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คํานาํ 
 
      การติดตามและประเมินผลโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราเคพซีลในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น  
ประจําปี พ.ศ. 2562 (หลังดําเนินการ) ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ต้ังงบประมาณรายจ่าย ใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจรไปมา โดยการอนุมัติ
งบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราเคพซีล ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ ที่ได้รับความเดือดร้อนตามท่ี
ร้องขอ  และเป็นนโยบายของรัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางพารา ในการนํายางพารามาเป็นส่วนผสมการทํา
ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง เพ่ือให้มีความคงทน อายุการใช้งานนาน ในการติดตามและประเมินผลโครงการคร้ังน้ี  
เป็นการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562  เพ่ือต้องการทราบความพึงพอใจของประชาชน และผลสัมฤทธ์ิในการทํางาน สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชน มีความคุ้มค่าและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด   
      ท้ายน้ีใคร่ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ให้การสนับสนุน
และมองเห็นความสําคัญของการติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงาน และขอขอบคุณ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน 
ประชาชนในพ้ืนที่ตําบลหนองเม็ก ตําบลสําโรง ตําบลหนองสองห้อง และตําบลดงเค็ง  อําเภอหนองสองห้อง  
จังหวัดขอนแก่น  ที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในการ
ติดตามและประเมินผลโครงการดังกล่าวสําเร็จลุล่วงด้วยดี  จึงได้นําเสนอรายงานผลการติดตามฯ ต่อผู้บริหารฯ และ
เผยแพร่ให้ผู้สนใจได้รับทราบ หวังเป็นอย่างย่ิงว่าเอกสารรายงานผลการติดตามฯ ฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์สําหรับ
ผู้สนใจ หรือส่วนราชการ หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องในการดําเนินงานคร้ังต่อไป 
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บทสรุปผู้บรหิาร 

 การติดตามและประเมินผลโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราเคพซีลในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 
ประจําปี พ.ศ. 2562 (หลังดําเนินการ)  เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่การใช้เส้นทาง
สัญจรไปมา ดําเนินการในปีงบประมาณที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  จึงดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการโครงการ โดยทําการลง
พ้ืนที่เก็บข้อมูลกับประชาชนกลุ่มตัวอย่างโดยไม่เจาะจง เพ่ือรวบรวมข้อมูลประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีต่อการดําเนินการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยใช้แบบสอบถามแบบปลายเปิดและปลายปิด ผล
การติดตามและประเมินผล พบว่า 
 1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง จํานวน  82  คน คน  เพศหญิงมากที่สุด จํานวน  48  คน  เพศชาย จํานวน  34  
คน มีอายุสูงสุดระหว่าง 51-60 ปี  จํานวน  24  คน  รองลงมาอายุระหว่าง  41-50 ปี  จํานวน  23  คน สถานะเป็น
ประชาชนท่ัวไป จํานวน 77 คน ผู้นําชุมชน, รับราชการ/พนักงานของรัฐเท่ากัน จํานวน 2 คน มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา จํานวน 61 คน รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จํานวน 11 คน อาชีพหลักเกษตรกรรม จํานวน  
69  คน  รองลงมารับจ้างทั่วไป จํานวน  8  คน   
  2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น          
เป็นโครงการที่ตรงกับความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน และประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในการใช้
เส้นทางสัญจรไปมา ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการปรับปรุงถนนลาดยางในครั้งน้ี  การปรับปรุงถนนลาดยาง
พาราเคพซีลทําให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐานเช่ือมระหว่างหมู่บ้าน/ตําบล  ทําให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา   
ลดระยะเวลาในการเดินทางน้อยลง ประหยัดเวลาทําให้สะดวกรวดเร็ว 
     สรุปได้ว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ เป็นโครงการที่ตรงกับความต้องการ ประชาชนได้รับประโยชน์จาก
โครงการสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็น            
ร้อยละ 75.40   
           3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการโครงการพบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อผล
การดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พบว่า ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานโครงการน้ีต้ังแต่ขั้นตอนเสนอโครงการ เป็น โครงการท่ีตรงกับความต้องการของประชาชนและแก้ไขปัญหา
ได้อย่างรวดเร็ว ประชาชนมีความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางข้ามลําห้วย จําเป็นต้องเดินทางไปประกอบอาชีพ หรือใช้
สัญจรไปมาในการทําการเกษตร  โครงการแล้วเสร็จมีความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับ  มีส่วนร่วมในการรับ
ประโยชน์จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม และยังมีการเปิดโอกาสให้ประชาขนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ใน
ขั้นตอนอ่ืนๆ มีข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับโครงการประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน 
ดูแล ติดตามความก้าวหน้าของงานโครงการ มีความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม พร้อมรับทราบการรายงานผลจากการติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม   
   สรุปได้ว่า การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ในการแก้ไขปัญหา เข้ามามีส่วนร่วมใน
การริเริ่ม ร่วมกําหนดนโยบาย ร่วมวางแผน ตัดสินใจและปฏิบัติตามแผน ร่วมตรวจสอบ ร่วมติดตามประเมินผลและ
รับผิดชอบในเรื่องต่างๆ  อันมีผลกระทบถึงประชาชน ชุมชนทุกรูปแบบในพื้นที่ที่ดําเนินงาน ประชาชนเป็นจุดสําคัญ
ที่สุด ทําให้ระดับผลมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 65.20  



การติดตามและประเมินผลโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราเคพซีลในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ประจําปี พ.ศ.2562 
 
 

              ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ  กองแผนและงบประมาณ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	 หนา้ 2	
 

 ความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 
       ผลการติดตามและประเมินผล พบว่าโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราเคพซีลในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น  
ในเขตอําเภอหนองสองห้อง  งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจําปี พ.ศ.2561 ซึ่งความ
เหมาะสมในการเลือกพ้ืนที่ก่อสร้างความเหมาะสม ความคุ้มค่าประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ ตลอดจนปัญหาหรือ
ผลกระทบต่างๆ  ตามรายละเอียด ดังน้ี 
               1. ความเหมาะสมสภาพพ้ืนที่  พบว่า โครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราเคพซีลในพื้นที่จังหวัด
ขอนแก่น ประจําปี พ.ศ.2562  พบว่าก่อนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเร่ิมดําเนินการก่อสร้างจะทําการสํารวจ
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  มีการประชุมชาวบ้านเพ่ือลงมติ เสนอความต้องการผ่าน อปท. ในพ้ืนที่ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นําบรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ เพ่ือนําไปจัดทําเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายต่อไป ในการสํารวจพ้ืนที่ก่อสร้าง จะเป็นโครงการที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากจะดําเนินการแก้ไข
เป็นอันดับแรก ซึ่ง อปท.แต่ละแห่งจะเสนอความต้องการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในแต่ละ
หมู่บ้าน จะดําเนินการสํารวจโครงการในพ้ืนที่ อปท.ของตัวเอง และนํามาจัดลําดับความสําคัญ ความเดือดร้อนของ
ประชาชนอันดับแรก  และได้ใช้ประโยชน์ ในการก่อสร้าง หรือปรับปรุงซ่อมแซมถนนได้เต็มที่งบประมาณในการ
ก่อสร้าง หรือ ปรับปรุง ขึ้นอยู่กับสภาพของถนนในแต่ละพ้ืนที่ ความกว้าง ความยาว ความหนาขั้นตอนการดําเนินการ
สํารวจ  การจัดสรรงบประมาณ จนถึงขั้นดําเนินการ เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชนในพ้ืนที่ให้ได้รับ
ประโยชน์มากที่สุด  
  ทั้งน้ี  กล่าวได้ว่า  การเลือกพ้ืนที่ดําเนินการจําเป็นต้องเลือกพ้ืนที่ที่ประชาชนมีความเดือดร้อนมาก 
เป็นอันดับแรก ประชาชนเป็นผู้เสนอและดําเนินตัดเลือก และประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์จาก
โครงการ เป็นการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างแท้จริง  
               2. ความคุ้มค่ากับงบประมาณ  พบว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดําเนินการจัดสรร
งบประมาณ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราเคพซีลในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ในเขตอําเภอหนองสองห้อง
ระยะทางยาวรวม 3,010 เมตร การก่อสร้างถนน ตลอดจนต้ังงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนไว้ ในกรณีที่
ถนนมีความชํารุด เป็นหลุมบ่อจําเป็นต้องแก้ไขเร่งด่วน  งบประมาณในการก่อสร้าง หรือว่าปรับปรุง แต่ละโครงการไม่
เท่ากัน ขึ้นอยู่กับความกว้าง ความยาว และความหนา ของถนนไปจนถึงความชํารุดทรุดโทรมมากน้อย การต้ัง
งบประมาณก็จะไม่เท่ากัน ต้นทุนของโครงการเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินความคุ้มค่า ต้นทุนของโครงการอยู่ที่การ
ประมาณการระยะเวลา ซึ่งอาจจะพิจารณาจากอายุการใช้งาน ความคงทนได้มาตรฐาน ไม่ได้ตีค่าออกมาเป็นตัวเงิน 
แต่เป็นการวัดช่วงเวลาที่โครงการจะเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การใช้ประโยชน์ในการใช้เส้นทางสัญจรไปมา มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ซึ่งอายุการใช้งานจะเป็นระยะปานกลางถึงระยะยาว การคิดในด้านผลตอบแทนในมุม
ของความคุ้มค่าทางการเงินจะมองไม่เห็น เพราะเมื่อคิดในด้านความคุ้มค่าทางการเงินแล้ว อาจจะปรากฏให้
ผลตอบแทนทางการเงิน ติดลบ  แต่ในมุมของการใช้ประโยชน์ ความมั่นคง อายุการใช้งานโครงการ สามารถใช้
ประโยชน์ได้ การลงทุนดังกล่าวถือว่าคุ้มค่าหากเป็นการมองด้านความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจแทน  การวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ  จึงใช้ในการประเมินโครงการลงทุนที่มุ่งหวังจะพิจารณาผลประโยชน์ต่อสังคมชุมชน  ประชาชน
ได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการในระยะยาว  
     ทั้งน้ีกล่าวได้ว่า ความคุ้มค่ากับงบประมาณ เน่ืองจากโครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยใช้ยางพารา เป็น
ส่วนผสมในการปรับปรุงถนนคร้ังน้ี เป็นโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ ถนนได้มาตรฐาน มีความยืดหยุ่นมาก คุ้มค่า
กับงบประมาณในการปรับปรุง ประชาชนได้รับประโยชน์ มีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานมากทั้งด้านเศรษฐกิจ 
ชุมชน และสังคม ฯลฯ 
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   3. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ  พบว่า ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการ เพราะว่าการดําเนินการ
ก่อสร้าง หรือปรับปรุงซ่อมแซมถนน แต่ละแห่งประชาชนมีส่วนร่วมในหลายๆ ด้าน ซึ่งเป็นความต้องการของคนใน
ชุมชน ที่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ และการปรับปรุงถนนลาดยางพาราเคพซีลในพ้ืนที่อําเภอหนองสอง
ห้อง เป็นเส้นทางที่เช่ือมต่อได้หลายหมู่บ้าน ตําบล อําเภอ และจังหวัด เป็นเส้นทางหลักประชาชนได้ใช้เส้นทางสาย
บ้านโนนตาเถร ตําบลหนองเม็ก – ตําบลสําโรง อําเภอหนองสองห้อง ระยะทาง  3,010 เมตร และ ถนนสายบ้านหัว
หนอง  ตําบลหนองสองห้อง- บ้านโนนชาด ตําบลดงเค็ง  อําเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น ระยะทาง  1,414  
เมตร จะเห็นได้ว่าประชาชนในเขตพ้ืนที่อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ได้รับความสะดวก รวดเร็ว มีความ
ปลอดภัย และลดระยะเวลาในการเดินทาง เป็นเส้นทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนใช้ประกอบอาชีพ ค้าขาย ติดต่อ
ประสานงานในการทําธุรกิจด้านต่างๆ   
              ทั้งน้ีกล่าวได้ว่า ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากโครงการมีหลายด้านประกอบด้วย ด้านการคมนาคมขนส่ง 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านด้านสังคม ด้านคุณภาพชีวิต  ทําให้คณุภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นจะเห็นได้จากผลการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนอยู่ในระดับเป็นโครงการที่ตรงตามความต้องการของประชาชน   
              การติดตามและประเมินผลในครั้งน้ี  ได้ข้อค้นพบ คือ การปรับปรุงถนนลาดยางพาราเคพซีลในพ้ืนที่
จังหวัดขอนแก่น ในเขตอําเภอหนองสองห้อง เป็นเส้นทางหลักที่ประชาชนใช้สัญจรไปมา ซึ่งผ่านหลายหมู่บ้านจาก
ตําบลหนองเม็ก ไป ตําบลสําโรง  และจากตําบลหนองสองห้อง ไป ตําบลดงเค็ง เป็นถนนลาดยางที่มีส่วนผสมของ
ยางพารา จะทําให้ถนนลาดยางมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการน้ีเป็นอย่างดี  ประชาชน
เดินทางสะดวก รวดเร็วขึ้น ลดระยะเวลาในการเดินทาง เป็นโครงการที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน และสามารถ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพ้ืนที่ได้ ซึ่งประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการได้เป็นอย่างดี 
 

ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผล 
           1. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช ้
         1.1 ผลจากการ ติดตามและประเมินผลโครงการประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ยังต้องการความ
ช่วยเหลือจากภาครัฐ เอกชน ในการแก้ไขปัญหาด้านแหล่งนํ้าไว้อุปโภค-บริโภค การขุดลอกลําห้วยช่วงระบายนํ้า
ในช่วงฤดูฝนนํ้าจะมีปริมาณมาก พอถึงฤดูแล้งชาวบ้าน ประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งนํ้าในการทําการเกษตร  
                1.2  หน่วยงานภาครัฐ เช่น องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง และ
เป็นเจ้าของพ้ืนที่ ควรจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ในกรณีที่มีการชํารุด เสียหายไม่มาก  

       2. ข้อเสนอแนะสําหรบัการดําเนนิการในคร้ังต่อไป 
                  1) จากการติดตามและประเมินผล พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ควรพิจารณาจัดสรร
งบประมาณในการก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ให้ได้มาตรฐาน ให้ครอบคลุมทุกอําเภอ ในจังหวัดขอนแก่น 
และควรจัดสรรงบประมาณ ในการปรับปรุงซ่อมแซมด้วย 

       2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ควรดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดําเนินการผ่านมาสัก 1-2 ปี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในหลายๆ ด้าน  
เพ่ือจะได้รับทราบปัญหา การวิเคราะห์ การวางแนวทางแก้ปัญหา การปฏิบัติงานเพ่ือแก้ปัญหา อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่องานวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นต่อไป 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

           จากสภาวะปัญหายางพาราที่มีราคาตกตํ่าลงเป็นอย่างมาก รัฐบาลได้มีนโยบายให้หาแนวทางใน
การสร้างมูลค่าเพ่ิม ซึ่งแนวทางหน่ึงคือการนํายางพารามาใช้เป็นวัสดุในการก่อสร้าง โดยมีหลายภาคส่วนที่เก่ียวข้อง
เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นหน่วยงานภาครัฐและเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่มีภารกิจสําคัญ ในการพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้มีบริการ
สาธารณะที่เป็นประโยชน์แก่คนในท้องถิ่น และประเทศชาติโดยรวมเป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ ให้มีการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  กําหนดอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะ 
และเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนในการใช้ถนนสัญจรไปมา ให้มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปรับปรุงซ่อมแซมถนนดังกล่าวยังให้การสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและหา
แนวทางในการช่วยเหลือประชาชนแก้ปัญหายางพาราที่มีราคาตกตํ่า โดยการใช้ยางพาราผสมแอสฟัลต์ในการ
ก่อสร้างผิวทาง งานฉาบผิวทางใหม่ หรือซ่อมบํารุงผิวทางเดิม ที่เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็น
แนวทางเดียวกัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดําเนินการโดยใช้ยางพารามาผสมในการปรับปรุง
ถนนลาดยางในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา  

ดั ง น้ั น  เ พ่ื อ ใ ห้ ก า ร ดํ า เ นิน ง าน โคร งการ ดั งกล่ า ว  เ ป็ น ไปตาม วัตถุ ป ระสงค์ ที่ ต้ั ง ไ ว้ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังน้ัน ฝ่ายตรวจติดตามแลประเมินผลแผนงาน/ 
โครงการ กองแผนและ จึงได้ทําการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราเคพซีล         
ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ประจําปี พ.ศ. 2562(หลังดําเนินการ) เพ่ือต้องการทราบผลการดําเนินงานความพึงพอใจ
ของประชาชน ความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการดังกล่าว และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพ่ือนําผลที่ได้รับไปปรับปรุงแก้ไขและใช้เป็นข้อมูลในการดําเนินงานใน
ครั้งต่อไป   
 

1.2 วัตถุประสงคข์องการติดตามและประเมินผล 
1. เพ่ือต้องการทราบความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการ 
2.เพ่ือต้องการทราบผลกระทบ ประโยชน์ ความคุ้มค่าของโครงการ 

          3. เพ่ือต้องการทราบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการโครงการ 
 4. เพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรค ผลการดําเนินงานโครงการ 
 

1.3 ขอบเขตการติดตามและประเมินผล 
 กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูล 
             1. ประชากรและผูใ้ห้ขอ้มูล ได้แก่ ประชาชนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่อําเภอหนองสองห้อง ที่ได้รับประโยชน์
จากโครงการ และผู้มสี่วนเก่ียวข้องในการดําเนินงาน 
                  2. กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูล ได้แก่  ผู้นําชุมชน ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ตําบลหนองเม็ก 
ตําบลสําโรง  ตําบลดงเค็ง  และตําบลหนองสองห้อง อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น และประชาชนท่ีอาศัย
อยู่ในพ้ืนที่และบริเวณใกล้เคียงโครงการ และผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการดําเนินงาน  
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1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. ทราบความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดําเนินงานโครงการ  
  2. ทราบผลกระทบ ประโยชน์ ความคุ้มคา่ การปฏิบัติงานตามโครงการ 
  3. ทราบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการโครงการ 
  4. ทราบปัญหา อุปสรรค ผลการดําเนินงานโครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

             5. ผลของการติดตามและประเมินผลโครงการ จะเป็นข้อมูลสารสนเทศเพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ใน          
การบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นต่อไป 

 

1.5  นิยามศพัท์    
              1. ประชากร  หมายถึง  ประชาชนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่อําเภอนํ้าพอง อําเภอหนองสองห้อง ที่ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการ และผูม้ีส่วนเก่ียวข้องในการดําเนินงาน 
              2. กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ชาวบ้านที่อยู่ในเขต ตําบลหนองเม็ก ตําบลสําโรง ตําบลดงเค็ง                
และตําบลหนองสองห้อง 
              3. การประเมินโครงการ  หมายถึง  กระบวนการในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของการดําเนิน
โครงการ  และพิจารณาบ่งช้ีให้ทราบถึงจุดเด่น หรือจุดด้อยของโครงการน้ันอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง
แก้ไขโครงการน้ันเพ่ือการดําเนินงานต่อไปหรือจะยุติการดําเนินงานโครงการน้ัน 
     4. ความคุ้มค่า หมายถึง การดําเนินภารกิจของภาครัฐเพ่ือให้ได้ผลผลิต  ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่
กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีผลประโยชน์ที่สมดุลกับทรัพยากรที่ใช้  ทั้งน้ี ผลลัพธ์ ที่เกิดขึ้นอาจเป็นได้ทั้ง
ผลสําเร็จที่พึงประสงค์ และผลกระทบในทางลบท่ีเกิดขึ้นแก่ประชาชนและสังคม ทั้งที่สามารถคํานวณเป็นตัวเงินได้
และไม่สามารถคํานวณเป็นเงินได้ 
   5. ยางพารา  หมายถึง เป็นไม้ยืนต้นพบว่ายางสามารถนํามาลบรอยดําของดินสอได้ จึงเรียกว่ายางลบ
หรือตัวลบ (rubber) ซึ่งเป็นศัพท์ใช้ในประเทศอังกฤษและประเทศเนเธอร์แลนด์เท่าน้ัน  
            6. ยางแห้ง คือ ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง ยางเครพ ยางแผ่นผึ่งแห้ง และยางสกิม ฯลฯ 
            7. ยางน้าํ คือ (นํ้ายางข้น หรือยางลาเท็กซ์)ก่อนจะนําไปแปรรูปในขั้นต่อไปซึ่งจะเป็นผลิตภัณฑ์ ที่เราพบ
ได้ในชีวิตประจําวัน เช่น ยางสําหรับประกอบยานพาหนะ ยางยืดและยางรัดของถุงมือยาง ทางการแพทย์ รองเท้า
และอุปกรณ์กีฬา สายพานลําเลียง ผลิตภัณฑ์ฟองนํ้า เป็นต้น 
            8. ยางมะตอย คือ วัสดุที่สกัดจากนํ้ามันดิบ มีสีดํา มีลักษณะเหนียวและความหนืดตํ่า ยางมะตอย นิยมมา
ใช้ในงานก่อสร้างถนน  โดยใช้เป็นวัสดุผิวหน้า ซึ่งคุณสมบัติที่สําคัญของยางมะตอย ทําหน้าที่ประสานระหว่างวัสดุ
เติม เช่น หิน และทราย เข้าเป็นเน้ือเดียวกัน โดยวัสดุที่นํามาใช้ในการเทผิวหน้าถนนจะเรียกช่ือเต็มว่า แอสฟอลต์
คอนกรีต (asphalt concrete) และมักย่อว่า แอสฟอลต์ 
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บทที่  2 
 

เอกสารที่เก่ียวข้อง 
 

                    การติดตามและประเมินผล โครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราเคพซีลในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นใน
ครั้งน้ี  ได้ศึกษาจากเอกสาร งานที่เก่ียวข้อง เพ่ือนําข้อมูลมาเป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลโครงการ 
ดังต่อไปน้ี 

 1. แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วม 
                     2. แนวคิดเก่ียวกับการประเมินโครงการ 

3. แนวคิดเก่ียวกับการประเมินความคุ้มค่า 
4. บทบาท อํานาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
5. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานคอนกรีต ท่อเหลี่ยม 

 

2.1  แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วม 
   การมีส่วนร่วม หมายถึง เป็นกระบวนการทางสังคมท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะที่
เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การวิเคราะห์ปัญหา การแสดงความคิดเห็นการ
ดําเนินการ การประสานความร่วมมือการติดตามตรวจสอบผลกระทบของการดําเนินการ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินการในเร่ืองหน่ึงเรื่องใด อันเป็นการแก้ไขปัญหามูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของชุมชนหรือท้องถิ่นของตน เพ่ือให้
บรรลุตามความต้องการที่แท้จริงของประชาชน และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ เพ่ือให้เกิดการป้องกัน แก้ไข และ
จัดการได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ อันเป็นการคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2548) 
         ทนงศักด์ิ คุ้มไข่นํ้า (2540) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม ดังน้ี 
                 1. การมีส่วนร่วมของประชาชน  คือ  กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน 
พัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ แก้ไขปัญหาตนเอง ร่วมให้ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้และความชํานาญ ร่วมกับการใช้
วิทยาการที่เหมาะสมและสนับสนุนติดตามผลการปฏิบัติงานขององค์กรและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
                 2. การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ กระบวนการที่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสและได้ใช้
โอกาสท่ีได้รับแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิด แสดงออกซึ่งสิ่งที่เขามี แสดงออกซึ่งสิ่งที่เขาต้องการแสดงออกซึ่งปัญหา
ที่กาลังเผชิญและแสดงออกซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหา และลงมือปฏิบัติโดยการช่วยเหลือของหน่วยงานภายนอกน้อย
ที่สุด 
  สมาน อารีย์ (2546) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึงการที่ประชาชนได้รับโอกาส
ในการดําเนินกิจกรรมร่วมคิดร่วมตัดสินใจ กําหนดเป้าหมายของกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อตัวประชาชนเองโดย
จะต้องมีการยอมรับในการตัดสินใจในการดาเนินกิจกรรมตามที่ประชาชนเลือกเอง 
  จากการศึกษาเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน สามารถสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมคือการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการดําเนินการเรื่องใดเร่ืองหน่ึง เริ่มต้ังแต่กระบวนการคิด การตัดสินใจ การ
ปฏิบัติหรือการดําเนินการ การร่วมรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้น และการติดตามและประเมินผล โดยการแก้ไขปัญหา
ด้วยตนเอง เน้นการมีส่วนร่วมของบุคคล เพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกับการใช้วิทยาการที่เหมาะสม ตลอดจนสนับสนุนให้
มีการติดตามการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคคลที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน
มากที่สุด 
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2.2  แนวคิดเก่ียวกับการประเมินโครงการ 
 ความหมายการประเมินโครงการ  
  การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของการ
ดําเนินโครงการ  และพิจารณาบ่งช้ีให้ทราบถึงจุดเด่นหรือจุดด้อยของโครงการนั้นอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะ
ปรับปรุงแก้ไขโครงการน้ันเพ่ือการดําเนินงานต่อไปหรือจะยุติการดําเนินงานโครงการน้ันเสีย 
           นักวิชาการได้กล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกับการประเมินโครงการไว้หลายแนวคิด ดังน้ี 
  สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์ (2544 : 117) กล่าวว่า การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการท่ี
ก่อให้เกิดสารนิเทศในการปรับปรุงโครงการและสารนิเทศในการตัดสินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ ซึ่งเป็นขั้นตอนสําคัญ
ของการบริหารงานเชิงระบบ จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่เมื่อดําเนินงานโครงการสิ้นสุดแล้วต้องมีการประเมิน
โครงการ 
   สมคิด  พรมจุ้ย(2544 : 48)   กล่าวว่า การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการท่ีทําให้เกิด
สารสนเทศในการปรับปรุงโครงการ และสารสนเทศในการตัดสินสัมฤทธ์ิผลของโครงการ 
  เยาวดี  วิบูลย์ศรี (2546 : 93) กล่าวว่า  การประเมิน คือการหาแนวทางตัดสินการค้นหาสิ่งที่
โครงการได้ดําเนินการไปแล้ว สิ่งใดที่ควรดําเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและศึกษาว่าระหว่าง
ดําเนินการน้ันมีปัญหาใดบ้าง ที่ควรปรับปรุงเพ่ือบรรลุเป้าหมายของของโครงการ 
  พิสณุ  ฟองศรี(2550 : 4)  ได้ให้ความหมายของการประเมินไว้ว่า  การประเมิน เป็นกระบวนการ
ตัดสินใจของคุณค่าของสิ่งหน่ึงสิ่งใด  โดยนําเอาสารสนเทศหรือผลจากการค้นคว้าเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 
         จากความหมายของการประเมินโครงการดังกล่าวข้างต้น  สรุปได้ว่า  การประเมินโครงการเป็นผล   
จากการวัดผลที่เกิดขึ้นจากผลของการปฏิบัติงานจริงเพ่ือเอาผลน้ันไปเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย   ที่
กําหนดไว้ อันจะทําให้ทราบว่าการปฏิบัติงานตามแผน  หรือโครงการ  บรรลุวัตถุประสงค์  เป้าหมายมากน้อย
เพียงใด 
 

       การบริหารโครงการ 
                 การบริหารงานให้ประสบความสําเร็จจําเป็นต้องดําเนินการทั้ง  2  อย่าง คือ วางแผนที่ดี มีระบบและ
ดําเนินการบริหารโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในโครงการ  ผู้ประเมินจึงศกึษาค้นคว้าเอกสารเก่ียวกับ
การบริหารโครงการ ดังน้ี  
                สมคิด  พรมจุ้ย ( 2550 : 32- 34  )  ได้กล่าวถึงการบริหารโครงการ  หมายถึง  กระบวนการดําเนิน
โครงการอย่างต่อเน่ืองเป็นระบบ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่กําหนดไว้    ประกอบด้วย องค์ประกอบที่
สําคัญ 3  ประการคือ    การวางแผน(Planning)  การปฏิบัติตามแผน (Implementation) การติดตามและการ
ประเมินผล(Evaluation) ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการบริหารโครงการ ดังแสดงในภาพ 

  แผนภาพท่ี 2    ภาพแสดงการบริหารโครงการ 
                                                                                        
 
 

 
 
 
 

การวางแผน การติดตามและประเมินผล การปฏิบัติตามแผน 

บรรลุวัตถุประสงค์ 
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2.3 แนวคิดเก่ียวกับการประเมินความคุ้มคา่ 
                  การประเมินความคุ้มค่า  หมายถึง การประเมินการดําเนินภารกิจของภาครัฐเพ่ือให้ได้ผลผลิต 
ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลประโยชน์ที่สมดุลกับทรัพยากรท่ีใช้ ทั้งน้ี ผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นอาจเป็นได้ทั้งผลสําเรจ็ที่พึงประสงค์ และผลกระทบในทางลบที่เกิดขึ้นแก่ประชาชน สังคม ทั้งที่สามารถ
คํานวณเป็นตัวเงินได้และไม่สามารถคํานวณเป็นเงินได้ 
                 การประเมินความคุ้มค่า  ใหค้วามสําคัญกับการประเมินใน  3  มิติ ได้แก่ 
                (3.1) ประสิทธภิาพ หมายถึง การประเมินความเหมาะสมสอดคล้องของการใช้ทรัพยากรและ
กระบวนการทํางาน เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลผลิตตามวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาจากผลผลติเทียบกับต้นทุนทั้งหมดการ
จัดหาทรัพยากรท่ีได้มาตรฐาน มีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม รวมทั้งมีกระบวนการทํางานที่ประหยัดทรัพยากรประกอบ 
ด้วยตัวช้ีวัด  2  ด้าน ได้แก่ประสิทธิภาพการผลิต  และการประหยัดโดยประสิทธิภาพการผลิตจะวัดจากประสิทธิ 
ภาพ การดําเนินงานโดยรวม การปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน ระบบการจัดการและการปฏิบัติงาน และ
สิ่งแวดล้อมในการทํางาน 

     (3.2) ประสิทธิผล  เป็นการประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการปฏิบัติภารกิจ  โดย
เปรียบเทียบผลที่ได้รับจากการปฏิบัติภารกิจว่ามีความสอดคล้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลที่คาดว่า
จะได้รับที่กําหนดไว้ก่อนดําเนินการหรือไม่  โดยพิจารณาจากตัวช้ีวัด  3  ด้าน ได้แก่  การบรรลุวัตถุประสงค์   ใน
การปฏิบัติภารกิจความพึงพอใจและคุณภาพการให้บริการ 

     (3.3) ผลกระทบ หมายถึง ผลอันสืบเน่ืองจากการปฏิบัติภารกิจ ทัง้ที่คาดหมายหรือต้ังใจ และไม่ได้
คาดหมาย ทั้งที่เกิดขึ้นระหว่างและภายหลังการปฏิบัติภารกิจ ที่อาจกระทบต่อการพัฒนาในมิติอ่ืนหรือการปฏิบัติ
ภารกิจของหน่วยงานอ่ืน  หรือประชาชนทั้งที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย และกลุม่อ่ืน ทั้งในและนอกพ้ืนที่ครอบคลุมถึง
ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม  รวมทัง้ผลกระทบด้านบวกและลบ ในมิติที่สามารถประเมินในรปูตัวเงินและ
ไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากน้ียังต้องคํานึงถึงผลกระทบในกรณทีี่ไม่ได้ดําเนินงานตามภารกิจของภาครัฐด้วย 

 

           ตัวชี้วัดในการประเมินความคุ้มคา่ 
                     1. การประเมินประสิทธิภาพ ตัวช้ีวัด ได้แก่ ต้นทุนต่อหน่วย สัดส่วนผลผลิตต่อทรัพยากร และ
สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน  
                     2. การประเมินประสิทธิผล ตัวช้ีวัด  จะวัดจากระดับความสําเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/
เป้าหมาย ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์และคุณภาพการให้บริการ  
                     3. การประเมินผลกระทบ ตัวช้ีวัด จะวัดจากสะท้อนการปฏิบัติภารกิจว่ามีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
สังคม หรือสิ่งแวดล้อม มากน้อยเพียงใด   

 การลงทุนโครงการเพ่ือประเมินความคุ้มค่า 
                  ในการประเมินต้นทุนของโครงการเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินความคุ้มค่าน้ันผู้ประเมินจําเป็น
อย่างย่ิงที่จะต้องมีความเข้าใจโดยถูกต้อง เพ่ือมิให้การประเมินโครงการเกิดความผิดพลาดโดยประเด็นที่เก่ียวข้องใน
การประเมิน  ประกอบด้วย 
             1. ต้นทุนของโครงการคือ  ต้นทุนการลงทุนที่คิดลดในแต่ละปี ตลอดวัฏจักรโครงการ 
  2. วิธีการประเมินและประมาณการต้นทุนของโครงการลงทุน จะถูกต้องหรือไม่อยู่ที่การประมาณ
การระยะเวลาของการดําเนินงานโครงการให้ถูกต้อง ซึ่งอาจจะพิจารณาจากอายุการใช้งานหรือช่วงเวลาที่ผลผลิต
ของโครงการจะเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  ซึ่งมักจะเป็นระยะปานกลางถึงระยะยาวนอกจากวิธีน้ี  ในบางโครงการ
อาจจะคํานวณระยะเวลาในการประเมินต้นทุนโครงการจากวันเริ่มโครงการจนถึงวันที่คาดว่าจะมีการชําระบัญชีของ
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สินทรัพย์หรือหน้ีสินของโครงการ  จนมูลค่าของสินทรัพย์และหน้ีสินเป็นศูนย์  น่ันคือวันที่ในอนาคตที่โครงการถือว่า
ประสบความสําเร็จแล้ว 
                   การกําหนดช่วงเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการมีความสําคัญ  เพราะจะให้ผลลัพธ์ของการประเมิน
โครงการที่แตกต่างกันออกไปอย่างมาก  และอาจจะมีผลต่อการตัดสินใจที่แตกต่างกันด้วย เช่น โครงการลงทุนด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานอาจจะใช้เวลาอย่างน้อย  20 ปีก็ได้  แต่ทั้งน้ีจะต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาของการใช้ประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจของโครงการน้ันๆ  ต้นทุนที่ไม่รวมอยู่ในโครงการลงทุน คือ ต้นทุนทางบัญชี ที่ไม่มีสภาพเป็นตัวเงิน  
                   3. ผู้ประเมินโครงการจะสามารถประเมินความย่ังยืนทางการเงินของโครงการลงทุนได้เมื่อรู้ข้อมูล
ต่อไปน้ี 
                        (1)  ต้นทุนของการลงทุนในโครงการ 
                        (2)  ต้นทุนของการดําเนินโครงการ 
                        (3)  รายรับหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากการดําเนินโครงการ 
                  ทั้งน้ีโครงการลงทุนใดๆ จะถือว่ามีความย่ังยืนทางการเงินหรือความคุ้มค่า (Financial 
Sustainability) ทางการเงินก็ต่อเมื่อ โครงการน้ันไม่มีความเสี่ยงในการที่จะขาดสภาพคล่องในการดําเนินงานใน
อนาคต  ซึ่งขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่มีกระแสเงินไหลเข้ามาในโครงการกับช่วงเวลาที่ถึงกําหนดชําระคืนหน้ี 
                   4.  ต้นทุนของโครงการ จะนําไปเปรียบเทียบกับรายได้หรือผลประโยชน์จากโครงการเพ่ือหา
ผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุน  หรือผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์แล้วแต่กรณ ี
                โดยที่มูลค่ากิจการในอนาคตที่ไม่ปรากฏในงบการเงินเป็นสินทรัพย์ซ่อนเรน้ (Hidden Asset) ที่ยัง
ไม่ได้นําไปแสดงไว้ในงบการเงิน  มูลค่ากิจการส่วนน้ีอาจจะมาจากกิจกรรมของกิจการที่แสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคม(Corporate Social Responsibility : CSR) สว่นหน่ึง และทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่า มีทักษะที่สร้างคุณค่า
แก่กิจการ (Value Creation) 
                 โครงการลงทุนในลักษณะที่ต้องการจะประเมินหาว่าทําให้มูลค่ากิจการเพ่ิมขึ้นหรือไม่เช่นน้ี  การ
วิเคราะห์หาผลตอบแทนในมุมของความคุ้มค่าทางการเงินอาจจะไม่สะท้อน เพราะเมื่อคิดในด้านความคุ้มค่าทาง
การเงินแล้ว อาจจะปรากฏว่าให้ผลตอบแทนทางการเงินติดลบ แต่ในมุมของการเพ่ิมมูลค่าของกิจการ โครงการ
ลงทุนดังกล่าวถือว่าคุ้มค่าหากเป็นการวิเคราะห์ด้วยความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์แทน ดังน้ัน  การวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์จึงใช้ในการประเมินโครงการลงทุน ที่มุ่งหวังจะพิจารณาสวัสดิการทางเศรษฐศาสตร์ หรือ
ผลประโยชน์ต่อสังคมชุมชน ประเทศมากกว่า 
             การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์  
                     1. การต้ังราคาของบริการสาธารณะอาจจะถูกควบคุมราคา ขาดอิสระในการกําหนดราคาเองจน
ทําให้ไม่ได้แสดงต้นทุนค่าเสียโอกาสของการที่นําเอาทรัพยากรน้ันไปใช้ในโครงการอ่ืน ซึ่งใหผ้ลตอบแทนสูงกว่าสอง
กรณีข้างต้นทําให้การประเมินโครงการลงทุนต้องใช้แนวคิดของเศรษฐศาสตร์สวัสดิการมองสังคมโดยรวมมอง
ผลตอบแทนของกิจการที่ดําเนินโครงการประกอบกันจึงจะเพียงพอ   ที่จะตัดสินใจได้ว่าควรจะทําโครงการลงทุนน้ัน
หรือไม่   โดยกรณีเช่นน้ีการประเมินโครงการจะต้องใช้ตัวช้ีวัดด้านสวัสดิการเข้ามาร่วมพิจารณาด้วย 

                 2. ราคาตลาดหรือราคาขายไม่สะท้อนต้นทุนค่าเสียโอกาสของ (ก) ทรัพยากรที่ดําเนินโครงการ 
และ (ข) ผลผลิตที่ได้จากโครงการลงทุน จะต้องมีการแปลงค่าเป็นต้นทุนตามแนวคิดเศรษฐศาสตร์  ผ่านตัวปัจจัย
แปลงค่า (conversion factor) บางเง่ือนไขในบางโครงการลงทุน อาจจะมีต้นทุนและผลประโยชน์จากโครงการ
ที่ไม่อาจคํานวณหามูลค่าทางการตลาด (market value) ได้โดยตรง  เช่น 
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                                     (1)    ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 
                                     (2)    ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน 
                                     (3)    ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้คน 
แต่การทําโครงการลงทุนน้ี ไมม่ีมูลค่าตลาดของผลกระทบเหล่าน้ีก็ถือว่าเป็นผลสําเร็จของการดําเนินโครงการ ซึ่งจะ
ปฏิเสธหรือละเลยมิได้  และเป็นประเด็นที่ควรจะนําออกไปช้ีแจงต่อสาธารณชนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของกิจการต่อไป 
                       3. กรณีทีไ่ม่มีราคาตลาดมาช่วยในการตีค่าของโครงการลงทุน  ผู้ประเมินโครงการมีความจําเป็น
จะต้องนําเทคนิคเพ่ิมเติมมาช่วยในการประเมินความคุ้มค่าของโครงการลงทุน ซึ่งคงต้องขึ้น อยู่กับลักษณะของ
ผลกระทบและประโยชน์ที่เกิดแก่สังคมว่าเป็นรูปแบบใด 
                       4. โครงการไม่มีผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่จะนําขึ้นมาคํานวณได้  การพิจารณาหามูลค่าของผล
ต่อสังคมอาจจะใช้วิธีการพิเศษที่เรียกว่า Willingness-to-pay : WIPด้วยการให้ผู้ที่ได้รบัประโยชน์แสดงความเห็น 
ว่าหากจะต้องมีการจ่ายเงินตอบแทนผลประโยชน์ที่ต้นได้รับฟรีๆ หรือเกิดผลพลอยได้จากโครงการลงทุน ผู้ที่ได้รับ
ผลประโยชน์เหล่าน้ันยินดีจะจ่ายเป็นเงินเท่าใดหรืออาจจะใช้วิธีการดูว่าหากต้องจ่ายเงินเองเพ่ือให้ได้ประโยชน์แบบ
เดียวกัน ผู้ได้รับประโยชน์น้ันๆ จะจ่ายเงินเป็นจํานวนเท่าใด 
                      5. โครงการลงทุนเชิงสังคม  ในรูปของการทํากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ผู้
ดําเนินโครงการย่อมมีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการให้ผลประโยชน์ของโครงการตกอยู่แก่ใครและพยายามทําการตีค่า
ของผลประโยชน์ที่ตกอยู่แก่กลุ่มเป้าหมายนั้นๆ  แต่อาจจะมีบุคคลทีส่ามในสังคม  ทีอ่ยู่นอกเหนือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการด้วย  ซึ่งควรจะมีการตีค่าของผลประโยชน์ที่บุคคลที่ 3 ได้รับซึ่งเรียกว่า “Externality” ได้แก่ 
                          (1) การลดลงของความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ 
                          (2) การที่กลุ่มเสี่ยงฉดีวัคซีนโรคระบาด  ทําให้คนในสังคมมคีวามเสี่ยงจะเกิดโรคระบาดลดลง
                          (3) การสร้างเข่ือน ช่วยลดการเกิดอุทกภัย และเกิดประโยชน์ด้านเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อน
ใจ  มีการเลี้ยงปลาในกะชังเป็นรายได้ 

       ผลกระทบทางลบต่อบุคคลทีส่ามได้แก่ 
                           (1)  การระบายนํ้าเสียออกสู่แหล่งนํ้า  ไม่ได้กระทบต่อคนใช้นํ้าในการอุปโภค  บริโภค  หรือ
การเกษตรอย่างเดียว  แต่ทาํลายสัตว์และต้นไม้ให้ล้มตายด้วย 
                          (2)  การลักลอบจับปลาในฤดูวางไข่โดยชาวประมงบางราย  ทําให้ชาวประมงรายอ่ืนมีปริมาณ
ปลาจับในฤดูต่อไปลดลง  และผู้บริโภคมีปลาบริโภคลดลง  อาหารของสัตว์นํ้าในธรรมชาติลดลง  สัตว์นํ้าชนิดอ่ืน
ลดลงไปด้วย 
                          (3) การบรรทุกนํ้าหนักของเกิน  ทําให้ถนนหนทางถูกทําลายมากกว่าที่ควรจะเป็น  ทําให้ผู้ขบั
ขี่ยวดยานรายอ่ืนต้องซ่อมแซมรถเร็วขึ้น  เพราะขับผ่านถนนที่ขรุขระทกุวัน 
                   กรณีเช่นน้ี  ผู้ประเมินควรจะระบุลักษณะกายภาพของผลประโยชน์ที่เกิดกับบุคลที่สามไว้ใน เชิงการ
พรรณนา หรือเชิงคุณภาพที่เป็นการระบุรายละเอียด และนําไปใช้พิจารณาในการตัดสินใจว่าควรจะดําเนินโครงการ
น้ีหรือไม่  โดยพิจารณาเป็นรายกรณีไปว่าควรจะให้นํ้าหนักความสําคัญกับผลประโยชน์ที่อธิบายได้ใน เชิงคุณภาพน้ี
มากน้อยเพียงใด เทียบกับมูลค่าของโครงการที่เป็นตัวเงินที่วัดในเชิงปริมาณได้ 
                  6. โครงการลงทุน  เป็นโครงการบริการสาธารณะที่ดําเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐ  และได้มีการ
นําเอาสินทรัพย์ทุนและสินทรัพย์ถาวรที่หน่วยงานภาครัฐเป็นเจ้าของอยู่แล้วมาใช้ในโครงการลงทุนน้ันด้วย 
                  7. การประเมนิความคุ้มค่าของโครงการ ด้วยแนวคิดทางเศรษฐศาสตรส์วัสดิการ อัตราคิดลดจึงต้อง
เป็น “social discount rate” เป็นการมองในมุมของสังคมว่าประโยชน์และต้นทุนจากโครงการจะเป็นอย่างไรในอนาคตเทียบ    
กับเวลาปัจจุบัน โดยยังคงยืดหลังการเดิมว่าการเกิดประโยชน์ในอนาคต จะให้มูลค่าน้อยกว่าหากได้รับประโยชน์น้ันทันทีในปัจจุบัน 
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2.4  บทบาท อํานาจหน้าทีอ่งค์การบริหารส่วนจังหวัด 
             อํานาจหน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

     กรอบนโยบายของพระราชบัญญัติที่ เก่ียวข้องกับอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540  และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2542  บทบัญญัติที่
เก่ียวข้องกับอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  คือ 
  ม.45 องค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีอํานาจหน้าที่ดําเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ดังต่อไปน้ี  
     1) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขดัหรือแย้งต่อกฎหมาย 
     2) จัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
   3) สนับสนุนสภาตําบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
       4) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตําบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
     5) แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตําบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
     6) อํานาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 
เฉพาะภายในเขตสภาตําบล 
    7) คุ้มครอง  ดูแล  และบํารงุรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    8) ทวิ บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
   9) จัดทํากิจการใดๆ อันเป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการท้องถิ่นที่อยู่ในเขต องค์การบริหารส่วน
จังหวัดและกิจการน้ันเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันดําเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จัดทํา  ทั้งน้ีตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 10) จัดทํากิจกรรมอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให้เป็นอํานาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  บรรดาอํานาจหน้าที่ใดซึ่งเป็นของราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคอาจมอบให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติได้  ทั้งน้ีตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 

   พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542  บทบัญญัติที่เก่ียวข้องกับอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีดังนี้ 
  ม.17 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังน้ี                                                                                                       
          1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่
คณะรัฐมนตรกํีาหนด 
   2) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการพัฒนาท้องถิ่น 
   3) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
   4) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
   5)การคุ้มครอง ดูแลและบํารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   6) การจัดการศึกษา 
   7) การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
   8) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร  ในการพัฒนาท้องถิ่น 
   9) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
   10) การจัดต้ังและดูแลระบบบําบัดนํ้าเสียรวม 
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   11) การกําจัดขยะมูลฝอย  และสิ่งปฏิกูลรวม 
   12) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ 
   13) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางนํ้า 
   14) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
   15) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการทํากิจการไม่ว่าจะดําเนินการเองหรือร่วมกับ
บุคคลอ่ืน หรือจากสหการ 
   16) การสร้างและบํารุงรักษาทางบกและทางนํ้าที่เช่ือมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
   17) การจัดต้ังและดูแลตลาดกลาง 
   18) การส่งเสริมการกีฬา  จารีตประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
   19) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด  การรักษาพยาบาล  การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
   20) การจัดใหม้ีพิพิธภัณฑ์  และหอจดหมายเหตุ 
   21) การขนส่งมวลชน  และการวิศวกรรมจราจร 
   22) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   23) จัดใหม้ีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด 

24) จัดทํากิจกรรมใดอันเป็นอํานาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนทอ้งถิ่นอ่ืนที่ 
อยู่ในเขตและ กิจการน้ันเป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันดําเนินการ  หรือให้องคก์ารบริหาร
ส่วนจังหวัดจัดทํา  ทั้งน้ีตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
   25) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
   26) การให้บริการแก่เอกชน  ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
   27) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
   28) จัดทํากิจการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให้เป็นอํานาจ
และหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   29)กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
 จะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นองค์กรปกครองที่ใหญ่ ที่ต้องดูแลและพัฒนาท้องถิ่นทั้ง
จังหวัดในทุกๆ ด้าน ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ที่บัญญัติหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ิมเติมเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน อันจะทําให้
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดครอบคลุมและทั่วถึงมากย่ิงขึ้น 
 
4.5  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกับยางพาราเคพซีล 
    แนวทางการเพิ่มการใช้ยางภายในประเทศ 
  ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตยางพารารายใหญ่ของโลกโดยส่วนใหญ่ส่งออกในรูปยางดิบชนิด
ต่างๆ เช่นยางแผ่นรมควัน  ยางแท่ง  นํ้ายางข้น เป็นต้น การนํายางพารามาแปรเป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศทั้งเพ่ือใช้
ในประเทศ  หรือเพ่ือการส่งออกจะเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับยางพารา   และเพ่ิมราคาให้ยางพาราได้อย่างถาวร  
วิธีการน้ี  จะทําให้เกิดเสถียรภาพด้านราคาของยางพาราได้เป็นอย่างดี   ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ยางพาราเป็นปริมาณมาก
นอกจากยางรถยนต์แล้ว  ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง งานวิศวกรรม งานชลประทาน  งานอุตสาหกรรมทั่วไป  
ที่ล้วนแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง เช่น ท่อยาง ยางกันกระแทก ปะเก็นยาง ยางปูพ้ืน ยางรองสะพาน เขื่อนยาง 
แผ่นยางรองรางรถไฟ หรือแม้แต่นํายางพาราผสมยางมะตอย เพ่ือทําผิวถนน เป็นต้น 
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  การสนับสนุนให้มีการผลิตภัณฑ์ยางในประเทศจากภาครัฐ เป็นแนวทางหน่ึงในการใช้ยางพาราให้
มากข้ึน เช่น การสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐใช้ผลิตภัณฑ์จากยางพาราท่ีผลิตโดยผู้ประกอบการในประเทศไทย
ได้แก่  ฝายยาง ยางรองรางรถไฟ ยางปูพ้ืนภายในและภายนอกอาคาร สนามกีฬา เป็นต้น  การสนับสนุนให้มีการใช้
ยางมะตอยผสมยางพาราราดถนน ซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์ยางหลายชนิดผู้ประกอบของไทยสามารถผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้
ในการก่อสร้าง งานวิศวกรรม งานชลประทาน งานอุตสาหกรรมทั่วไปได้ตามมาตรฐานสากล เช่น ฝายยาง ยางรอง
รางรถไฟ  ท่อยาง  ยางกันกระแทก ปะเก็นยาง  ยางปูพ้ืน  ยางรองสะพาน เป็นต้น ดังน้ันถ้ามีมาตรการสนับสนุน
การนําร่องและขยายผลการใช้ผลิตภัณฑ์ยางในประเทศจากภาครัฐจะเป็นแนวทางหน่ึงที่มีศักยภาพในการเพ่ิม
ปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศ  ซึ่งจะส่งผลต่อการรักษาเสถียรภาพราคายางได้อย่างถาวร สถาบันวิจัยยางจึงได้
จัดทําข้อมูลการใช้ยางพาราในการทําผลิตภัณฑ์นําร่องได้แก่ ยางมะตอยผสมยางพารา     ฝายยาง  ยางปูพ้ืนภายใน
และภายนอกอาคาร ยางปูสนามกีฬา 

   การใช้ยางมะตอยผสมยางพาราราดถนน 
   การใช้ยางมะตอยผสมยางพาราราดถนน  การใช้ยางพาราในงานทางโดยการผสมยางพารา กับ
ยางมะตอยเพ่ือใช้ในการราดถนน เป็นแนวทางหน่ึงที่สามารถใช้ปรับปรุงสมบัติของยางมะตอยให้ดีขึ้นโดยอาศัย
สมบัติบางประการที่เป็นข้อดีของยางธรรมชาติ เช่น ความคงตัวสูง(Stability), ความยืดหยุ่นดี (Elasticity) และทน
ความล้าดี (Fatigue resistance) มาเป็นตัวเสริม สมบัติของยางมะตอยทําให้สามารถยืดอายุการใช้งานของถนนซึ่ง
เป็นการช่วยประหยัดงบประมาณในการซ่อมบํารุงถนนด้วย ปัจจุบันสามารถนํายางพาราทั้งในรูปแบบนํ้ายางข้นและ
ชนิดยางแห้งมาใช้ผสมยางมะตอยในอัตราส่วนร้อยละ 5 

    ความรู้เก่ียวกับยางพาราเคพซีลกับงานลาดยาง 
                    เน่ืองจากการสร้างถนนที่เป็นผิวคอนกรีต จะมีความแข็งแรงทนทาน มีราคาแพง ทั่วโลกจึงนิยมใช้
แอสฟัลต์ หรือ ยางมะตอยในการสร้างถนน มากกว่าถนนที่เป็นแบบผิวคอนกรีต ซึ่งแม้จะมีความแข็งแรงทนทาน 
และอายุการใช้งานน้อยกว่า แต่ก็มีข้อดีคือ ประหยัดมีราคาถูก สามารถซ่อมแซมบํารุงรักษาได้ง่าย        ในประเทศ
ไทยเราจึงใช้ยางมะตอย  ในงานก่อสร้างและซ่อมบํารุงถนน  ซึ่งต้องใช้งบประมาณเป็นจํานวนมาก   เป็นค่ายางมะ
ตอย ในการก่อสร้างและซ่อมบํารุงถนน ประกอบกับความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ มีผลทําให้การจราจรคับคั่ง
มากข้ึน ถนนชํารุดเสียหายเร็วขึ้นและต้องเสียงบประมาณในการซ่อมแซมบํารุงรักษามากขึ้นจึงได้มีแนวคิดที่จะ
เปลี่ยนรูปแบบการก่อสร้างผิวถนน  ทั้งการก่อสร้างถนนใหม่  และการซ่อมซ่อมแซมผิวถนนเก่า  จากที่เคยใช้ยางมะ
ตอยล้วนๆ เพียงอย่างเดียว มาใช้ยางมะตอยผสมยางธรรมชาติแทน สาเหตุที่เลือกยางธรรมชาติเป็นส่วนผสม 
เน่ืองจากประเทศเราสามารถผลิตได้เอง  ประกอบกับยางพาราในประเทศมีราคาตกตํ่าและขึ้นลงไม่แน่นอน  อีกทั้ง
ยังมีผลการศึกษาจากหลายประเทศ ที่นําเอายางมาผสมในยางมะตอยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของถนน และยังเป็น
การช่วยเพ่ิมปริมาณการใช้ยางพาราภายในประเทศ  ซึ่งเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาได้อีกทางหน่ึงในขณะเดียวกัน
ประชากรในประเทศก็ได้ใช้ถนนท่ีมีคุณภาพดีขึ้น  ผิวจราจรมีความลื่นของผิวจราจรลดลง มีส่วนช่วยในการลด
อุบัติเหตุและอัตราการสูญเสียชีวิตที่เกิดจากการใช้ถนน และทางภาครัฐยังได้ประโยชน์จากการประหยัดงบประมาณ 
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงรักษาถนนในระยะยาวเน่ืองจากอายุการใช้งานถนนจะยาวขึ้นกว่าเดิม ประมาณ 2 เท่าใน
ปัจจุบันได้มีการผลิตยางมะตอยผสมยางพารา เพ่ือใช้ในเชิงพาณิชย์แล้ว แต่ยังไม่ได้ใช้กันอย่างแพร่หลาย ส่วนมาก
จะใช้ ทําผิวถนนของทางด่วน  และถนนสายหลักบางแห่ง  ขั้นตอนในการทํางานมีความยุ่งยากขึ้น แต่มีข้อดีคือ
สามารถเปิดการใช้งานผิวจราจรได้เร็วขึ้นกว่าเดิมมาก ช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดเน่ืองจากการซ่อมบํารุงผิวทาง  
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              ยางมะตอย  เป็นวัสดุที่สกัดจากนํ้ามันดิบ มีสดํีา มีลักษณะเหนียวและความหนืดตํ่า ยางมะตอยนิยม 
นํามาใช้ในงานก่อสร้างถนน โดยใช้เป็นวัสดุผิวหน้า ซึ่งคุณสมบัติที่สําคญัของยางมะตอยทําหน้าที่ประสานระหว่าง
วัสดุเติมเช่นหินและทราย เข้าเป็นเน้ือเดียวกัน โดยวัสดุที่นํามาใช้ในการเทผิวหน้าถนนจะเรียกช่ือเต็มว่า แอสฟัลต์
คอนกรีต (asphalt concrete) และมักย่อว่า แอสฟัลต์ 
     ถนนลาดยาง  น้ันเป็นถนนที่ทํากันมากในปัจจุบันมีกรรมวิธีโดยย่อ คือ หลังจากถมดินปรับฐานรากดี 
แล้ว โดยมีการถมดิน บดทับเป็นช้ันๆ จนแน่น ก็เอายางมะตอยเคี่ยวผสมกับทราย และ หิน ตามสัดส่วนที่คํานวณไว้ 
เมื่อผสมเข้ากันดีแล้วจึงนํามาลาด หรือเพ่ือให ้เข้าใจง่าย คือ ปูลาดลงบนฐานดินที่บดทับจนแน่นข้างต้นแล้วบดทับ
อีกคร้ังหน่ึงก็สําเร็จเป็นถนนลักษณะถนนก็จะเป็นถนนดินที่มีผิวเป็นแผ่นยางมะตอยที่ผสมทรายและหนิเหมือน พรม
ปูอยู่บนพ้ืน กรรมวิธีสร้างถนนทั้ง  2  วิธีในขณะนี้ยังใช้กันอยู่แต่ตามความนิยมในปัจจบัุนจะใช้วิธีลาดยางมากกว่า
ราดยาง เพราะทําได้รวดเร็วและแข็งแรงกว่า 

   การผลิตยางมะตอยผสมยางธรรมชาติในเชิงพาณิชย์ 
                   ปัญหาที่สําคัญคือไม่ มีเครื่องผสมแอสฟัลต์ กับ ยางพารา ที่จะนําไปใช้สร้างถนนในสภาพ
ปฏิบัติงานจริง เน่ืองจากข้ันตอนการผสมต้องให้ความร้อนแก่แอสฟัลต์ จนมีอุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส และนํา
ยางพาราซึ่ง ในรูปของน้ํายางพาราเข้มข้น 60 เปอร์เซ็นต์ เติมเข้าไปในแอสฟัลต์ ซึ่งสภาวะน้ีสารทั้งสองจะมี
ปฏิกิริยาทางเคมีเกิดขึ้น กล่าวคือนํ้าที่อยู่ ในนํ้ายางพาราเข้มข้นทําให้แอสฟัลต์เดือด และเกิดเป็นฟองที่ผิวหน้าและ
มีไอนํ้าแรงดันสูงพุ่งออกมาเป็นจํานวนมาก ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน และเน่ืองจากแอสฟัลต์เป็นสารที่ได้จาก
การกลั่น นํ้ามันปิโตรเลียมซึ่งสามารถติดไฟ และระเบิดได้ถ้าให้ความร้อนไม่ ถูกหลักวิชาการ จึงจําเป็นต้องมีการ
พัฒนาเคร่ืองผสมแอสฟัลต์ กับยางพาราที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมสําหรับใช้งานสร้างถนนและไม่เป็นอันตรายต่อผู้ 
ปฏิบัติงาน 

             การผลิตยางธรรมชาติผสมยางมะตอยในสภาพเย็นและร้อน 
                  เน่ืองจากนํ้ายางพารามีสภาพเป็นด่าง ส่วนยางมะตอยนํ้ามีสภาพเป็นกรด ก่อนการผสมในสภาพ
เย็น จึงต้องปรับสภาพ นํ้ายางพารา ให้มีสภาพเป็นกรด เช่นเดียวกับยางมะตอยนํ้าเสียก่อนมิฉะน้ันจะจับตัวเป็น
ก้อนๆลักษณะคล้ายกับการเติมกรด ลงไปในนํ้ายางน้ันเอง เป็นผลให้นํ้ายางไม่สามารถกระจายตัวในส่วนผสมได้ดี 
ส่วนการผสมนํ้ายางพาราผสมกับยางมะตอย ขณะร้อน 110-140  องศาเซลเซียส คุณภาพของส่วนผสมไม่ดีไปกว่า 
คุณภาพของยางมะตอยล้วนๆ  ทั้งน้ีเพราะยางพาราไม่สามารถกระจายตัวเข้าไปแทรกในเนื้อยางมะตอยได้อย่าง
สม่ําเสมอ ประสิทธิภาพของเครื่องผสม เป็นปัจจัยสําคัญในการกระจายตัวของยางพาราในยางมะตอย และพบว่า
การผสมกํามะถันลงไปในยางแห้ง ที่บดให้น่ิม (Masticated rubber)  ช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี 

            ปัจจัยที่มีผลต่อการผสมยางกับแอสฟัลต์ 
                    ปัจจัยที่มีผลกับการผสมยางและแอสฟัลต์คือ อุณหภูมิ และเวลาการผสม ถ้าใช้ยางพาราที่เป็นยาง
แผ่นรมควัน หรือเป็นประเภทยางแห้ง จะต้องใช้เครื่องผสมที่มีแรงเฉือนสูง  เพราะยางพาราที่เป็นยางแห้งละลายใน
ยางมะตอยยาก อีกทั้งหากใช้อุณหภูมิในการผสมสูงเกินไปทําให้ยางมะตอยเสียสภาพหรือสมบัติบางส่วนไปแต่ถ้าใช้
ยางพาราประเภทนํ้ายาง ซึ่งได้แก่นํ้ายางข้น หรือนํ้ายางสด ก็จะเกิดปัญหาเรื่องฟองและแรงดันเกิดขึ้น จากการ
ทดสอบปรากฏว่ายางที่นํามาผสมในรูปแบบนํ้ายางจะให้ประสิทธิภาพดีที่สุด แต่ทําการผสมได้ยาก ดังน้ันการผสม
นํ้ายางกับแอสฟัลต์ในเชิงอุตสาหกรรมจึงควรทําที่โรงกลั่นนํ้ามันซึ่งผลิตแอสฟัลต์ 
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            จุดด้อยของแอสฟัลต์เม่ือใช้ในงานถนน 
                   โดยปกติถนนที่ราดผิวถนน ด้วยยางมะตอยล้วน ๆ  มีข้อจํากัด ตรงที่มีค่าความหนืดตํ่า จึงมี 
การเปลี่ยนแปลงตามสภาพ อุณหภูมิที่รวดเร็วมาก อุณหภูมิที่สูงเมื่อได้รับความร้อนจากแสงแดดจะทําให้ยางมะตอย
อ่อนตัว ส่วนอุณหภูมิที่ตํ่าหรือเย็น ยางมะตอยจะแตก เมือ่ผิวถนนต้องรองรับปริมาณการจราจรที่หนาแน่น และ 
นํ้าหนักบรรทุกที่สูง เช่น ภาวะปัจจุบัน จึงประสบปัญหาผิวทางชํารุดเสียหายเร็วกว่าปกติ อันได้แก่ 
               1 . ผิวทางเย้ิม (Bleeding) เน่ือง จากอุณหภูมิที่สูงขึ้นจากแสงแดด เป็นเหตุให้ผิวจราจรลื่น 
               2 . ผิวเกิดร่องล้อ(Rutting) เกิดขึ้นหลังจากผิวทางเย้ิม ยางมะตอยขาดคุณสมบัติการยืดหยุ่น          จึง
ยุบตัว เป็นร่องตามแนวล้อที่แล่นทับ แล้วไม่กลับคืนสู่สภาพเดิม 
               3 . ผิวทางแตกร้าว (Crock) มาจากสาเหตุผิวถนนขาดความยืดหยุ่นมีสภาพแข็ง เปราะ เมื่อมีนํ้าหนัก
รถกดทับซ้ําๆ  ผิดทางเกิดความล้า (Fatigue) จึง เกิดรอยแตกร้าว 
               4 . ผิวหน้าหลุดรอ่น (Reveling) เป็นปรากฏการณ์ที่ผิวถนนสึกกร่อนเน่ืองจากส่วนผสม 
ละเอียดที่ผิวหน้า ถูกแรงเฉือนจากล้อรถตะกุยออก 

              คุณสมบัติที่ดีขึน้ของแอสฟัลต์เม่ือทําการผสมยางธรรมชาติ 
                     การปรับปรุงคุณสมบัติยางมะตอย ให้มีอายุการใช้งานนานข้ึน รองรับปัญหาที่เกิดขึน้ได้จําเป็น 
ต้องเพ่ิมความหนืด ลดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากอุณหภูมิ เพ่ิมจุดอ่อนตัว เพ่ิมความยืดหยุ่นเพ่ิมแรงยึดเหน่ียวด้วย
วิธีการเพ่ิมสารผสม และยางธรรมชาติ เป็นสารผสมชนิดหน่ึงที่นํามาใช้ ซึ่งมีข้อดี คือ 
                     - มีสมบัติเชิงกลดี เมื่อเกิดการเปลี่ยนรูปอย่างรุนแรง 

- มีความแข็งแรงทนทานต่อแรงดึง สูง (มากกว่า 20 Mpa) 
- มีการยืดตัวก่อนขาดได้มาก 
- ทนทานต่อการฉีกขาด และสึกหรอได้ดี 
- มีการคืนตัวและการกระดอนดี 
- ใช้งานในที่อุณหภูมิตํ่าได้ดี 
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บทที่ 3 
 

วิธีการติดตามและประเมินผล 
 

         การติดตามและประเมินผลโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราเคพซีลในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น  
ประจําปี พ.ศ. 2562 (หลังดําเนินการ)  ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ต้ังงบประมาณในการก่อสร้าง ในปี
พ.ศ.2561  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่ในการใช้เส้นทางสัญจรไปมาในการปรับปรุง
ถนนลาดยาง โดยใช้ยางพารามาผสมกับยางมะตอย  จะทําให้ถนนมีอายุการใช้งานนาน มีความยืดหยุ่น และ มี
ความคงตัวสูง  ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเข้าไปดําเนินการและยังสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล จึงทํา
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นทําการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพ่ือต้องการทราบผลการดําเนินงาน
ตามโครงการดังกล่าว  โดยการลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูลในพ้ืนที่อําเภอหนองสองห้อง ประกอบด้วย ตําบลหนอง
เม็ก ตําบลสําโรง ตําบลหนองสองห้อง และตําบลดงเค็ง  โดยใช้แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ เก็บข้อมูล โดย ไม่เจาะจง 
จากประชาชนกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ดําเนินการ ที่ได้รับประโยชน์และมีส่วนเก่ียวข้องกับโครงการ นํามาวิเคราะห์
ข้อมูลหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เป็นการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ  ซึ่งได้กําหนด
หัวข้อและวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ ดังต่อไปน้ี 

1. กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผล 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การวิเคราะหข์้อมูล 
6. การนําเสนอ 
 

1. กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล 
     กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้นําชุมชน ประชาชนท่ัวไปในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น  คืออําเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น ที่ประชาชนได้รับประโยชน์ ในบริเวณก่อสร้างและพ้ืนที่ใกล้เคียงที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น เข้าไปดําเนินการโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561   

    ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้นําชุมชน ประชาชนท่ัวไปที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน และพื้นที่ใกล้เคียงหรือบริเวณ          
ที่ประชาชนได้รับประโยชน์ ประกอบด้วย ตําบลหนองเม็ก ตําบลสําโรง  ตําบลหนองสองห้อง และตําบลดงเค็ง  
จํานวนผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น  82  คน  
              
2. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
     เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล คือ แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง โดยการลงพ้ืนที่เก็บ
ข้อมูลจาก ผู้นําชุมชน ประชาชนท่ัวไป เพ่ือเปิดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับประโยชน์จากโครงการแสดงความ
คิดเห็นต่างๆ  แบบสอบถามแบ่งออกเป็น  4  ส่วน คือ 
               1. ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก 
สภาพก่อน หลัง การปรับปรุง  ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ  
               2. ส่วนที่ 2  ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น  มี 10  ข้อ 
      3. ส่วนที่ 3  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารโครงการ  มี 7  ข้อ 
      4. ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลจาก ผู้นําชุมชน ประชาชนท่ัวไป  โดยใช้แบบสอบถามมีโครงสร้าง  พร้อมสัมภาษณ์ 

ผู้นําชุมชน ประชาชนในหมู่บ้านและพ้ืนที่ใกล้เคียง ที่ได้รับประโยชน์และมีส่วนเก่ียวข้องในโครงการในพ้ืนที่
ดําเนินการ ทําการแจกแบบสอบถาม/สัมภาษณ์  และเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืน ในส่วนของคําถามปลาย
ปิดและปลายเปิด ดําเนินการจัดเก็บข้อมูล ข้อคิดเห็นต่างๆ  ของโครงการ  

 

4. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
     ลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูล เดือน มกราคม – สิงหาคม  2562 
 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
      ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทําการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลทั่วไป ใช้สถิติแบบแจกแจงความถี่และร้อยละ การแปลความหมายของข้อมูลพิจารณาจากค่าเฉลี่ย โดยแบ่ง
คะแนนค่าเฉล่ียเป็น 5 ระดับ  สเกลคําถามมี 5 ระดับ ดังน้ี  มากท่ีสุด( 5 ) มาก( 4 ) ปานกลาง( 3 ) น้อย( 2 )   
น้อยที่สุด( 1 ) 
      การวัดเป็นช่วงสเกลของลิเคิร์ท ( Likert five rating scale ) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน               
ดังน้ี( บุญชม ศรีสะอาด 2545 ) 

5   หมายถึง มคีวามพึงพอใจ ในระดับ  มากที่สุด 
4   หมายถึง มคีวามพึงพอใจ ในระดับ  มาก 
3   หมายถึง มคีวามพึงพอใจ ในระดับ  ปานกลาง 
2   หมายถึง มคีวามพึงพอใจ ในระดับ  น้อย 
1 หมายถึง มีความพึงพอใจ ในระดับ  น้อยทีสุ่ด 

 

      จากหลักการดังกล่าว สามารถแบ่งความหมายของระดับคะแนนออกเป็น 5 ระดับ  ทิพยา กิจวิจารณ์ 
การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ (การวิจัยเชิงปริมาณ )2551(หน้า 123–124)อ้างอิง มาจาก วาณี แสนมหาชัย) 
ดังน้ี 

 ระดับคะแนน     แปลผล 
 4.21 - 5.00 ระดับความพึงพอใจ  มากที่สุด 
 3.41 - 4.20 ระดับความพึงพอใจ  มาก 
 2.61 – 3.40 ระดับความพึงพอใจ  ปานกลาง 
 1.81 – 2.60 ระดับความพึงพอใจ  น้อย 
 1.00 – 1.80 ระดับความพึงพอใจ  น้อยที่สุด 
 

6. การนําเสนอ 
        จัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผลในรูปแบบความถ่ี ร้อยละ เชิงพรรณนา ในบทที่ 4  ใน
รูปแบบตารางแจกแจงความถี่และแสดงรายละเอียดในประเด็นคําตอบต่างๆ ที่ได้จากแบบสอบถาม ค่าสถิติที่ใช้จะ
เป็นค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  และสรุปผลการติดตามในภาพรวมจะแสดงในบทที่ 5  และรวบรวมเป็นรูปเล่ม รายงาน
ผู้บริหารและลงใน www.kkpao.go.th ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนและผู้สนใจทราบต่อไป 
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บทที่ 4 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

       จากการติดตามและประเมินโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราเคพซีลในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 
ประจําปี พ.ศ. 2562 (หลังดําเนินการ) โดยลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ แบบไม่เจาะจง 
จากผู้นําชุมชน ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านและพ้ืนที่ใกล้เคียงที่ได้รับประโยชน์จากการใช้เส้นทางสัญจร
ผ่านไปมา ประกอบด้วยตําบลหนองเม็ก ตําบลสําโรง ตําบลหนองสองห้อง และตําบลดงเค็ง จํานวนทั้งสิ้น 82 คน  
ทําการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด – ตํ่าสุด และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  โดยแบ่งผลการประเมิน 
ดังน้ี 

1. สัญลักษณ์ทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
2. ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล 
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

4.1  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
              เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการสื่อความหมาย ได้กําหนดความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปน้ี 
          n    แทน   จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 
                         x     แทน    ค่าเฉล่ีย (Mean) 
                      S.D   แทน    ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

4.2  ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล 
      ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ดําเนินการตามลําดับ ดังน้ี 

1. วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานเกีย่วกับผู้ตอบแบบสอบถาม ในส่วนที่ 1  ข้อมูลเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) วิเคราะห์โดยหาค่าความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) ประกอบด้วย 
เพศ  อายุ  สถานภาพ  การศึกษา  อาชีพ  ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 

          2. วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น โดยหาค่าเฉล่ีย(Mean : ( x ) ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation : S.D) 

          3. วิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการบริหารโครงการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น โดยหาค่าเฉล่ีย(Mean : ( x ) ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation : S.D) 

          4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล   
         การติดตามและประเมินผลโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราเคพซีลในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 

ประจําปี พ.ศ. 2562  จากแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาและทาํการวิเคราะห์ จํานวน 82 คน  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ปรากฏ ดังน้ี 
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ตารางที่  1    ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

             ชาย 34 41.46 

             หญงิ 48 58.54 

รวม 82 100.00 

2. อายุ จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

            ตํ่ากว่า 20 ปี 6 7.32 

            21-30 ปี 6 7.32 

            31-40 ปี 6 7.32 

            41-50 ปี 23 28.05 

            51-60 ปี 24 29.27 

            61 ปีขึ้นไป 17 20.73 

รวม 82 100.00 

3. สถานภาพ จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

           ประชาชนทั่วไป 77 93.90 

           ผู้นําชุมชน(กํานัน,ผู้ใหญ่บ้าน) 2 2.44 

           นักเรยีน/นักศึกษา 1 1.22 

           รับราชการ/พนักงานของรัฐ 2 2.44 

รวม 82 100.00 

4. ระดับการศกึษา จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

           ประถมศึกษา 61 74.39 

           มัธยมศึกษาตอนต้น 11 13.42 
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           มัธยมศึกษาตอนปลาย 4 4.88 

           ปวช./ปวส. 5 6.10 

           ปรญิญาตรี 1 1.22 

รวม 82 100.00 

5. อาชีพหลัก จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

           เกษตรกรรม 69 84.15 

          รับจ้างทั่วไป 8 9.76 

          นักเรยีนนักศึกษา 1 1.22 

          ธุรกจิส่วนตัว/ค้าขาย/เอกชน 1 1.22 

          องค์กรมหาชน/รฐัวิสาหกิจ 2 2.44 

          รับราชการ 1 1.22 

รวม 82 100.00 

6. ท่านทราบหรือไม่ ก่อน การปรับปรุงถนนลาดยาง สภาพเดิมมีลักษณะอย่างไร จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

            ไม่ทราบ 2 2.44 

            ทราบ เป็น (เช่น ถนนดิน,ถนนลูกรัง,ถนนลาดยางชํารุด) 80 97.56 

รวม 82 100.00 

7. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ ด้าน สัญจรไป-มา ระหว่างหมู่บ้าน/ตําบล จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

            ได้รับประโยชน์ 47 57.32 

            ไม่ได้รับประโยชน ์ 34 41.46 

รวม 82 100.00 

8. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ ด้าน ขนส่งพืชผลทางการเกษตร จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

           ได้รับประโยชน์ 33 40.24 

           ไม่ได้รบัประโยชน์ 48 58.54 

รวม 82 100.00 
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9. ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากโครงการ ด้าน ถนนหลักใช้เดินทางไปทํางาน จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

           ได้ใช้ประโยชน์เดินทางไปทํางาน 40 48.78 

           ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 41 50.00 

รวม 82 100.00 

10. ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ ด้าน ใช้ติดต่อ ระหว่างหมู่บ้าน/
ตําบล 

จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

           ได้ใช้ประโยชน์ 52 63.42 

           ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 29 35.37 

รวม 82 100.00 
           

           จากตารางที่ 1  พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล จํานวน  82  คน  เพศหญิงมากที่สุด   จํานวน  48  คน  
คิดเป็นร้อยละ  58.54  เพศชาย จํานวน  34  คน คิดเป็นร้อยละ  41.46  มีอายุสูงสุดระหว่าง 51-60 ปี  จํานวน  
24  คน  คิดเป็นร้อยละ 29.27  รองลงมาอายุระหว่าง  41-50 ปี  จํานวน  23  คน คิดเป็นร้อยละ 28.05 และอายุ 
61 ปีขึ้นไป  จํานวน  17  คน คิดเป็นร้อยละ  20.73  สถานภาพเป็นประชาชนทั่วไป  จํานวน  77  คน คิดเป็นร้อย
ละ  93.90  ผู้นําชุมชน, รับราชการ/พนักงานของรัฐเท่ากัน จํานวน  2  คน คิดเป็นร้อยละ  2.44  และนักเรียน  
จํานวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ  1.22  มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ  74.39  
รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จํานวน  11  คน  คิดเป็นร้อยละ 13.42 และระดับ ปวช/ปวส. จํานวน  5  คน  
คิดเป็นร้อยละ  6.10  อาชีพหลักเกษตรกรรม จํานวน  69  คน คิดเป็นร้อยละ 84.15 รองลงมารับจ้างทั่วไป 
จํานวน  8  คน  คิดเป็นร้อยละ  9.76  และองค์กรมหาชน/รัฐวิสาหกิจ  จํานวน  2  คน คิดเป็นร้อยละ  2.44   
และประชาชนทราบว่าสภาพเดิมก่อนการปรับปรุงถนนลาดยาง จํานวน  80  คน คิดเป็นร้อยละ  97.56  ประโยชน์
ที่ได้รับจากโครงการ  จํานวน  47  คน  คิดเป็นร้อยละ  57.32  และไม่ได้รับประโยชน์ จํานวน  34  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  41.46  ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการในการขนพืชผลทางการเกษตร  จํานวน  33  คน  คิดเป็นร้อยละ  
40.24   ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์ในด้านน้ี  จํานวน  48  คน  คิดเป็นร้อยละ  58.54 ประชาชนได้รับประโยชน์
จากโครงการใช้เป็นถนนสายหลักในการเดินทางไปทํางาน จํานวน  40  คน  คิดเป็นร้อยละ 48.78  และไม่ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการในการใช้เป็นถนนหลักในการเดินทางไปทํางาน  จํานวน  41  คน  คิดเป็นร้อยละ  50.00 
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ตารางที่ 2   ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนนิงานโครงการ   

 
หัวขอ้ 

ระดับความพึงพอใจ (134 คน) 

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ที่สุด 

ค่า  
S.D. 

ค่าเฉลี่ย
( x ) ระดับ

1. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการก่อสร้างท่อเหล่ียม 
คสล.ครั้งน้ี ท่านพึงพอใจในระดับใด 

88 
(65.67) 

43 
(32.09) 

1 
(0.75) 

2 
(1.49) 

- 
(0.00)  0.583 4.62 มากที่สุด

2. การก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล. เป็นการจัดการ
ระบายน้ําช่วงฤดูฝน เมื่อมีน้ําทว่มขัง ท่านพงึพอใจ
ในระดับใด  

73 
(54.45) 

45 
(33.58) 

12 
(8.95) 

- 
(0.00) 

4 
(2.98)  0.877 4.37 มาก 

3. การก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล.ทําให้เกิดความ
ปลอดภัยในการสัญจรข้าม ไป-มา ท่านพึงพอใจใน
ระดับใด 

91 
(67.91) 

37 
(27.61) 

5 
(3.73) 

- 
(0.00) 

1 
(0.75)  0.632 4.62 มากที่สุด

4. ลักษณะงานการเก็บรายละเอียดการดํา เนนิงาน
ของผู้รับจ้างท่านพึงพอใจใน     ระดับใด 

57 
(42.54) 

45 
(33.58) 

21 
(15.67) 

6 
(4.48) 

5 
(3.73)  1.045 4.07 มาก 

5. การประชาสัมพันธ์งานโครงการก่อสร้างของ 
อบจ.ขอนแก่น ท่านพึงพอใจในระดับใด 

71 
(52.98) 

54 
(40.30) 

9 
(6.72) 

- 
(0.00) 

- 
(0.00)  0.619 4.46 มาก 

6. การก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล.ทําให้เกิดโครงข่าย
คมนาคมเช่ือมระหว่างหมู่บ้าน/ตําบล ท่านพึงพอใจ
ในระดับใด 

90 
(67.16) 

37 
(27.61) 

7 
(5.22) 

- 
(0.00) 

- 
(0.00)  0.583 4.62 มากที่สุด

7. ลดระยะเวลาในการเดินทางน้อยลง 
ประหยัดเวลาทาํให้สะดวกรวดเร็ว ท่านพึงพอใจใน
ระดับใด 

87 
(64.92) 

42 
(31.34) 

5 
(3.73) 

- 
(0.00) 

- 
(0.00)  0.559 4.61 มากที่สุด

8. วัสดุที่ใชใ้นการก่อสร้างในครั้งนี้ ได้มาตรฐานมี
ความแข็งแรงทนทาน  

67 
(50.00) 

52 
(38.81) 

15 
(11.19) 

- 
(0.00) 

- 
(0.00)  0.679 4.39 มาก 

9. โครงการน้ีตรงกับความต้องการของประชาชนใน
หมู่บ้าน และประชาชนที่สัญจรไปมา ท่านพึงพอใจ
ในระดับใด 

89 
(66.42) 

40 
(29.85) 

5 
(3.73) 

- 
(0.00) 

- 
(0.00)  0.555 4.63 มากที่สุด

10. ภาพรวมทั้งหมดของโครงการก่อสร้างในครั้งนี ้
ท่านพึงพอใจในระดับใด 

61 
(45.52) 

63 
(47.01) 

10 
(7.46) 

- 
(0.00) 

- 
(0.00)  0.620 4.38 มาก 

รวม 0.714 4.48 มาก 
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          จากตารางท่ี 2  พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย( x ) = 3.77,S.D.=0.878) หรือคิดเป็นร้อยละความพึงพอใจ  
75.40  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 5  อันดับ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนมาก  อันดับแรก คือ  ประโยชน์ที่
ได้รับจากโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราเคพซีลครั้งน้ี มีค่าเฉล่ีย ( x ) = 3.99,S.D.=0.904) มากอันดับที่ 2  
การปรับปรุงถนนลาดยางพาราเคพซีลเป็นการใช้ยางพาราเป็นวัสดุมาทําถนน มีค่าเฉลี่ย ( x )=3.90,S.D.=0.864)  
มากอันดับที่ 3  การปรับปรุงพนนลาดยางพาราเคพซีล ทําให้เกิดโครงข่ายคมนาคมเช่ือมระหว่างหมู่บ้าน/ตําบล  มี
ค่าเฉล่ีย ( x )=3.90,S.D.=0.864)  มากอันดับที่ 4  ลดระยะเวลาในการเดินทางน้อยลง ประหยัดเวลา ทําให้มีความ
สะดวกรวดเร็ว  มีค่าเฉลี่ย ( x )= 3.82,S.D.=0.964) มากอันดับที่ 5  ลักษณะงาน การดําเนินงานของผู้รับจ้าง การ
เก็บรายละเอียดของงาน มีค่าเฉลี่ย( x )=3.79,S.D.=0.907) และระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดอยู่ในระดับปลานก
ลาง คือ วัสดุยางพาราที่ใช้ในการปรับปรุงถนนในครั้งน้ีได้มาตรฐานมีความแข็งแรงทนทาน เหมาะสมกับ
งบประมาณ มีค่าเฉล่ีย( x )=3.46,S.D.=814) และในภาพรวมทั้งหมดของโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพารา       
เคพซีลในคร้ังน้ีประชาชนมีความพึงพอใจ  มีค่าเฉล่ีย ( x ) = 3.82,S.D.=783)  
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ตารางที่ 3   การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการบริหารโครงการ   

 
หัวขอ้ 

ระดับความพึงพอใจ (จํานวนคน) 

มาก
ท่ีสุด มาก พอใช้ น้อย น้อย

ท่ีสุด SD ค่าเฉล่ีย ระดับ

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

7 
(8.54) 

24 
(29.27) 

18 
(21.95)

20 
(24.39)

13 
(15.85) 1.226 2.90 ปาน

กลาง

2. มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนร่วมรับรู้
ข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม 

24 
(29.27)

14 
(17.08)

18 
(21.95) 

20 
(24.39)

6 
(7.32) 1.321 3.37 ปาน

กลาง

3. มีการรายงานผลจากการติดตามผลการ
ดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 

20 
(24.39)

11 
(13.42)

38 
(46.34)

9 
(10.98)

4 
(4.88) 1.115 3.41 ปาน

กลาง

4. มีความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

24 
(29.27)

9 
(10.98)

37 
(45.12)

11 
(13.42)

1 
(1.22) 1.084 3.54 มาก

5. มีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

8 
(9.76) 

5 
(6.10) 

25 
(30.49)

26 
(31.71)

18 
(21.95) 1.182 2.50 น้อย 

6. โครงการนี้คุ้มค่ากับงบประมาณท่ีได้รับ 10 
(12.20)

22 
(26.83)

42 
(51.22)

8 
(9.76) 

- 
(0.00) 0.826 3.41 ปาน

กลาง

7. โครงการนี้ตรงกับความต้องการของประชาชน
และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

26 
(31.71)

11 
(13.42)

40 
(48.78) 

5 
(6.10) 

- 
(0.00) 0.981 3.71 มาก

รวม 1.180 3.26 ปาน
กลาง

                     จากตารางที่ 3  พบว่า  การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย( x )=3.26,S.D.=1.180) หรือคิดเป็นร้อยละ 65.20  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 5 อันดับ พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนมาก เป็น อันดับแรก คือ โครงการน้ีตรง
กับความต้องการของประชาชนและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย( x )=3.71,S.D.=0.981)มากอันดับที่ 2 มี
ความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉล่ีย ( x )= 
3.54,S.D.=1.084) อันดับที่ 3 ระดับปานกลาง โครงการน้ีคุ้มค่ากับงบประมาณที่ ไ ด้รับ มีค่าเฉลี่ย( x )= 
3.41,S.D.=0.826)  อันดับที่ 4 ระดับปานกลาง มีการรายงานผลจากการติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ/
กิจกรรม ( x )=3.41,S.D.=1.115)  อันดับที่ 5 ระดับปานกลาง มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารของ
โครงการ/กิจกรรม   มีค่าเฉลี่ย( x ) = 3.37,S.D.=1.321) และระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด คือ มีส่วนร่วมในการรับ
ประโยชน์จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉล่ีย( x ) = 2.50,S.D.=1.182)  
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    4.4 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น  พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น เป็นโครงการที่ตรงกับความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน สภาพเดิมก่อนการปรับปรุงเป็นถนนลาดยาง
ที่ชํารุด เป็นหลุมบ่อ ผู้ใช้ถนนสัญจรไปมาได้รับอันตราย จึงต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมทําให้ประชาชนมีความพึง
พอใจที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ  การปรับปรุงถนนลาดยางพาราเคพซีล ประชาชนบางกลุ่มจะได้รับประโยชน์
จากโครงการน้ีโดยตรง มีการใช้เส้นทางเป็นเส้นหลักในการเดินทางไปมาระหว่างหมู่บ้าน/ตําบล หรือเดินทางไป
ทํางานในตัวเมืองหรือต่างหมู่บ้านอําเภอ  และมีการขนพืชผลการทางเกษตรของเกษตรในหมู่บ้าน จึงทําให้
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ดังคํากล่าวของ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนถาเถร หมู่ 10  ตําบลหนองเม็ก 
อําเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า “สภาพเดิมก่อนที่จะมีการปรับปรุงถนนลาดยางเส้นนี้ ถนนมี
สภาพเป็นหลุมบ่อ กว้าง ลึก จะหลบไปทางไหนก็ไม่ได้ เพราะมันมีแต่หลุม มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยมาก 
โดยเฉพาะช่วงกลางคืนเพราะมืดมองไม่เห็นหลุม ชาวบ้านได้รับบาดเจ็บจํานวนมาก ของบประมาณจาก อบต.มี
น้อยไม่พอเพียง จึงต้องของงบประมาณจาก อบจ.ขอนแก่น มาปรับปรุงถนนลาดยาง ซ่ึงเป็นถนนลาดยางที่ใช้
ยางพารามาเป็นส่วนผสมในการทําถนน ดูจากสภาพถนนท่ีปรับปรุง ถนนเรียบมีความยืดหยุ่นมาก ชาวบ้านมี
ความปลอดภัยมากขึ้น ต้องขอขอบคุณหน่วยงาน อบจ.ขอนแก่น ที่มาทําถนนดีๆ ให้กับพี่น้อง อําเภอหนองสอง
ห้อง เป็นอย่างมาก” ประชาชนที่ได้รับประโยชน์มีความพึงพอใจมาก  จากการใช้ยางพารามาเป็นส่วนประกอบการ
ทําถนนลาดยางพารา เป็นการช่วยเกษตรกรปลูกยางในประเทศมีราคาตกตํ่าและขึ้นลงไม่แน่นอน รัฐบาลสนับสนุน
การนําร่องและขยายผลการใช้ผลิตภัณฑ์เป็นแนวทางหนึ่งที่มีศักยภาพในการเพ่ิมปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศ  
ซึ่งจะส่งผลต่อการรักษาเสถียรภาพราคายางได้อย่างถาวร มีถนนที่มีความมาตรฐาน มีความยืดหยุ่น เป็นถนนที่ใช้
ยางพารามาเป็นส่วนผสมในการปรับปรุง ใช้แอสฟัลต์ หรือ ยางมะตอยในการสร้างถนน มากกว่าถนนที่เป็นแบบผิว
คอนกรีต ซึ่งแม้จะมีความแข็งแรงทนทาน และอายุการใช้งานน้อยกว่า แต่ก็มีข้อดีคือ ประหยัดมีราคาถูก สามารถ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาได้ง่าย 

 4.5 ความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ได้รบัจากโครงการ 
       ผลการติดตามและประเมินผล  พบว่า  โครงการปรับปรุงถนนลาดยาพาราเคพซีลในเขตพ้ืนที่จังหวัด
ขอนแก่น ในเขตอําเภอหนองสองห้อง งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจําปี พ.ศ.2561   
ซึ่งความเหมาะสมในการเลือกพ้ืนที่ในการดําเนินการ  ความเหมาะสม  ความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 
ตลอดจนปัญหาหรือผลกระทบต่างๆ  ตามรายละเอียด ดังน้ี 
               1. ความเหมาะสมสภาพพื้นที่  พบว่า โครงการปรับปรุงถนนลาดยาพาราเคพซีลในเขตพ้ืนที่จังหวัด
ขอนแก่น ในเขตอําเภอหนองสองห้อง  พบว่า ถนนลาดยางสายบ้านโนนตาเถร หมู่ 10 ตําบลหนองเม็ก – ตําบล
สําโรง  อําเภอหนองสองห้อง เป็นเส้นทางเช่ือมหลายหมู่บ้าน/ ตําบล  ก่อนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเริ่ม
ดําเนินการก่อสร้างจะทําการสํารวจความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ มีความเดือดร้อน ชาวบ้านได้รับอันตราย มี
การประชุมชาวบ้านเพ่ือลงมติ เสนอความต้องการผ่าน อปท. ในพ้ืนที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น นําบรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ เพ่ือนําไปจัดทําเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายต่อไป ในการสํารวจพ้ืนที่
ก่อสร้าง จะเป็นโครงการที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากจะดําเนินการแก้ไขเป็นอันดับแรก  ในการปรับปรุง
ซ่อมแซม ขึ้นอยู่กับความเดือดร้อนของประชาชน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพราะสภาพถนนมีแต่หลุม 
บ่อ ในแต่ละพ้ืนที่ จากขั้นตอนการดําเนินการสํารวจ การจัดสรรงบประมาณ จนถึงขั้นดําเนินการ เป็นการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชนในพ้ืนที่ให้ได้รับประโยชน์มากที่สุด ดังคํากล่าวของชาวบ้าน หมู่บ้านโนนตาเถร 
หมู่ 10  ตําบลหนองเม็ก อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า “ถนนสายนี้เดิมเป็นถนนลาดยาง      
แต่มันชํารุด มีแต่หลุม บ่อ เดินทางลําบาก อันตรายมาก อบจ.ขอนแก่น ได้เลือกพื้นที่ถนนสายนี้ปรับปรุง
ซ่อมแซม ชาวบ้านดีใจและพอใจเป็นอย่างมากที่ได้ถนนลาดยางท่ีดี แต่ไม่รู้ว่าถนนลาดยางมีส่วนผสมของ
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ยางพารา รู้แต่ว่า อบจ.ขอนแก่น มาปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านโนนถาเถร หมู่ 10 เชื่อมไปตําบลสําโรง 
และยังออกไปได้หลายตําบล ในอําเภอหนองสองห้อง ชาวบ้านสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัยลดระยะเวลา
ในการเดินทาง”   
     2. ความคุ้มค่ากับงบประมาณ  พบว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดําเนินการจัดสรร
งบประมาณ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราเคพซีลในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ประจําปี พ.ศ.2561 การ
ก่อสร้างถนน ตลอดจนต้ังงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมไว้ ในกรณีที่ถนนมีความชํารุด เป็นหลุม บ่อ 
จําเป็นต้องแก้ไขเร่งด่วน งบประมาณแต่ละโครงการไม่เท่ากัน ความกว้าง ความยาว และความหนา  ต้นทุนของ
โครงการเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินความคุ้มค่า ต้นทุนของโครงการอยู่ที่การประมาณการระยะเวลา ซึ่งอาจจะ
พิจารณาจากอายุการใช้งาน ความคงทนได้มาตรฐาน ไม่ได้ตีค่าออกมาเป็นตัวเงิน แต่เป็นการวัดช่วงเวลาที่โครงการ
จะเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การใช้ประโยชน์ในการใช้เส้นทางสัญจรไปมา มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
ซึ่งอายุการใช้งานจะเป็นระยะปานกลางถึงระยะยาว การคิดในด้านผลตอบแทนในมุมของความคุ้มค่าทางการเงินจะ
มองไม่เห็น เพราะเมื่อคิดในด้านความคุ้มค่าทางการเงินแล้ว อาจจะปรากฏให้ผลตอบแทนทางการเงินติดลบ  แต่ใน
มุมของการใช้ประโยชน์ ความมั่นคง อายุการใช้งานโครงการ สามารถใช้ประโยชน์ได้ การลงทุนดังกล่าวถือว่าคุ้มค่า
หากเป็นการมองด้านความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจแทน  การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ  จึงใช้ในการประเมิน
โครงการลงทุนที่มุ่งหวังจะพิจารณาผลประโยชน์ต่อสังคมชุมชน ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการใน
ระยะยาว  ดังคํากล่าวของ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหัวหนอง  หมู่ 2 ตําบลหัวหนอง อําเภอ     หนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น  กล่าวว่า “การนํายางพารามาเป็นส่วนผสมทําถนนลาดยาง เป็นสิ่งที่ดี เพราะยางพารามีความ
ยืดหยุ่นมาก อายุการใช้งานน่าจะได้นาน มันน่าจะคุ้มค่ากับงบประมาณที่ทํา อย่างน้อยชาวบ้านก็ได้ใช้
ถนนลาดยางที่ดีเรียบ จากเดิมถนนสายนี้มีแต่หลุม บ่อ และลึกมาก รถมอเตอร์รวมทั้งยานพาหนะอื่นๆ คนขับ 
ได้รับอันตรายหลายรายแล้ว ต้องขอขอบคุณ อบจ.ขอนแก่น ที่มาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางให้ชาวบ้าน ได้
ใช้ขับขี่มีความปลอดภัยมากขึ้น” 
    3. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ  พบว่า ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการ เพราะว่าการ
ดําเนินการปรับปรุงถนนลาดยาง  เป็นความต้องการของคนในชุมชน หมู่บ้าน ที่ได้รับความเดือดร้อน ประชาชน
ได้รับประโยชน์โดยตรง เพาะสามารถแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนได้ให้กับประชาชนตลอดทั้งผู้ใช้เส้นทางสัญจร   
ไปมา  และการปรับปรุงถนนลาดยาง เป็นถนนที่เช่ือมต่อได้หลายเส้นทาง ระหว่างหมู่บ้าน ตําบล อําเภอ และ
จังหวัด จะเห็นได้ว่าประชาชนในหมู่บ้าน และพ้ืนที่ใกล้เคียงในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ได้รับความสะดวก รวดเร็ว 
ลดระยะเวลาในการเดินทาง เป็นเส้นทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนใช้ประกอบอาชีพ ค้าขาย ติดต่อประสานงานใน
การทําธุรกิจด้านต่างๆ  จากสภาพถนนที่มีแต่หลุม บ่อ ชาวบ้านในหมู่บ้าน และหมู่บ้านใกล้เคียง  ที่ถนนสายน้ีผ่าน
เช่ือมระหว่างตําบลหนองเม็ก – ตําบลสําโรง  อําเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น ประชาชนมีความพึงพอใจ
ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ ดังคํากล่าวของชาวบ้าน บ้านโนนตาเถร คนหน่ึง กล่าวว่า “ ถนนสายบ้านหัวหนอง 
ตําบลหนองสองห้อง –ตําบลดงเค็ง อําเภอหนองสองห้อง ประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ี อบจ.ขอนแก่น ได้
เข้ามาดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ให้กับชาวในตําบลหนองสองห้อง และตําบลใกล้เคียง ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการนี้ เพราะประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจรไปมา สะดวกสบายปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ไม่ต้องขับรถหลบหลุม การปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางที่ อบจ.เข้ามาดําเนินการชาวบ้านไม่ทราบว่า
ถนนลาดยางมีส่วนผสมยางพารา แต่เวลาขับรถไป มีความยืดหยุ่น ไม่แข็ง ขับรถได้สะดวกสบาย คิดว่าดีมาก
เลย ต้องการให้ดําเนินการก่อสร้างเป็นถนนลาดยางพาราเคพซีล แบบนี้ให้ครบทั้งอําเภอหนองสองห้อง” 
 4.6 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการโครงการ  พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ
ผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พบว่า ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานโครงการน้ีต้ังแต่ขั้นตอนเสนอโครงการ เป็น โครงการท่ีตรงกับความต้องการของประชาชนและแก้ไข
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ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ประชาชนมีความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางข้ามลําห้วย จําเป็นต้องเดินทางไปประกอบ
อาชีพ หรือใช้สัญจรไปมาในการทําการเกษตร  โครงการแล้วเสร็จมีความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับ  มีส่วนร่วมใน
การรับประโยชน์จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม และยังมีการเปิดโอกาสให้ประชาขนมีส่วนร่วมในโครงการ       
ในขั้นตอนอ่ืนๆ มีข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับโครงการประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงาน ดูแล ติดตามความก้าวหน้าของงานโครงการ   มีความโปร่งในและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการดําเนินโครงการ  พร้อมรับทราบการรายงานผลจากการติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ ดังคํา
กล่าวของผู้ใหญ่บ้าน บ้านหัวหนอง  หมู่ 2  ตําบลหัวหนอง  อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า “การ
ดําเนินการโครงการต่างๆ ที่เข้ามาดําเนินการในหมู่บ้าน หรือว่า อบต. จะมีการแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ
ต่างๆ  เพื่อให้ผู้นําชุมชน ตลอดทั้งชาวบ้านได้มีการลงมติกัน เพราะทุกคนมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการ 
อย่างน้อยก็ได้เสนอโครงการ ติดตามผลการดําเนินงาน ซ่ึงล้วนแต่เป็นประโยชน์ให้กับชาวบ้านในหมู่บ้าน หรือ
หมู่บ้านตําบลใกล้เคียง เช่นการปรับปรุงถนนลาดยาง ผ่านหมู่บ้านไหน ก็ให้ชาวบ้านหรือผู้นําชุมชนหมู่บ้านนั้น 
ดูแลตรวจสอบร่วมกัน เพื่อให้งานออกมาดี เป็นที่น่าพอใจของทุกฝ่าย ซ่ึงการดําเนินงานผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นํา
ชุมชน ได้ร่วมเป็นกรรมการในการตรวจรับ ในฐานะประชาคมหมู่บ้าน ประชาชนได้มีส่วนร่วมบริหารจัดการ
โครงการด้วย”      
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บทที่ 5 

สรุปการติดตามและประเมินผล 

      การติดตามและประเมินผลโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราเคพซีลในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น  
ประจําปี พ.ศ. 2562 (หลังดําเนินการ)  ระยะเวลาดําเนินการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล มกราคม – สิงหาคม พ.ศ.2562 
เป็นการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น        
ประจําปี พ.ศ.2561 ที่ดําเนินการแล้วเสร็จ  โดยลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานที่ดําเนินการจริงและทําการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปผลการติดตาม ดังน้ี 

1. วัตถุประสงค์ 
    2. สรุปผลการติดตาม 
    3. ข้อเสนอแนะ 

 

5.1 วัตถุประสงคข์องโครงการ 
    1. เพ่ือทราบความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานโครงการ 
    2. เพ่ือทราบผลกระทบ ประโยชน์ ความคุ้มค่า ของโครงการ 
             3. เพ่ือทราบถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการโครงการ 
             4. เพ่ือทราบปัญหา อุปสรรค ผลการดําเนินงานโครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
   

 5.2 สรุปผลการติดตามและประเมินผล 
     การติดตามและประเมินผลโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราเคพซีลในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น  
ประจําปี พ.ศ. 2562 (หลังดําเนินการ)  เพ่ือให้การบริหารจัดการโครงการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความพึงพอใจ 
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการ  โดยทําการลงพื้นที่เก็บข้อมูลกับ ผู้นําชุมชน  
ประชาชนกลุ่มตัวอย่างโดยไม่เจาะจง  เพ่ือรวบรวมข้อมูลระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดําเนินการ 
และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น โดยใช้แบบสอบถามแบบปลายเปิดและปลายปิด 
ประกอบด้วย 3 ส่วน 
  ส่วนที่ 1  ข้อมลูทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการ 
           ส่วนที ่3  การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
 

     สรุปผลการติดตามและประเมินผล 
           1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูล   

       ประชากรกลุ่มตัวอย่าง จํานวน  82  คน คน  เพศหญิงมากที่สุด จํานวน  48  คน  เพศชาย จํานวน  
34  คน มีอายุสูงสุดระหว่าง 51-60 ปี  จํานวน  24  คน  รองลงมาอายุระหว่าง  41-50 ปี  จํานวน  23  คน 
สถานะเป็นประชาชนทั่วไป จํานวน 77 คน ผู้นําชุมชน, รับราชการ/พนักงานของรัฐเท่ากัน จํานวน 2 คน มี
การศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 61 คน รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จํานวน 11 คน อาชีพหลัก
เกษตรกรรม จํานวน  69  คน  รองลงมารับจ้างทั่วไป จํานวน  8  คน   
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    2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น  พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น เป็นโครงการที่ตรงกับความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน สภาพเดิมก่อนการปรับปรุงเป็นถนนลาดยาง
ที่ชํารุด เป็นหลุมบ่อ ผู้ใช้ถนนสัญจรไปมาได้รับอันตราย จึงต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมทําให้ประชาชนมีความพึง
พอใจที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ  การปรับปรุงถนนลาดยางพาราเคพซีล ประชาชนบางกลุ่มจะได้รับประโยชน์
จากโครงการน้ีโดยตรง มีการใช้เส้นทางเป็นเส้นหลักในการเดินทางไปมาระหว่างหมู่บ้าน/ตําบล หรือเดินทางไป
ทํางานในตัวเมืองหรือต่างหมู่บ้านอําเภอ  และมีการขนพืชผลการทางเกษตรของเกษตรในหมู่บ้าน จึงทําให้มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก  แต่มีประชาชนที่ไม่ได้รับประโยชน์โดยตรงหรือไม่ได้รับประโยชน์เลย  จะมีระดับความพึง
พอใจน้อยหรือน้อยมาก ไม่ประกอบกับยางพาราในประเทศมีราคาตกตํ่าและขึ้นลงไม่แน่นอน รัฐบาลสนับสนุนการ
นําร่องและขยายผลการใช้ผลิตภัณฑ์เป็นแนวทางหน่ึงที่มีศักยภาพในการเพ่ิมปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศ  ซึ่ง
จะส่งผลต่อการรักษาเสถียรภาพราคายางได้อย่างถาวร มีถนนที่มีความมาตรฐาน มีความยืดหยุ่น เป็นถนนที่ใช้
ยางพารามาเป็นส่วนผสมในการปรับปรุง ใช้แอสฟัลต์ หรือ ยางมะตอยในการสร้างถนน มากกว่าถนนที่เป็นแบบผิว
คอนกรีต ซึ่งแม้จะมีความแข็งแรงทนทาน และอายุการใช้งานน้อยกว่า แต่ก็มีข้อดีคือ ประหยัดมีราคาถูก สามารถ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาได้ง่าย 
     สรุปได้ว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ เป็นโครงการที่ตรงกับความต้องการ ประชาชนได้รับประโยชน์จาก
โครงการสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ และยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรปลูกยางพารา    
ซึ่งได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ประชาชนได้ใช้ถนนที่มีความยืดหยุ่น ขับขี่ปลอดภัย มีความสะดวกสบาย ประชาชน  
มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 75.40       
              3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการโครงการ  พบว่า  การมีส่วนร่วมของประชาชน
ต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พบว่า ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานโครงการน้ีต้ังแต่ขั้นตอนเสนอโครงการ เป็น โครงการท่ีตรงกับความต้องการของประชาชนและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ประชาชนมีความเดือดร้อนในการใช้เส้นทาง จําเป็นต้องเดินทางไปประกอบอาชีพ หรือใช้
สัญจรไปมาในการทําการเกษตร  โครงการแล้วเสร็จมีความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับ  มีส่วนร่วมในการรับ
ประโยชน์จากการดําเนินโครงการ  และยังมีการเปิดโอกาสให้ประชาขนมีส่วนร่วมในโครงการ ในขั้นตอนอ่ืนๆ        
มีข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่างๆ  ที่เป็นประโยชน์กับโครงการประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน ดูแล 
ติดตามความก้าวหน้าของงานโครงการ มีความโปร่งในและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการดําเนิน
โครงการ  พร้อมรับทราบการรายงานผลจากการติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ  
   สรุปได้ว่า การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ในการแก้ไขปัญหา เข้ามามีส่วนร่วม
ในการริเริ่ม ร่วมกําหนดนโยบาย ร่วมวางแผน ตัดสินใจและปฏิบัติตามแผน ร่วมตรวจสอบ ร่วมติดตามประเมินผล
และรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ  อันมีผลกระทบถึงประชาชน ชุมชนทุกรูปแบบในพ้ืนที่ที่ดําเนินงาน ประชาชนเป็น
จุดสําคัญที่สุด ทําให้ระดับผลมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับมากปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ 65.20  

         ความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 
       ผลการติดตามและประเมินผล  พบว่า  โครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราเคพซีลในพ้ืนที่จังหวัด
ขอนแก่น ประจําปี พ.ศ.2562  ซึ่งความเหมาะสมในการเลือกพ้ืนที่ก่อสร้างความเหมาะสม  ความคุ้มค่า ประโยชน์ที่
ได้รับจากโครงการ ตลอดจนปัญหาหรือผลกระทบต่างๆ  ตามรายละเอียด ดังน้ี 
               1. ความเหมาะสมสภาพพ้ืนที่  พบว่า โครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราเคพซีลในพื้นที่จังหวัด
ขอนแก่น ประจําปี พ.ศ.2562  พบว่าก่อนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเริ่มดําเนินการก่อสร้างจะทําการสํารวจ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่  มีการประชุมชาวบ้านเพื่อลงมติ เสนอความต้องการผ่าน อปท. ในพ้ืนที่ 
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สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นําบรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ เพ่ือนําไปจัดทําเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายต่อไป ในการสํารวจพ้ืนที่ก่อสร้าง จะเป็นโครงการที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากจะ
ดําเนินการแก้ไขเป็นอันดับแรก ซึ่ง อปท.แต่ละแห่งจะเสนอความต้องการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน จะดําเนินการสํารวจโครงการในพ้ืนที่ อปท.ของตัวเอง และนํามาจัดลําดับความสําคัญ 
ความเดือดร้อนของประชาชนอันดับแรก  และได้ใช้ประโยชน์ ในการก่อสร้าง หรือปรับปรุงซ่อมแซมถนนได้เต็มที่
งบประมาณในการก่อสร้าง หรือ ปรับปรุง ขึ้นอยู่กับสภาพของถนนในแต่ละพ้ืนที่ ความกว้าง ความยาว ความหนา
ขั้นตอนการดําเนินการสํารวจ  การจัดสรรงบประมาณ จนถึงขั้นดําเนินการ เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชนในพ้ืนที่ให้ได้รับประโยชน์มากที่สุด ดังคํากล่าวของชาวบ้านในหมู่บ้านโนนถาเถร กล่าวว่า “ในการ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางครั้งนี้ การเลือกพื้นที่ดําเนินการปรับปรุง ชาวบ้านที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมา เป็นผู้
เสนอความต้องการขึ้นมาให้ผู้ใหญ่บ้านนําเสนอ อบต. จนถึง อบจ.ในการคัดเลือกถนนในแต่ละแห่งที่ชํารุด
เสียหายมาก และประชาชนใช้ประโยชน์มากด้วย ทําการประชุมเพื่อลงมติกัน ว่าจะซ่อมแซมถนนสายไหนเป็น
อันดับแรก อบจ.ขอนแก่น เข้ามาดําเนินการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านโนนตาเถร ตําบลหนองเม็ก – ตําบล
สําโรง อําเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น 
  ทั้งน้ี  กล่าวได้ว่า  การเลือกพ้ืนที่ดําเนินการจําเป็นต้องเลือกพ้ืนที่ที่ประชาชนมีความเดือดร้อนมาก 
เป็นอันดับแรก ประชาชนเป็นผู้เสนอและดําเนินตัดเลือก และประชาชนในพ้ืนที่และใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์จาก
โครงการ เป็นการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างแท้จริง  
               2. ความคุ้มค่ากับงบประมาณ  พบว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดําเนินการจัดสรร
งบประมาณ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราเคพซีลในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ในเขตอําเภอหนองสองห้อง
ระยะทางยาวรวม 3,010 เมตร การก่อสร้างถนน ตลอดจนต้ังงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนไว้ ในกรณีที่
ถนนมีความชํารุด เป็นหลุมบ่อจําเป็นต้องแก้ไขเร่งด่วน  งบประมาณในการก่อสร้าง หรือว่าปรับปรุง แต่ละโครงการ
ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับความกว้าง ความยาว และความหนา ของถนนไปจนถึงความชํารุดทรุดโทรมมากน้อย การต้ัง
งบประมาณก็จะไม่เท่ากัน ต้นทุนของโครงการเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินความคุ้มค่า ต้นทุนของโครงการอยู่ที่
การประมาณการระยะเวลา ซึ่งอาจจะพิจารณาจากอายุการใช้งาน ความคงทนได้มาตรฐาน ไม่ได้ตีค่าออกมาเป็นตัว
เงิน แต่เป็นการวัดช่วงเวลาที่โครงการจะเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การใช้ประโยชน์ในการใช้เส้นทางสัญจรไปมา 
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ซึ่งอายุการใช้งานจะเป็นระยะปานกลางถึงระยะยาว การคิดในด้าน
ผลตอบแทนในมุมของความคุ้มค่าทางการเงินจะมองไม่เห็น เพราะเมื่อคิดในด้านความคุ้มค่าทางการเงินแล้ว อาจจะ
ปรากฏให้ผลตอบแทนทางการเงิน ติดลบ  แต่ในมุมของการใช้ประโยชน์ ความมั่นคง อายุการใช้งานโครงการ 
สามารถใช้ประโยชน์ได้ การลงทุนดังกล่าวถือว่าคุ้มค่าหากเป็นการมองด้านความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจแทน  การ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ  จึงใช้ในการประเมินโครงการลงทุนที่มุ่งหวังจะพิจารณาผลประโยชน์ต่อสังคม
ชุมชน  ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการในระยะยาว ดังคํากล่าวของชาวบ้านบ้านหัวหนองคนหน่ึงว่า 
“การก่อสร้างถนนในแต่ละสาย ถ้าทําให้ได้มาตรฐานแล้ว ความคุ้มค่า ความม่ันคง อายุการใช้งานถนน รวมถึง
การใช้ประโยชน์จากถนนได้ยาวนาน ไม่สูญเสียงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม มีความคุ้มค่าในการใช้จ่าย
งบประมาณ” 
     ทั้งน้ีกล่าวได้ว่า ความคุ้มค่ากับงบประมาณ เน่ืองจากโครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยใช้ยางพารา 
เป็นส่วนผสมในการปรับปรุงถนนคร้ังน้ี เป็นโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ ถนนได้มาตรฐาน มีความยืดหยุ่นมาก 
คุ้มค่ากับงบประมาณในการปรับปรุง ประชาชนได้รับประโยชน์ มีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานมากทั้งด้าน
เศรษฐกิจ ชุมชน และสังคม ฯลฯ 
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   3. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ  พบว่า ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการ เพราะว่าการ
ดําเนินการก่อสร้าง หรือปรับปรุงซ่อมแซมถนน แต่ละแห่งประชาชนมีส่วนร่วมในหลายๆ ด้าน ซึ่งเป็นความต้องการ
ของคนในชุมชน ที่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ และการปรับปรุงถนนลาดยางพาราเคพซีลในพ้ืนที่อําเภอ
หนองสองห้อง เป็นเส้นทางที่เช่ือมต่อได้หลายหมู่บ้าน ตําบล อําเภอ และจังหวัด เป็นเส้นทางหลักประชาชนได้ใช้
เส้นทางสายบ้านโนนตาเถร ตําบลหนองเม็ก – ตําบลสําโรง อําเภอหนองสองห้อง ระยะทาง  3,010 เมตร และ 
ถนนสายบ้านหัวหนอง  ตําบลหนองสองห้อง- บ้านโนนชาด ตําบลดงเค็ง  อําเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น 
ระยะทาง  1,414  เมตร จะเห็นได้ว่าประชาชนในเขตพ้ืนที่อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัย และลดระยะเวลาในการเดินทาง เป็นเส้นทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนใช้
ประกอบอาชีพ ค้าขาย ติดต่อประสานงานในการทําธุรกิจด้านต่างๆ  ดังคํากล่าวของผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนตาเถร     
หมู่ 10 กล่าวว่า “ถนนสายบ้านโนนตาเถร หมู่ 10  เป็นถนนท่ีเชื่อมระหว่าง ตําบลหนองเม็ก ไป ตําบลสําโรง 
อําเภอหนองสองห้อง ผ่านหลายหมู่บ้าน เป็นถนนสายหลัก ที่ชาวบ้านใช้สัญจรไปมา ระหว่างอําเภอ ไป จังหวัด 
ประชาชนได้ใช้เส้นทางสายนี้เป็นจํานวนมาก ถึงแม้ว่าเดิมถนนมีสภาพเป็นหลุมบ่อ แต่ชาวบ้านยังสัญจรไปมา 
หลังจากที่ อบจ.ขอนแก่น เข้ามาดําเนินการปรับปรุงถนนลาดยางสายนี้แล้ว ประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว
ในการเดินทาง ลดระยะเวลาในการเดินทาง ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ได้เป็นอย่างดี” 
              ทั้งน้ีกล่าวได้ว่า ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากโครงการมีหลายด้านประกอบด้วย ด้านการคมนาคม
ขนส่ง ด้านเศรษฐกิจ ด้านด้านสังคม ด้านคณุภาพชีวิต  ทําให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นจะเห็นได้จากผลการ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนอยู่ในระดับเป็นโครงการที่ตรงตามความต้องการของประชาชน   
              การติดตามและประเมินผลในครั้งน้ี  ได้ข้อค้นพบ คือ การปรับปรุงถนนลาดยางพาราเคพซีลในพ้ืนที่
จังหวัดขอนแก่น ในเขตอําเภอหนองสองห้อง เป็นเส้นทางหลักที่ประชาชนใช้สัญจรไปมา ซึ่งผ่านหลายหมู่บ้านจาก
ตําบลหนองเม็ก ไป ตําบลสําโรง  และจากตําบลหนองสองห้อง ไป ตําบลดงเค็ง เป็นถนนลาดยางที่มีส่วนผสมของ
ยางพารา จะทําให้ถนนลาดยางมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการน้ีเป็นอย่างดี  
ประชาชนเดินทางสะดวก รวดเร็วขึ้น ลดระยะเวลาในการเดินทาง เป็นโครงการที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 
และสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพ้ืนที่ได้ ซึ่งประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการได้เป็นอย่างดี 
 

5.3  ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผล 
           1. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช ้
         1.1 ผลจากการ ติดตามและประเมินผลโครงการประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ยังต้องการความ
ช่วยเหลือจากภาครัฐ เอกชน ในการแก้ไขปัญหาด้านแหล่งนํ้าไว้อุปโภค-บริโภค การขุดลอกลําห้วยช่วงระบายนํ้า
ในช่วงฤดูฝนนํ้าจะมีปริมาณมาก พอถึงฤดูแล้งชาวบ้าน ประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งนํ้าในการทําการเกษตร  
                1.2  หน่วยงานภาครัฐ เช่น องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง 
และเป็นเจ้าของพ้ืนที่ ควรจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ในกรณีที่มีการชํารุด เสียหายไม่มาก  

       2. ข้อเสนอแนะสําหรบัการดําเนนิการในคร้ังต่อไป 
                  1) จากการติดตามและประเมินผล พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ควรพิจารณาจัดสรร
งบประมาณในการก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ให้ได้มาตรฐาน ให้ครอบคลุมทุกอําเภอ ในจังหวัดขอนแก่น 
และควรจัดสรรงบประมาณ ในการปรับปรุงซ่อมแซมด้วย 

       2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ควรดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดําเนินการผ่านมาสัก 1-2 ปี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในหลายๆ 
ด้าน  เพ่ือจะได้รับทราบปัญหา การวิเคราะห์ การวางแนวทางแก้ปัญหา การปฏิบัติงานเพ่ือแก้ปัญหา อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่องานวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นต่อไป 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น:  แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
            องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น, 2559 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น:  แผนดําเนนิงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
            กองแผนและงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น, 2561 
 
 



                                                                                                   

                                                                                                          

                

                                                                                                          

                

 
 
 
 
 
 
                

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         ภาพกิจกรรมการตรวจติดตามและประเมินผล 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราเคพซีลในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ประจําปี พ.ศ.2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             ถนนลาดยางสายบ้านโนนตาเถร หมู่ 10  ตําบลหนองเม็ก-ตําบลสําโรง อําเภอหนองสองห้อง 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
             ถนนลาดยางสายบ้านโนนตาเถร หมู่ 10  ตําบลหนองเม็ก-ตําบลสําโรง อําเภอหนองสองห้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ถนนลาดยางสายบ้านโนนตาเถร หมู่ 10  ตําบลหนองเม็ก-ตําบลสําโรง อําเภอหนองสองห้อง 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             ขณะสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนตาเถร หมู่ 10  ตําบลหนองเม็ก  อําเภอหนองสองห้อง 
 
 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     ขณะสัมภาษณ์ชาวบา้น  
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
              ลงพื้นทีเ่ก็บข้อมูลกับ ชาวบา้น ผู้ใหญบ่้าน บา้นหัวหนอง  หมู่ 2  ตําบลหนองสองห้อง  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                ลงพืน้ที่บา้นหวัหนอง  หมู่ 2  ตําบลหนองสองห้อง 
 
 
 
                                     ขณะสัมภาษณ์ชาวบ้าน บ้านหัวหนองหมู่ 2  ตําบลหนองสองห้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
                         ถ่ายภาพร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน บ้านหัวหนอง หมู่ 2  ตําบลหนองสองห้อง 



 
        
 

 
แบบสอบถามโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราเคพซีลในเขตพืน้ที่จังหวัดขอนแกน่  

ประจําปี พ.ศ. 2562     
 ------------------------------------------ 

คําชี้แจง  ให้ทา่นทําเคร่ืองหมาย   ลงในแบบสอบถาม  พร้อมกับกรอกรายละเอียดตามความเป็นจริง 
             แบบสอบถามมี  3  ส่วน  ดังน้ี 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
    

1.   เพศ        ชาย    หญิง 
 

2.   อายุ         ตํ่ากว่า  20  ปี             21 – 30  ปี           31 - 40 ปี      
                             41 – 50 ปี                 51 – 60 ปี             61  ปีขึ้นไป 
 

3. สถานภาพ            ประชาชนทั่วไป           ผูนํ้าชุมชน(กํานัน,ผู้ใหญ่บ้าน)     นักเรียน/นักศึกษา 
                            รับราชการ/พนักงานของรัฐ     บริษัท/เอกชน      อ่ืนๆ ระบุ..............................  
 

4. ระดับการศึกษา     ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาตอนต้น         มัธยมศึกษาตอนปลาย       
                          ปวช./ปวส.      ปรญิญาตรี     สูงกว่าปริญญาตรี   อ่ืนๆ (ระบุ)....................... 
 

5.  อาชีพหลัก  เกษตรกรรม   รับจ้างทั่วไป   นักเรียนนักศึกษา   ธุรกิจสว่นตัว/ค้าขาย/เอกชน 
 องค์กรมหาชน/รัฐวิสาหกิจ        รบัราชการ            อ่ืน ๆ ระบุ…………………….. 
 

6. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   สัญจร ไป –มา ระหว่างหมู่บ้าน/ตําบล  
     ขนส่งพืชผลทางการเกษตร  เป็นถนนหลักใช้เดินทางไปทํางาน  ใช้ติดต่อ ระหว่างหมู่บ้าน/ตําบล 
 

7. ท่านทราบหรือไม่ ก่อน การปรับปรุงถนนลาดยาง สภาพเดิมมีลักษณะอย่างไร 
    ไมท่ราบ    ทราบ เป็น(เช่น ถนนดิน, ถนนลูกรัง, ถนนลาดยางชํารุด)................................... 
............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................  

ส่วนที่ 2     การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการบรหิารโครงการ                             

ลําดับที่ การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการบริหารโครงการ 
ระดับการมีส่วนร่วม 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด
(1) 

1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในโครงการ/กิจกรรม      
2  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมรับรู้ข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม      
3 มีการรายงานผลจากการติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม       

4 มีความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

     

5 มีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม      
6 โครงการน้ีคุ้มค่ากับงบประมาณที่ไดร้ับ      

7 โครงการน้ีตรงกบัความต้องการของประชาชนและแก้ไขปัญหาได้อย่าง
รวดเร็ว 
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 ส่วนที่ 3  ความพึงพอใจต่อผลการดําเนนิงานของโครงการ 
 

ลําดับ
ท่ี 

ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงาน 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ท่ีสุด
(1) 

1 ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราเคพซีล ครั้งน้ี  
ท่านพึงพอใจในระดับใด 

     

2 การปรับปรุงถนนลาดยางพาราเคพซีล เป็นการใช้ยางพาราเป็นวัสดุ 
มาทําถนน ทา่นพึงพอใจในระดับใด  

     

3 การปรับปรุงถนนลาดยางพาราเคพซีล ทําให้เกิดความปลอดภัยในการ 
สัญจร ไป- มา ท่านพึงพอใจในระดับใด 

     

4 ลักษณะงานการดําเนินงานของผู้รับจ้าง การเก็บรายละเอียด          
ท่านพึงพอใจในระดับใด 

     

5 การประชาสัมพันธ์งานโครงการปรับปรุงถนนของ อบจ. ขอนแก่น         
ท่านพึงพอใจในระดับใด 

     

6 การปรับปรุงถนนลาดยางพาราเคพซีล ทําให้เกิดโครงข่ายคมนาคมเช่ือม
ระหว่างหมู่บ้าน/ ตําบล ท่านพึงพอใจในระดับใด 

     

7 ลดระยะเวลาในการเดินทางน้อยลงประหยัดเวลาทําให้สะดวกรวดเร็ว 
ท่านพึงพอใจในระดับใด 

     

8 วัสดุยางพาราท่ีใช้ในการปรบัปรุงถนนในครั้งน้ี ได้มาตรฐานมีความ 
แข็งแรงทนทานเหมาะสมกับงบประมาณ  ท่านพึงพอใจในระดับใด 

     

9 โครงการน้ีตรงกับความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน               
และ ประชาชนที่สัญจรไปมา ท่านพึงพอใจในระดับใด 

     

10 ภาพรวมทั้งหมดของโครงการปรับปรุงถนนยางพาราเคพซีล ในครั้งน้ี 
ท่านพึงพอใจในระดับใด 

     

 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  ................................................................................................................................................ …………………
…………………………………………………………………………………………………………………. ...................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
................................................................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

 
 

ขอขอบคณุที่ให้ความร่วมมือ  
       ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  กองแผนและงบประมาณ 

 องค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น โทร. 0 4323 6793 
 
 



 
การติดตามและประเมินผลโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราเคพซลีในเขตพืน้ที่จังหวัดขอนแก่น 

ประจําปี  พ.ศ. 2562 
  ………………………………………………. 

 
                                             คณะที่ปรึกษา 
 
1.  ดร.พงษ์ศักด์ิ  ต้ังวานิชกพงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
2. นายสิทธิกูล  ภูคําวงศ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
3. นางวัชราภรณ์  ผ่องใส  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
4. นายพิทักษช์น  ช่างเหลา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
5.  นางพัฒนาวดี  วิริยปิยะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
6.  นางสาวนงลักษณ์  รัตนจนัทร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

          7.  นายประสิทธ์ิ  อุดมธนะธีระ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
  
1. นายตระกูล  เจรญิเช้ือ       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น       กรรมการ 
2. นายประสิทธ์ิ  ทองแท่งไย    สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น       กรรมการ 
3. นายฉันท์ชัย  ชานนท์               ผูแ้ทนประชาคมท้องถิ่น                           กรรมการ 
4. นางฐิติรัตน์  อัครสรูิย์               ผูแ้ทนประชาคมท้องถิ่น                              กรรมการ 
5. ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น              หัวหน้าส่วนราชการ          กรรมการ 
6. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น     หัวหน้าส่วนราชการ                             กรรมการ 
7. นายประสิทธ์ิ  อุดมธนะธีระ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น             กรรมการ 
8. นายประยุทธ์  ชาญนุวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ                                              กรรมการ 
9. นายเพ็ชร    มลูป้อม      ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ                             กรรมการ  
 

คณะทาํงาน 

1. นางสาวศิริวรรณ  สรุินทะ  นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น                     คณะทํางาน 
          2. นางนวลมณี เหล่ากุนทา        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ            คณะทํางาน 
          3. นายอภิเดช สุระมณี            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ            คณะทํางาน 
          4. นายพงศ์พีระ  ศรบุีญเรอืง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ                    คณะทาํงาน 
          5. นางรุ่งฤทัย  ดํารงชัย              ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์                          คณะทํางาน 
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