D.=0.76)
และล าดับ สุ ดท้ายคือ อาเภอเมืองสุ พรรณบุรี โ ดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅= 3.78 , S.D.=0.83)
ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการคนดีศรีสุพรรณ ของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวม
̅
ที่
รายการประเมิน
S.D.
ระดับประเมิน
X
1 อาเภอหนองหญ้าไซ
4.01
0.77
มาก
2 อาเภอดอนเจดีย์
4.18
0.76
มาก
3 อาเภอศรีประจันต์
3.84
0.84
มาก
4 อาเภอเมืองสุพรรณบุรี
3.78
0.83
มาก
5 อาเภอด่านช้าง
3.80
0.80
มาก
6 อาเภอสองพี่น้อง
4.10
0.70
มาก
7 อาเภออู่ทอง
3.84
0.87
มาก
8 อาเภอสามชุก
4.13
0.86
มาก
9 อาเภอบางปลาม้า
4.11
0.88
มาก
10 อาเภอเดิมบางนางบวช
4.43
0.71
มาก
ค่าเฉลี่ยรวม
4.02
0.81
มาก
โดยในส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพได้ดาเนินการสามารถสรุปผลการดาเนินงานโดยแบ่งเป็น 4 ด้าน
ดังนี้ 1) การวางแผนในการดาเนินงานในปัจจุบัน (Plan) มีการวางแผนพัฒนากิจกรรมตามแผนที่ได้
กาหนดไว้ มีการติดตามประเมินผลและให้คาแนะนาในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ในหมู่บ้านและ
ตาบลร่วมมือกันในการจัดเตรียมแผนการประเมิน 2) การลงมือปฏิบัติ (Do) มีการดาเนินงานโดยได้รับ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไว้อย่างชัดเจน การลงมือปฏิบัติการจัดกิจกรรมได้ดาเนินการจัดกิจกรรม
ตามเป้าหมายและได้รับความร่วมมือจากชุมชน การดาเนินงานเป็นไปตามแผนการพัฒนาที่ได้กาหนดไว้
การด าเนิ น งานมี ก ารบู ร ณาการในการจั ด การเรี ย นการสอนและร่ ว มผสานความร่ ว มมื อ กั น
3) การตรวจสอบ (Check) หน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ได้แก่ สถานศึกษา ชุมชน หน่วยงาน
ของรัฐ ผลการดาเนินงานเป้าหมายที่เป็นจุดเด่น คือ การรักษาความสะอาดร่างกาย บ้านเรือน และ
ชุมชน มีการสรุป และรายงานผลการดาเนินงานในทุกเป้าหมายและมีการนิเทศกากับติดตามอย่า ง
ต่อเนื่อง 4) การทบทวนผลการดาเนินงาน (Action) มีการนาผลการประเมินมาวิเคราะห์และพัฒ นา
ปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น งานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น มี ก ารน าผลสะท้ อ นจากคณะกรรมการใน
การประเมินมาพัฒนา แก้ไขและปรับปรุง มีการนาผลการตรวจสอบไปใส่ในแผนการดาเนินงาน และ
แผนพัฒนาของหน่วยงาน
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อภิปรายผล
ผลการดาเนินงานตามเป้าหมาย 11 เป้าหมายของโครงการคนดีศรีสุพรรณของตาบลที่ขอรับ
การประเมินใน 10 อาเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ระดับความสาเร็จการดาเนินงานของหมู่บ้าน
ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ 11 เป้ า หมายของจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี และผลการด าเนิ น งานตาม
เป้าหมาย 11 เป้าหมายของโครงการคนดีศรีสุพรรณของตาบลที่ขอรับการประเมินใน 10 อาเภอของ
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากมีการวางแผนในการดาเนินงาน
และกาหนดแผนพัฒนาในทุกภาคส่วนอย่างชัดเจน เกิดความร่วมมือกันประชาชนในชุมชนแต่ละชุมชน
ในทุก ๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับสูงและในระดับปฏิบัติการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานศึกษา
เป็นการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีงามของจังหวัดสุพรรณบุรีให้กับเยาวชน สอดคล้องกับ
Wertheim (1981) ได้ ก ล่ า วถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว มไว้ ว่ า เป็ น การที่ ป ระชาชนจะเข้ า ไปมี บ ทบาทใน
กระบวนการตัดสินใจในระดับต่าง ๆ ทั้งด้านการบริหาร การเมือง เพื่อที่จะกาหนดความต้องการของ
ตนเองในชุมชน ซึ่งจะนาไปสู่ความสาเร็จในการพัฒนา สอดคล้องกับงานวิจัยของวิไลวัลย์ เจริญทรัพย์
(2554) ได้ทาวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กรณีศึกษาชุมชนต้นแบบบ้านโรงสี ตาบลนาจอมเทียน อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พบว่า ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการดาเนินงาน ด้านการรับประโยชน์ ด้านการประเมินผลในภาพรวม
อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า นอยู่ ใ นระดั บ ปานกลางทุ ก ด้ า น ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งมาจาก
ประชาชนในชุมชนมีความสามัคคี การรวมกลุ่มกัน การร่วมมือให้มากกว่าที่เป็นอยู่ โดยการพัฒนาชุมชน
สิ่งที่ประชาชนทุกคนควรมีคือการแสดงให้เห็นถึงความเข้าอกเข้าใจของการเป็นชุมชนเดียวกัน
นอกจากนี้ ผลการดาเนินงานตามเป้าหมาย 11 เป้าหมายของผู้นาเสนอผลการดาเนินงาน
ตาบลเกิดจากกระบวนการดาเนินงานจนนาไปสู่การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1) ด้านการวางแผนใน
การดาเนินงานในปัจจุบัน (Plan) พบว่า สอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ในพระราชกิจจานุเบกษา (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2555) โดยยังคงยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
และสร้างสมดุลการพัฒนาในทุกมิติวิสัยทัศน์ 2) ด้านการลงมือปฏิบัติ (Do) พบว่า มีการดาเนินงานซึ่ง
ได้รั บ ความร่ ว มมือจากทุกภาคส่ ว นในการดาเนินงานทั้งในหมู่บ้านและตาบลที่กาหนดแผนพั ฒ นา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามโครงการไว้อย่างชัดเจน 3) ด้านการตรวจสอบ (Check) พบว่า มีการ
ดาเนินการร่วมกันตรวจสอบสภาพของการจัดกิจกรรมและการดาเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
มีการประเมินผลและนาผลที่ได้มาพัฒนาการจัดกิจกรรม และ 4) ด้านการทบทวนผลการดาเนินงาน
(Action) พบว่า มีการน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ และนามาพัฒ นาปรับปรุงการดาเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพและได้ รับคาแนะนาจากคณะกรรมการประเมินเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาพ พรมพารักษ์ (2552) ผลการศึกษาพบว่า
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1) การดาเนินการวางแผนพัฒนา (Plan) ได้ดาเนินการวางแผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงยุทธศาสตร์
การพัฒ นาไปสู่ การปฏิบั ติ ซึ่งจะมีผ ลต่อจุดมุ่งหมายการพัฒ นาอย่า งยั่งยืน 2) การดาเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม (Do) มีการเริ่มต้นด้วยการให้ความรู้และตื่นตัวในการป้องกันตนเอง สามารถดูแล
สุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้อง 3) การติดตามประเมินผล (Check) พบว่า ผลการดาเนินงานการคัดกรอง
ผู้ ป่ ว ยได้ ด าเนิ น การประสบความส าเร็ จ และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเป็ น ไปตามเป้ า หมายที่ ก าหนดไว้
4) การพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข (Act) ได้ประชุมเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่พบจากการ
ดาเนินโครงการ และมีการอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ

องค์ความรู้ใหม่จากการวิจัย
จากการศึกษาผลการดาเนินงานตามเป้าหมาย 11 เป้าหมายของโครงการคนดีศรีสุพรรณของ
ตาบลที่ขอรั บ การประเมิน ใน 10 อาเภอของจังหวัดสุ พรรณบุรี พบองค์ความรู้ที่ส ามารถสรุ ป เป็ น
แผนภาพได้ดังนี้
ผลการดาเนินงานตามเป้าหมาย 11 เป้าหมายของโครงการคนดีศรีสุพรรณ
ของตาบลที่ขอรับการประเมินใน 10 อาเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี
3.1 หน่วยงานทีม่ ีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ได้แก่
สถานศึกษา ชุมชน หน่วยงานของรัฐ
3.2 ผลการดาเนินงานเป้าหมายที่เป็นจุดเด่น คือ
การรักษาความสะอาดร่างกาย บ้านเรือน
และชุมชน
ด้านที่ 4
3.3 มีการสรุปและรายงานผลการ
การทบทวนผล
ดาเนินงานในทุกเป้าหมายและมีการ
การดาเนินงาน
นิเทศกากับติดตามอย่างต่อเนือ่ ง

(Action)

4.1 มีการนาผลการประเมินมา
วิเคราะห์และพัฒนาปรับปรุงการ
ดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4.2 มีการนาผลสะท้อนจากคณะกรรมการ
ในการประเมินมาพัฒนา แก้ไขและปรับปรุง
4.3 มีการนาผลการตรวจสอบไปใส่ในแผนการ
ดาเนินงาน และแผนพัฒนาของหน่วยงาน

ด้านที่ 3
การตรวจสอบ
(Check)

1.1 มีการวางแผนพัฒนากิจกรรมตามแผนที่ได้กาหนดไว้
1.2 มีการติดตามประเมินผลและให้คาแนะนาใน
การจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ด้านที่ 1
1.3 ในหมู่บ้านและตาบลร่วมมือกันในการ
จัดเตรียมแผนการประเมิน
การวางแผนใน

การดาเนินงาน
ในปัจจุบัน
(Plan)
ด้านที่ 2
การลงมือ
ปฏิบัติ (Do)

2.1 มีการดาเนินงานโดยได้รับ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไว้อย่าง
ชัดเจน
2.2 การลงมือปฏิบัติการจัดกิจกรรมได้
ดาเนินการจัดกิจกรรมตามเป้าหมายและได้รับ
ความร่วมมือจากชุมชน
2.3 การดาเนินงานเป็นไปตามแผนการพัฒนาที่ได้กาหนดไว้
2.4การดาเนินงานมีการบูรณาการในการจัดการเรียนการ
สอนและร่วมผสานความร่วมมือกัน

แผนภาพที่ 2 แสดงผลการดาเนินงานตามเป้าหมาย 11 เป้าหมายของโครงการคนดีศรีสุพรรณ
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จากแผนภาพที่ 2 แสดงให้เห็นว่าผลการดาเนินงานตามเป้าหมาย 11 เป้าหมายของโครงการ
คนดีศรีสุพรรณที่ขอรับการประเมินใน 10 อาเภอของจังหวัดสุพรรณบุรีเกี่ยวกับการวางแผนในการ
ดาเนิ น งานการรั บ การประเมิน คุ ณลั ก ษณะอัน พึงประสงค์ ตามโครงการคนดี ศรีสุ พรรณในปั จ จุ บั น
โดยสามารถสรุปโดยแบ่งเป็นด้านทั้งหมด 4 ด้าน ดังนี้
ด้ า นที่ 1 การวางแผนในการด าเนิน งานในปัจจุ บัน (Plan) ได้แก่ มีการวางแผนพั ฒ นา
กิจกรรมตามแผนที่ได้กาหนดไว้ มีการติดตามประเมินผลและให้คาแนะนาในการจัดกิจกรรมอย่า ง
ต่อเนื่อง ในหมู่บ้านและตาบลร่วมมือกันในการจัดเตรียมแผนการประเมิน
ด้านที่ 2 การลงมือปฏิบัติ (Do) ได้แก่ มีการดาเนินงานโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ไว้อย่ างชัดเจน การลงมือปฏิบั ติการจั ดกิจ กรรมได้ดาเนินการจัดกิจกรรมตามเป้าหมายและได้ รั บ
ความร่วมมือจากชุมชน การดาเนินงานเป็นไปตามแผนการพัฒ นาที่ได้กาหนดไว้ การดาเนินงานมี
การบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนและร่วมผสานความร่วมมือกัน
ด้ า นที่ 3 การตรวจสอบ (Check) ได้แก่ หน่ว ยงานที่มีส่ ว นร่ว มในการดาเนิ นงาน ได้ แ ก่
สถานศึกษา ชุมชน หน่วยงานของรัฐ ผลการดาเนินงานเป้าหมายที่เป็นจุดเด่น คือ การรักษาความ
สะอาดร่างกาย บ้านเรือน และชุมชน มีการสรุปและรายงานผลการดาเนินงานในทุกเป้าหมายและมีการ
นิเทศกากับติดตามอย่างต่อเนื่อง
ด้านที่ 4 ด้านการทบทวนผลการดาเนินงาน (Action) ได้แก่ มีการนาผลการประเมินมา
วิเคราะห์ และพัฒ นาปรั บ ปรุ งการดาเนิ น งานให้ มีประสิ ทธิภ าพมากยิ่ งขึ้น มีการนาผลสะท้อนจาก
คณะกรรมการในการประเมินมาพัฒนา แก้ไขและปรับปรุง มีการนาผลการตรวจสอบไปใส่ในแผนการ
ดาเนินงาน และแผนพัฒนาของหน่วยงาน

สรุป
การศึกษาผลการดาเนินงานตามเป้าหมาย 11 เป้าหมายของโครงการคนดีศรีสุพรรณของตาบล
ที่ขอรับการประเมินใน 10 อาเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นการวิจัยแบบผสานวิธีทั้งศึกษาเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาผลการดาเนินงานของโครงการคนดีศรีสุพรรณ ซึ่งพบว่า ผลการดาเนินงาน
ตามเป้าหมาย 11 เป้าหมายของโครงการคนดีศรีสุพรรณของตาบลที่ขอรับการประเมินใน 10 อาเภอ
ของจังหวัดสุพรรณบุรี มีระดับความสาเร็จการดาเนินงานของหมู่บ้านด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
11 เป้าหมายของจังหวัดสุพรรณบุรี และมีผลการดาเนินงานตามเป้าหมาย 11 เป้าหมายของโครงการ
คนดีศรีสุพรรณของตาบลที่ขอรับการประเมินใน 10 อาเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 4 ด้าน ดังนี้ ด้านที่ 1 การวางแผนในการดาเนินงานในปัจจุบัน (Plan)
ด้านที่ 2 การลงมือปฏิบัติ (Do) ด้านที่ 3 การตรวจสอบ (Check) และด้านที่ 4 การทบทวนผลการ
ดาเนินงาน (Action)
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ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1.1 จากการศึกษาผลการดาเนินงาน พบว่า ระดับความสาเร็จการดาเนินงานของหมู่บ้าน
ด้านคุณลั กษณะอัน พึงประสงค์ 11 เป้าหมายของจังหวัดสุ พรรณบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เกิดขึ้นด้วยความสาเร็จได้จากการมีส่วนร่วมการหลายภาคส่วนในชุมชนและชุมชนเกิดความภาคภูมิใจ
ในการดาเนินงานและสะท้อนผลที่ดีกับชุมชนโดยภาพรวม ดังนั้นผู้ที่จะพัฒนางานจะต้องเน้นการมีส่วน
ร่วมและการมีศรัทธาต่อโครงการและวิถีการปฏิบัติและร่วมใจในการปฏิบัติเพื่อส่วนร่วมและสังคม
1.2 จากการศึ ก ษาผลการด าเนิ น งานตามเป้ า หมาย 11 เป้ า หมายของโครงการคนดี
ศรีสุพรรณ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้นาผลไปใช้จะต้องทาการศึกษากระบวนการ ซึ่งในการศึกษา
ครั้งนี้ใช้กระบวนการของวงจรเดมมิ่ง มาใช้วัดผู้ที่ปฏิบัติในชุมชนและท้องถิ่นทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น
การนาผลไปใช้ควรศึกษากลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ครอบคลุมและปรากฏผลเชิงสร้างสรรค์ต่อชุมชนและ
สังคม
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมี ก ารศึ ก ษาผลสะท้ อ นของชุ ม ชนที่ ไ ด้ รั บ การประเมิ น ผลโครงการคนดี ศ รี สุ พ รรณ
เมื่อผ่านการประเมินไปแล้ว เพื่อตรวจสอบความต่อเนื่องและยั่งยืน
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