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 การวจิยัน้ีเป็นการวจิยั เชิงประเมินผลมีวตัถุประสงคท่ี์ส าคญั 5 ประการ คือ  1) เพื่อศึกษา
โครงการหรือกิจกรรมในการด า เนินงานโครงการ “สุรินทร์เมืองเกษตรอินทรียป์ลอดสารเคมีและ
สารพิษ” ในปี 2543 - 2546 2) เพื่อประเมินความเหมาะสมของปัจจยัการด าเนินงานโครงการ สุรินทร์ 
เมืองเกษตรอินทรียป์ลอดสารเคมีและสารพิษ ดา้นบุคลากร  ดา้นแผนด าเนินโครงการและกิจกรรม  
ดา้นวสัดุและอุปกรณ์ เคร่ืองมือ และงบประมาณ 3) เพื่อประเมินกระบวนการด าเนินงานตามโครงการ 
และกิจกรรม ปัญหาอุปสรรคและการแกไ้ขการด าเนินงานของโครงการสุรินทร์เมืองเกษตรอินทรีย์
ปลอดสารเคมีและสารพิษ  4) เพื่อประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานของโครงการ  สุรินทร์เมือง
เกษตรอินทรียป์ลอดสารเคมีและสารพิ ษ 5) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ และระดบัการส่งผลของปัจจยั
การด าเนินงาน และกระบวนการด าเนินงานต่อความความส าเร็จของโครงการ  การวจิยัน้ีใชก้ลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน  380 คน โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งดงักล่าวมี 2 กลุ่ม คือ 
เกษตรกร จ านวน 304 คน และผูด้  าเนินงานจ านวน 76 คนใชเ้คร่ืองมือวจิยั คือ แบบสอบถาม 3 ฉบบั 
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่า  สถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงมาตรฐาน หา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร  โดยใช้  สัมประสิทธ์ิ สหสัมพนัธ์อย่ างง่าย หาระดบัการส่งผลต่อ
ผลส าเร็จของโค รงการจากปัจจยั ด าเนินงาน  และกระบวนการด าเนินงาน โดยใช ้สถิติ Multiple 
Regression และ Stepwise Multiple Regression รวมทั้งวเิคราะห์ความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะใน
ส่วนท่ีเป็นแบบสอบถามปลายเปิดโดยใชก้ารวเิคราะห์ เน้ือความแลว้สรุปในเชิงบรรยาย  
 
 ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 
 1. ผลการศึกษาโครงการหรือกิจกรรมในการด าเนินงานโครงการ “สุรินทร์เมืองเกษตรอินทรีย์ 
ปลอดสารเคมีและสารพิษ” ในปี 2543 - 2546 มีโครงการและกิจกรรมท่ีส าคญั  ดงัน้ี คือ 1) ดา้น
โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินงานไดแ้ก่ โครงการอบรม เกษตรกรตามโครงการเกษตรอินทรีย์ โครงการ
ประชาสัมพนัธ์เกษตรอินทรีย ์ใหก้ านนั ผูใ้หญ่บา้นและหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ พร้อมผูน้ าชุมชนทราบ 
โครงการอบรมขยายผลเกษตรอินทรีย ์โครงการปลูกผกั ปลอดสารพิษ โครงการจดัตั้งหมู่บา้นเกษตร
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อินทรีย์ และต าบลเกษตรอินทรีย์ โครงการเปิดต าบลเกษตร อินทรีย ์โครงการรณรงคก์ารท าเกษตร
อินทรียใ์นโรงเรียน โครงการรณรงคก์ารปลูกพืชเพื่อท าปุ๋ยพืชสด การท าน ้าหมกัและปุ๋ยหมกัชีวภาพ 
โครงการรณรงค์ ไถกลบตอซงัโครงการอบรมเสวนาแกนน าเครือข่ายเกษตรอินทรียต์  าบล โครงการ
สัมมนา เศรษฐกิจระดบัชุมชน โครงการศูนยส่์งเสริมและผลิตพนัธ์ข้าวชุมชนตามกระบวนการโรงเรียน
เกษตรอินทรีย ์ โครงการอบรมเกษตรอินทรียสู่์มาตรฐานสากล โครงการรณรงค ์การท าเกษตรอินทรีย ์
เพิ่มเติมและสมคัรเขา้ร่วมโครงการมาตรฐาน  ส านกังานมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์(มกท.) ส านกังาน
มาตรฐานสินคา้เกษตร และอาหารแห่งชาติ (มกอช.)  และมาตรฐานเกษตรอินทรียสุ์รินทร์ (มกสร .)          
2)  มีวตัถุประสงคข์องโครงการ /กิจกรรม ส่วนใหญ่ คือ เพื่อลดตน้ทุนการผลิต มีอาหารท่ี ปลอดภยั
บริโภค ส่ิงแวดลอ้มมีความสมดุล โดยการเนน้ใหค้วามรู้ เบ้ืองตน้ของการท าเกษตรอินทรีย ์และ  
เกษตรกรสามารถ ผลิตปุ๋ยชีวภาพใชเ้องได้   3) มีวธีิการด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว
ไดแ้ก่  การ จดัประชุมอบรม บรรยาย สาธิต และ  ฝึกปฏิบติัการ ดูงานนอกสถานท่ี มีการรณรงค์
ประชาสัมพนัธ์ในดา้นต่าง  ๆ 4) งบประมาณด าเนินงานส่วนใหญ่ ไดรั้บการสนบัสนุนมาจากองคก์าร
บริหารส่วนต าบล และ  5) ผลการด าเนินของโครงการพบวา่ เกษตรกร  มีความรู้ขั้นพื้นฐานของการ
ท าเกษตรอินทรีย ์ สามารถท าน ้าหมกัและปุ๋ยหมกัได ้มีความรู้เร่ืองการปรับปรุงบ ารุงดิน จากการไถ
กลบตอซงัและปลูกพืชเพื่อท าปุ๋ยพืชสด มีความรู้เร่ืองการปลูกผกัปลอดสารพิษไวบ้ริโภคและ
จ าหน่าย เกษตรกรลดการใชส้ารเคมีลง เปิดต าบลเกษตรอินทรียเ์พื่อเป็นศูนยเ์ผยแพร่ความรู้การท า
เกษตรอินทรีย ์และเกษตรกรมีความรู้เร่ืองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์
 2. ผลการประเมินความเหมาะสมของปัจจยัการด าเนินงานโครงการ สุรินทร์เมืองเกษตรอินทรีย ์
ปลอดสารเคมีและสารพิษใน 4 องคป์ระกอบ คือ บุคลากร แผนด าเนินโครงการและกิจกรรม วสัดุและ 
อุปกรณ์เคร่ืองมือ  และงบประมาณ  พบวา่ ดา้นบุคลากร แผนด าเนินโครงการและกิจกรรม มีความ
เหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ผา่นเกณฑท่ี์น่าพอใจ ดา้นวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือ และงบประมาณ มีความ
เหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงยงัไม่ผา่นเกณฑท่ี์น่าพอใจ 
  3. ผลการประเมินกระบวนการด าเนินงานของโคร งการ  สุรินทร์เมืองเกษ ตรอินทรีย์  
ปลอดสารเคมีและสารพิษใน 5 องคป์ระกอบ คือ การสร้างความเขา้ใจ การประสานงาน การปฏิบติัตามแผน 
การแกปั้ญหาอุปสรรค และการปรับปรุงการด าเนินงาน พบวา่ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ทั้ง 5 ดา้น ซ่ึงยงัไมผ่า่นเกณฑท่ี์น่าพอใจ 
  4. ผลการประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงาน ของโครงการ สุรินทร์เมืองเกษตรอินทรีย์
ปลอดสารเคมีและสารพิษ ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
  4.1 ผลส าเร็จในการด าเนินโครงการ  สุรินทร์เมืองเกษตรอินทรียป์ลอดสารเคมีและ
สารพิษ ในภาพรวม พบวา่ มีผลส าเร็จอยูใ่นระดบัมาก ผา่นเกณฑท่ี์น่าพอใจ 
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  4.2 ผลส าเร็จของโครงการสุรินทร์เมืองเกษตรอินทรียป์ลอดสารเคมีและสารพิษตาม
เป้าหมาย พบวา่ ความส าเร็จอยูใ่นระดบัมาก ผา่นเกณฑท่ี์น่าพอใจ 
  4.3 ผลส าเร็จดา้นความพึงพอใจ พบวา่ ผลส าเร็จอยูใ่นระดบัมาก ผา่นเกณฑท่ี์น่าพอใจ 
 5. ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ และระดบัการส่งผลต่อความส าเร็จของการด าเนินโครงการ
สุรินทร์เมืองเกษตรอินทรียป์ลอดสารเคมีแล ะสารพิษ จาก ปัจจยัด าเนินงาน กระบวนการด าเนินงาน 
ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
  5.1 ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการด าเนินงาน กระบวนการด าเนินงาน ใน
ภาพรวม กบัผลส าเร็จในการด าเนินโครงการสุรินทร์เมืองเกษตรอินทรี ยป์ลอดสารเคมีและสารพิษ ใน
ภาพรวม ผลส าเร็จตามเป้าหมาย และผลส าเร็จดา้นความพึงพอใจ พบวา่ มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั 
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่าระหวา่ง 0.324 ถึง 0.561 
  5.2 ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการด าเนินงาน กระบวนการด าเนินงาน ในกรณี 
แยกตวัพยากรณ์เป็นตวัแปรยอ่ยไดแ้ก่ ปัจจยัด าเนินงาน 4 ปัจจยั คือ บุคลากร แผนด าเนินงานและกิจกรรม
วสัดุอุปกรณ์ และงบประมาณ กระบวนการด าเนินงาน 5 ปัจจยั คือ การสร้างความเขา้ใจ การประสานงาน 
การปฏิบติัตามแผน การแกปั้ญหาอุปสรรค และการปรับปรุงการด าเนินงานกบัผลส าเร็จในการด าเนิน
โครงการสุรินทร์เมือง เกษตรอินทรียป์ลอดสารเคมี  และสารพิษในภาพรวม  ผลส าเร็จในภาพรวม 
ผลส าเร็จตามเป้าหมาย และผลส าเร็จดา้น ความพึงพอใจ พบวา่ มีความสัมพนัธ์ กนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่าระหวา่ง 0.171 ถึง 0.748 
  5.3 ผลการศึกษาระดบัการส่งผลของปัจ จยัด าเนินงาน และกระบวนการด าเนินงาน
ต่อผลส าเร็จของการด าเนินโครงการสุรินทร์เมืองเกษตรอินทรียป์ลอด สารเคมีและสารพิษในภาพรวม
พบวา่ มีระดบัการส่งผล 0.537 หรือร้อยละ 28.7 ผลส าเร็จตามเป้าหมาย พบวา่ มีระดบัการส่งผล 0.381 
หรือร้อยละ 14.5 และผลส าเร็จดา้นคว ามพึงพอใจ พบวา่ มีระดบัการส่งผล 0.618 หรือร้อยละ  38.2 
เม่ือทดสอบแลว้มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  5.4 ผลการศึกษาระดบัการส่งผลของปัจจยัการด าเนินงาน 4 ปัจจยั กระบวนการด าเนินงาน 
5 ปัจจยั ต่อผลส าเร็จของการการด าเนินโครงการสุรินทร์เมืองเกษตรอินทรียป์ลอด สารเคมีและสารพิ ษ 
   5.4.1 ผลส าเร็จในภาพรวม พบวา่ มีระดบัการส่งผล 0.737 หรือร้อยละ  54.3 
เม่ือทดสอบแลว้มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และพบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
ท่ีระดบั 0.05 มีทั้งส้ิน 6 ปัจจยั คือ ดา้นบุคลากร ดา้นแผนด าเนินโครงการและกิจกรรม ดา้นงบประมาณ 
ดา้นการประสานงาน ดา้นการปฏิบติัตามแผน ดา้นการแกปั้ญหาอุปสรรค  
   5.4.2 ผลส าเร็จตามเป้าหมาย พบวา่ มีระดบั ส่งผล 0.632 หรือร้อยละ 40.0 
เม่ือทดสอบแลว้มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และพบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
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ท่ีระดบั 0.05 มีทั้งส้ิน 6 ปัจจยั คือ ดา้นบุคลากร ดา้นงบประมาณ ดา้นการประสานงาน ดา้นการปฏิบติั 
ตามแผน ดา้นการแกปั้ญหาอุปสรรค และดา้นปรับปรุงการด าเนินงาน 
   5.4.3 ผลส าเร็จดา้นความพึงพอใจ พบวา่ มีระดบัส่งผล 0.758 หรือร้อยละ 57.4 
เม่ือทดสอบแลว้มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีทั้งส้ิน 6 ปัจจยั คือ ดา้นบุคลากร ดา้นแผนด าเนินโครงการ 
และกิจกรรม ดา้นงบประมาณ ดา้นการประสานงาน ดา้นการปฏิบติัตามแผน และดา้นการแกปั้ญหา 
อุปสรรค 
  5.5 ผลการคน้หาตวัพยากรณ์ท่ีดีจากปัจจยัการด าเนินงาน 4  ปัจจยั และกระบวนการ
ด าเนินงาน 5 ปัจจยั ต่อผลส าเร็จของการการด าเนินโครงการสุรินทร์เมืองเกษตรอินทรียป์ลอดสารเคมี 
และสารพิษในภาพรวม พบวา่ ตวัพยากรณ์ท่ีดีมีทั้งส้ิน 5 ปัจจยั คือ  ดา้นบุคลากร ดา้นงบประมาณ 
ดา้นการประสานงาน ดา้นแกปั้ญหาอุปสรรค และดา้นการปรับปรุงการด าเนินงาน โดยตวัพยากรณ์
ทั้ง 5 ปัจจยั มีระดบัการส่งผลเท่ากบั 0.734 หรือร้อยละ 53.8 ตวัพยากรณ์ท่ีท านายไดดี้ท่ีสุด คือ การแกปั้ญหา 
อุปสรรค การคน้หาตวัพยากรณ์ท่ีดีท่ีส่งผลต่อผลส าเร็จตามเป้าหมาย พบวา่ ตวัพยากรณ์ท่ีดีมีทั้งหมด 
5 ปัจจยั คือ บุคลากร งบประมาณ การประสานงาน การปฏิบติั ตามแผน การแกปั้ญหาอุปสรรค โดยท่ี
ตวัพยากรณ์ทั้ง 5 ปัจจยั มีระดบัการส่งผลเท่ากบั 0.625 หรือร้อยละ 39.1 ตวัพยากรณ์ท่ีท านายไดดี้ท่ีสุด คือ 
การประสานงาน และการคน้หาตวัพยากรณ์ท่ีดีท่ีส่งผลต่อผลส าเร็จ ดา้นความพึงพอใจ พบวา่ ตวัพยากรณ์ 
ท่ีดีมีทั้งหมด 6 ปัจจยั คือ บุคลาก ร แผนด าเนินโครงการและกิจกรรม งบประมาณ การประสานงาน 
การปฏิบติัตามแผน การแกปั้ญหาอุปสรรค โดยตวัพยากรณ์ทั้ง 6 ปัจจยั มีระดบัการส่งผลเท่ากบั 0.756
หรือร้อยละ 57.2 เม่ือทดสอบแลว้มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และตวัพยากรณ์ท่ีท านายไดดี้ท่ีสุด  
คือ การปฏิบติัตามแผน  
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 This is an evaluative research with 5 important objectives: 1) to study the projects and 
activities of the operation of “Surin Organic Farming Project” during B.E. 2543 -2546, 2) to evaluate 
the suitability of operational factors of the Surin Organic Farming Project with regard to its personnel, 
operational plan of projects and activities, materials, equipment, tools and budget, 3) to evaluate the 
operational processes of projects and activities, problems, obstacles and solutions of the Surin Organic 
Farming Project, 4) to evaluate the success of the Surin Organic Farming Project during B.E. 2543 – 
2546, and 5) to study the correlation and the effective level between the operational factors , 
processes and the success of the project. The 380 samples obtained from multi-stage random 
sampling technique were used in this research. The samples were divided into 2 groups - 304 
farmers and 76 operational personnel. The research tools were three forms of questionnaires. Data 
analysis was done by calculating for the basic statistical values : percentage, mean, and standard 
deviation. The correlation of variables was obtained by using simple correlation coefficient. The 
effective level from the operational factors, processes to success of the project was obtained by 
using multiple regression and stepwise multiple regression , followed by the analysis of opinions 
and suggestions of the open-ended questionnaires which were analysed by using content analysis 
and then  summarized descriptively. 

 

 It  was found  that : 

 1. The  “Surin Organic Farming Project” during B.E. 2543 - 2546 had  the following 
activities as its sub-projects :1) its operational projects consisted of   Farmer Training of Organic Farming 
Project, Public Relations of Organic Farming for the Heads of Sub-Districts (Tambons) and Villages 
and Community Leaders Project, Expansion of Organic Farming Project, Chemical-Free Vegetable 
Growing Project, Establishment of Organic Farming Villages and Sub-Districts Project, Opening of 
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Organic Farming Sub-Districts Project, Organic Farming Campaign in Schools Project, Campaign 
for Growing Fresh Plants to Make Fertilizer Project, Fermented Water and Organic Compost Project, 
Training and Discussion within the Sub-District Network about Organic Farming Project, Seminar on 
Project at the Economy, Promotion and Production Center of Community Rice Seed through the 
Process of Organic Farming School Project, Organic Farmers Training at the International 
Standards Level Project, Campaign for Supplementary Organic Farming and Application for 
Acceptance of Standard Organizations - Office of Organic Farming Standard Project, and National 
Standard Office of Agricultural Commodities, Food and Surin Organic Farming Standard Project, 
2) the main objectives  of  these projects and  activities  to minimize  the  production cost, to have 
safety  food, and  to  keep the environment  in balance by introducing  the organic  farming  to  
farmers  till  they  can rely  on themselves  to produce  organic  fertilizer, 3)  there  were  
procedures  to  achieve the above goals such  as  training, lecture giving, demonstration, 
workshops, field trips, and  campaigns for public  relations  in  all  matters, 4) the main  sources  
of  budget  were form  Local  Administrative Office, and  5) the  results  of   the  projects  were  
found  that  the  farmers  had  had the  basic  knowledge of  doing  Organic  Farms, had  been  
able to  produce fermented  liquid and organic  compost, had had the awareness  of soil  
Fertilization by ploughing  the harvested corps back and by growing  crops to make  humus, had  
had  the knowledge of  growing  free  chemical  vegetables  for self  use  and  trade. They  had  
used  less  chemicals. They  had  had  the  knowledge  of organic  farming  standard. And several  
communities  had  become the centre  of  organic  farming  research – resources.  
 2. The evaluation of the suitability of the 4 operational factors of the Surin Organic 
Farming Project - namely its personnel, operational plan of projects and activities, materials 
equipment, tools and budget indicated that the personnel, the operational plan of projects and 
activities factors were on high level, above the satisfied line. Whereas the materials and equipment 
tools and budget factors were at the average level and under the satisfied line. 
 3. The evaluation of the operational processes of the Surin Organic Farming Project, 
which have five factors ; the creation of understanding,  the co-operation, the implementation of 
the plan, the solutions to problems , obstacles and the improvement of the operation, showed   
that  the five factors were on average level  but  under  the satisfied  line. 
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 4. The evaluation of the operational success of the Surin Organic Farming Project  can be 
summarized as follows: 
  4.1 The success of the operation of the Surin organic farming project, as a  whole, was 
on high level and above  the satisfied  line. 
  4.2 The success of the of the Surin Organic Farming Project with  regard to 
meeting the set target  was on high level and  above the satisfied line. 

  4.3 The success, in terms of bringing about satisfaction, was on high level and 
above  the satisfied line. 
 5. The study of the correlation and the effective level to the operational success of the Surin 
Organic Farming Project, considering from the operational factors and processes, can be summarized 
as follows : 
  5.1 From the study of the correlation between the operational factors and processes,  
and the success, as a whole, in terms of meeting the set target and bringing about satisfaction, of the 
operation of the Surin Organic Farming Project, it was found that they had been correlated with the 
statistical significance at 0.05 which ranges form 0.324  to 0.561. 
  5.2 From the study of the correlation between the operational factors and processes,  
and the success, as a whole, when considering each variable of the four operational factors - the 
personnel, the operational plan of projects and activities, the materials , equipment , tools, the budget 
and the five processes factors - the creation of understanding,  the co-operation, the implementation of 
the plan, the solutions to problems and obstacles, the improvement of the operation - and the 
operational success of the Surin Organic Farming Project, it was found that they had been 
correlated, meeting the  set target and bringing about satisfaction with the statistical significance 
at 0.05 which ranges form  0. 0171 to 0.748. 
  5. 3 The  study of  the  effective level  of  the  operational. factors and the  
operational  process  against  achievement of the  Surin  Organic  Farming  Project confirmed,  as 
a whole, the  effective  level  at 0.537  or 28.7% , the on- target achievement  at 0.381 or 14.5 % 
and  the satisfaction of getting  the  achievement at  0.618 or 38.2 %. Having  been  tested, this 
study  was  statistically significant  at  the  level  of  0.05.  
  5.4 From the study of the four effective factors and the five operational processes 
to the operational success of  the Surin Organic Farming Project, it was found that : 
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   5.4.1 The effective level to the success, as a whole, was 0.737 or 54.3 % 
with the statistical significance at 0.05 and that the six factors with this statistical significance 
were the personnel, the budget, the co-operation, the plan implementation, the solutions to problems, 
obstacles and  the improvement of  the operation. 
   5.4.2 On target-meeting success, it was found that the effective level was 
0.632 or 40.0% with the statistical significance at 0.05 and that the six factors with this statistical 
significance were the personnel, the operational plan of projects and activities, the budget,  the co - 
operation, the plan implementation ,and  the solutions to problems and obstacles. 
   5.4.3 On bringing about satisfaction, it was found that the effective level was 
0.758 or 57.4% with the statistical significance at 0.05 and that the six factors with this statistical 
significance were the personnel, the operational plan of projects and activities, the budget,  the co-
operation, the plan implementation , and the solutions  to  problems and obstacles. 
 5.5 On finding out the good predictors of success from the four effective factors and 
the five operational processes to the operational success of the Surin Organic Farming Project, it 
was found that there were five good predictors of success which were the personnel, the budget,  
the co-operation, the solutions to problems and obstacles and the improvement of the operation. 
These five predictors had the effective level at 0.734 or 53.8 %. The best predictor was the solutions 
to problems and obstacles. The search for the good predictors which were effective for the success 
as targeted had found five good predictors which had effective level at 0.625 or 39.1%. The best 
predictor was the co-operation. The search for the good predictors which were effective in 
bringing about satisfaction had found six good predictors - the personnel, the operational plan of 
projects and activities, the budget, the co-operation, the plan implementation, the solutions to problems 
and obstacles. These had effective level at 0.765 or 57.2 % with the statistical significance at 0.05.  
The best predictor was the plan implementation. 

 

 


