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การประเมินโครงการฟื นฟู บูรณะแหล่ งนํา ขุดลอกคลองลําเลียง หมู่ที' 7 บ้ านสองแพรก ตําบลลําเลียง
อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
The project evaluation refresh the restored source water deeding Lamliang mu7 Ban Sung Phraek,
Lamliang Tambon, Kra Buri District, Ranong Province
นางสาวสุ ดาภรณ์ จงจินดาเจริ ญ1
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ จินดาพล อาจารย์ทีปรึ กษา2
1
นักศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการภาครัฐและเอกชน) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุ นนั ทา
2
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุ นนั ทา
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั งนี มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื อ 1) การประเมิ นโครงการฟื นฟู บู รณะแหล่ งนํา ขุดลอกคลอง
ลําเลี ยง หมู่ที 7 บ้านสองแพรก ตําบลลําเลี ยง อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 2) เปรี ยบเที ยบการประเมิ น
โครงการฟื นฟู บูรณะแหล่ งนํา ขุดลอกคลองลําเลี ยง หมู่ที 7 บ้านสองแพรก ตําบลลําเลี ยง อําเภอกระบุ รี
จัง หวัดระนอง ประชากรผูใ้ ห้ขอ้ มู ลประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง าน และประชากรผูร้ ่ วมโครงการ
จํานวน 2,769 คน ได้มาจากการคํานวณโดยใช้ตารางของเครซี และมอร์ แกน (Krejcie & Morgan , 1970 :
608-609) จํานวน 338 คน โดยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง และวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย เครื องมือทีใช้
ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม สถิ ติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล การหาค่าความถี ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี ยและ
ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมติฐานด้วย One Way ANOVA
ผลการศึกษาพบว่า
1. การประเมินโครงการฟื นฟู บูรณะแหล่งนํา ขุดลอกคลองลําเลียง หมู่ที 7 บ้านสองแพรก ตําบล
ลํา เลี ย ง อํา เภอกระบุ รี จัง หวัด ระนอง โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดับ มาก และเมื อพิ จ ารณาเป็ นรายด้า น
เป็ นไปตามลําดับ ดังนี ด้านปั จจัยนําเข้า ด้านผลผลิ ตโครงการ ด้านกระบวนการ และด้านบริ บทสภาวะ
แวดล้อม
2. ผลการเปรี ย บเที ยบการประเมิ นโครงการฟื นฟู บูรณะแหล่ งนํา ขุดลอกคลองลํา เลี ย ง หมู่ที 7
บ้า นสองแพรก ตําบลลําเลี ยง อําเภอกระบุ รี จัง หวัดระนอง ตามบทบาทของผูบ้ ริ หาร ผูป้ ฏิ บตั ิ งานและ
ประชาชน ในด้านปั จจัยนําเข้า ด้านผลผลิ ตโครงการ ด้านกระบวนการ และด้านบริ บทสภาวะแวดล้อม
ไม่แตกต่างกันและการบริ หารโครงการมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
คําสํ าคัญ : การประเมินโครงการ , การฟื นฟู บูรณะแหล่งนํา
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Abstract
The objcctivcs of this study were to, 1) the project evaluation refresh the restored source water
dredging Lamliang mu7 Ban Song Phraek, Lamliang Tambon, Kra Buri District, Ranong Province
2) compare the project evaluation refresh the restored source water by the character in refresh the restored
source water. Public information consist administrator operator and people program particparticipants
2,769 persons by using Krejcie & Morgan 338 persons. By Purposive Sampling and Simple Random
Sampling. The research instrument was a questionnaire. Statisics used for data analysis were frequency,
percentage, arithmetic mean and standard deviation. By one way ANOVA tset.
The study results that ;
1. The overall and the project evaluation refresh the restored source water dredging lamliang mu7
Ban Song Phraek, Lamliang Tambon, Kra Buri District, Ranong Province. The overall high level and
considering each aspect of respectively Input Evaluation, Product Evaluation, Process Evaluation and
Context Evaluation
2. The comparison the project evaluation refresh the restored source water dredging Lamliang
mu7 Ban Song Phraek, Lamliang Tambon, Kra Buri District, Ranong Province. The character
administrator operator and people in Input Evaluation, Product Evaluation, Process Evaluation and
Context Evaluation not different and project administration is appropriate comply with the requirements
of the people
Keywords : Project evaluation , Refresh the restored source water
บทนํา
นํา เป็ นทรัพยากรธรรมชาติทีมีความสําคัญต่อการดํารงชี วิตของมนุ ษย์ สัตว์ พืช การอุปโภคบริ โภค
การเกษตร อุตสาหกรรม การผลิ ตกระแสไฟฟ้ าการคมนาคม ฯลฯ นํา ยังมีความสําคัญต่อการรักษาระบบ
นิ เ วศน์ ข องป่ าและลํา นําให้มี ค วามอุ ดมสมบู ร ณ์ ประเทศไทยเคยเป็ นประเทศที มี นาใช้
ํ อ ย่า งไม่ จ าํ กัด
แต่ ส ถานการณ์ ใ นปั จจุ บนั ที มี เพิมขึ นของจํา นวนประชาชน การขยายตัวของเมื องและการขยายตัวทาง
เศรษฐกิ จอย่า งรวดเร็ วทํา ให้ค วามต้องการในการใช้นาเพิ
ํ มขึ นตามไปด้วย นอกจากนี ยัง คงมี การตัดไม้
ทําลายป่ าเป็ นการทําลายป่ าต้นนําซึ งป่ าตันนําเป็ นแหล่งดูดซับนําตามธรรมชาติอย่างต่อเนื องและรุ นแรงทํา
ให้ส่งผลกระทบต่อการเกิดการชะล้างหรื อการพังทลายของดิน นําท่วม นําไหลหลากในช่วงฤดูฝน แหล่งนํา
ตืนเขินไม่สามารถกักเก็บนําไว้ใช้ได้ ขาดแคลนนําในช่วงฤดูแล้ง ซึ งจะเกิดขึนเป็ นประจําทุกปี และทวีความ
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รุ นแรงเพิมมากขึน ประกอบกับการใช้ประโยชน์จากทีดินไม่เป็ นไปตามศักยภาพของพืนทีทําให้เกิดปั ญหา
การขวางทางการไหลของนํา และการขาดความตระหนักของมนุ ษย์ในการใช้นาอย่
ํ างรู ้ คุณค่า ไม่ประหยัด
ไม่ถนอมรักษาทังปริ มาณและคุณภาพนํา ทีกล่าวมาข้างต้นเป็ นเป็ นการซําเติมและให้ปัญหาทรัพยากรนํามี
ความหลากหลายมากยิงขึน ในระยะทีผ่านมาประเทศไทยประสบกับภาวะภัยแล้งและอุทกภัยทีมีความถีและ
ทวีความรุ นแรงเพิมมากขึน โดยมูลค่าความเสี ยหายนับหมืนล้านบาท ในพืนทีอยูอ่ าศัย และพืนทีการเกษตร
ในปี 2554 ได้เกิดวิกฤตอุทกภัยเป็ นบริ เวณกว้างทัวทุกภูมิภาคของประเทศไทยก่อให้เกิดความสู ญเสี ยชี วิต
และทรัพย์สินเสี ยหายรวมทังส่ งผลกระทบอย่างรุ นแรงต่อเศรษฐกิจ สังคมและความเชื อมันของนักลงทุนทัง
ภายในและต่างประเทศ ซึ งปั ญหาดังกล่าวเป็ นปั ญหาสําคัญรัฐบาลจึงได้แต่งตังคณะกรรมการยุทธศาสตร์
เพือวางระบบการบริ หารจัดการทรัพยากรนํา เพือวางระบบการบริ หารจัดการนําอย่างยังยืน ป้ องกัน บรรเทา
และลดผลกระทบจากอุทกภัยในอนาคตทีจะเกิดขึนกับประชาชน สังคมและเศรษฐกิจ ความทังสร้างความ
เชื อมันให้ ก ับ ประชาชน เกษตรกร ภาคธุ ร กิ จ และนัก ลงทุ น ตลอดจนสร้ า งความมันคงของประเทศ
โดยการจัดการนําทังด้านกายภาพและการปรับระบบบริ หารจัดการนําเพือการขับเคลือนการบริ หารจัดการ
นําให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล โดยมีการวงแผนแม่บทในการบริ หารจัดการนําอย่างยังยืนทังแผน
ระยะสิ นและแผนระยะยาวเพือให้การพัฒนาประเทศเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพโดยไม่เกิ ดการชะงักจาก
ปั ญหาภัยแล้งและอุทกภัยในอนาคต จากปั ญหาดังกล่าวข้างต้นกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จดั ทํา
โครงการฟื นฟู บูรณะแหล่ ง นํา เพื อนําไปสู่ การวางกรอบแผนปฏิ บตั ิ การบริ หารจัดการนําระดับจัง หวัด
ให้เกิดความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ความเสี ยงในอนาคตและมุ่งสู่ การจัดการทรัพยากรนําอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ สร้างแนวทางการแก้ไขปั ญหาอย่างเป็ นรู ปธรรมแก่ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุระดับ
(ทีมา: คณะกรรมาธิ การวิสามัญศึกษาแนวทางการบริ หารจัดการทรัพยากรนําทีสัมฤทธิ| ผลในประเทศไทย
ในประเทศไทย วุฒิสภา. 2546.)
ผูศ้ ึกษาในฐานะทีได้ทาํ งานเกี ยวข้องกับการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความสนใจในเรื อง
การบริ หารจัดการนําจึงได้นาํ เอาโครงการฟื นฟู บูรณะแหล่งนํา ขุดลอกคลองลําเลียง หมู่ที 7 บ้านสองแพรก
ตําบลลําเลียง อําเภอกระบุรี จังวัดระนอง มาเป็ นประเด็นในการศึกษาวิจยั ครังนี เพือประเมินโครงการฟื นฟู
บูรณะแหล่ ง นํา ขุดลอกคลองลํา เลี ยง หมู่ที 7 บ้านสองแพรก ตํา บลลําเลี ย ง อําเภอกระบุ รี จังวัดระนอง
การประเมิ นโครงการเป็ นการตรวจสอบในทุ ก ขันตอนของการดํา เนิ นงาน เพื อให้มี ป ระสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผลต่อไปโดยให้แบบประเมิน CIPP Model ของ Daniel L. Stufflebeam
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาการประเมินโครงการฟื นฟู บูรณะแหล่ งนํา ขุดลอกคลองลําเลี ยง หมู่ที 7 บ้านสองแพรก
ตําบลลําเลียง อําเภอกระบุรี จังวัดระนอง
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2. เพื อเปรี ย บเที ย บการประเมิ น โครงการฟื นฟู บู ร ณะแหล่ ง นํา ขุ ด ลอกคลองลํา เลี ย ง หมู่ ที 7
บ้านสองแพรก ตําบลลําเลียง อําเภอกระบุรี จังวัดระนอง จําแนกตามบทบาทในการฟื นฟู บูรณะแหล่งนํา

ขอบเขตการวิจยั
1. ขอบเขตประชากร
ประชากรทีใช้ในการศึกษาครังนี คือ ผูบ้ ริ หาร ผูป้ ฏิบตั ิงานองค์การบริ หารส่ วนตําบลลําเลียงและ
ประชาชน ทีอาศัยอยูห่ มู่ที 7 บ้านสองแพรก ตําบลลําเลียง อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง จํานวน 2,769 คน
(ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2558 สํานักทะเบียนอําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง)
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาครังนี ผูศ้ ึกษาได้เลือกกลุ่มตัวอย่างเพือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบลลําเลี ยง จํานวน 5 คน และผูป้ ฏิ บตั ิ งานองค์การบริ หารส่ วนตําบลลําเลี ยง
จํานวน 10 คน และประชาชนทัวไปทีอาศัยอยูห่ มู่ที 7 บ้านสองแพรก ตําบลลําเลียง อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
จํา นวน 338 คน ได้ ม าจากการกํา หนดขนาดของกลุ่ ม ตัวอย่ า งโดยใช้ ตารางของเครซี และมอร์ แกน
(Krejcie & Morgan, 1970 : 608-609)
2. ขอบเขตตัวแปร
ตัวแปรต้น บทบาทในการฟื นฟู บูรณะแหล่งนํา ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร ผูป้ ฏิบตั ิงาน และประชาชน
ตัวแปรตาม การประเมินโครงการฟื นฟู บูรณะแหล่งนํา ขุดลอกคลองลําเลี ยง หมู่ที 7 บ้านสองแพรก
ตําบลลําเลี ยง อําเภอกระบุ รี จังวัดระนอง ได้แก่ ด้านบริ บทสภาวะแวดล้อม ด้านปั จจัยนําเข้า ด้านกระบวนการ
และ ด้านผลผลิตโครงการ
3. ขอบเขตเวลา
ผูศ้ ึกษาได้กาํ หนดเวลาในการศึกษา ตังแต่เดือนตุลาคม 2558 – มกราคม 2559 เป็ นระยะเวลา 3 เดือน
การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดหลักการทฤษฎีทีเกียวข้อง
การศึกษาเรื องการประเมินโครงการการฟื นฟู บูรณะแหล่งนํา ขุดลอกคลองลําเลียงหมู่ที7 บ้านสองแพรก
ตําบลลําเลียง อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ผูว้ ิจยั ได้นาํ แนวคิดในการวิจยั มาทบทวน ได้แก่ แนวคิดเกียวกับ
การฟื นฟู บูรณะแหล่งนํา แนวคิดเกี ยวกับนโยบายสาธารณะ ทฤษฎี ระบบของ David Easton และแนวคิด
เกี ยวกับการประเมินโครงการของ Daniel L. Stufflebeamแบบซิ ป โมเดล CIPP Model แล้วนํามาสรุ ป
ได้ดงั นี
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จากการศึกษาแนวคิดเกี ยวกับการฟื นฟู บูรณะแหล่งนําการฟื นฟูบูรณะ (Recovery) เป็ นขันตอน
ทีดําเนิ นการเมือเหตุการณ์ได้ผา่ นพันไปแล้ว เพือให้พืนทีหรื อชุ มชนทีได้รับภัยพิบตั ิกลับคืนสู่ สภาพทีดีขึน
ระดับหนึ ง ซึ งอาจจะต้องใช้ระยะเวลา 5-10 ปี มาตรการที สําคัญ ได้แก่ การซ่ อมแซมโครงสร้ างพืนฐาน
สิ งก่อสร้าง ทีอยูอ่ าศัย การฟื นฟูบูรณะ (Recovery) หมายถึง กระบวนการ (กรรมวิธี) จัดการนํา ซึ งโดยทัวไป
เกี ยวข้องกับการจัดหาและพัฒนาการจัดสรรและใช้เพือวัตถุ ประสงค์ต่าง ๆ รวมตลอดถึ งการอนุ รักษ์และ
ฟื นฟูแหล่งนํา ให้คงอยูแ่ ละมีใช้อย่างยืนยาว รวมทังการแก้ไขปั ญหาอันเกิดจากทรัพยากรนําทังด้านปริ มาณ
และคุ ณภาพให้หมดไปซึ งการจัดการนํานี เรามักกล่ าวถึ งกันเสมอ ๆ ว่าการจัดการนําต้องเป็ น“การจั ดการ
แบบบู รณาการ” หรื อ ไม่ ก็ “การจั ด การนํ าอย่ า งยั' ง ยื น ” นัน มี ห ลัก การอย่ า งไร สามารถอธิ บ ายได้ว่ า
การจัดการนําอย่างใดอย่างหนึง หรื อโดยด้านใดด้านหนึ งแบบเอกเทศไม่สามารถแก้ปัญหาได้ โดยหลักแล้ว
จะต้อ งดํา เนิ น การให้ ส อดผสมผสานแบบรวมเป็ นอัน หนึ งอันเดี ยวกันอย่างที เรี ยกกันว่ า “บู รณาการ”
ด้วยหลายวิธีหลายเทคนิ ค และผูค้ นในสังคมทุกชุ มชนยอมรับ จึงคงจะนําไปสู่ การจัดการหรื อแก้ปัญหาต่าง ๆ
เกียวกับนําได้อย่างสัมพันธ์กนั
ในภาวะปั จจุบนั เราต้องบริ หารจัดการและใช้ทรั พยากรนํา โดยมีวิธีคิดและดําเนิ นงานหลายด้าน
อย่างเป็ นระบบเป็ นองค์รวม มองเห็ นเหตุการณ์ ต่าง ๆ ทีอาจจะเกิ ดขึ นแล้วค้นหาแนวทางแก้ไขอย่างเป็ น
ระบบครบวงจร ต้องมองว่าทุกสิ งเป็ นพลวัตทีทุกมิติมีความเชื อมโยงกัน โดยเฉพาะนํา ดิ น และทรัพยากร
มนุ ษ ย์ซึงเป็ นปั จจัย การผลิ ตที สํา คัญ ให้บ งั เกิ ดประโยชน์ก ับ ผูค้ นแบบ “มุ่ ง ถึ ง ประโยชน์ ค นส่ วนใหญ่ ”
ในลุ่มนําเป็ นหลัก นีคือการจัดการนําแบบบูรณาการ
จากการศึ ก ษาแนวคิ ดเกี ยวกับ นโยบายสาธารณะ ทฤษฎี ระบบของ David Easton นโยบาย
สาธารณะ คื อ การจัดสรรผลประโยชน์ หรื อคุ ณค่ าแก่ สัง คม ซึ งกิ จกรรมของระบบการเมื องนี จะกระทํา
โดยบุคคลผูม้ ีอาํ นาจสังการ ซึ งสิ งทีรัฐบาลตัดสิ นใจทีจะกระทําหรื อไม่กระทําเป็ นผลมาจาก “การจัดสรร
ค่านิ ยมของสังคม” ทังนี Easton ได้ชีให้เห็ นถึ งความสัมพันธ์ ระหว่างผูต้ ดั สิ นใจนโยบายกับประชาชน
ในสังคมว่า การตัดสิ นในนโยบายใด ๆ ของรัฐบาลจะต้อคํานึ งถึงค่านิ ยมและระบบความเชื อของประชาชน
ในสังคมเป็ นสําคัญ
ทฤษฎี ระบบของ เดวิด อีสตัน มี ฐานคติทีสําคัญว่าการเมืองดํารงอยู่เป็ นอย่างมีระบบเสมือนหนึ ง
ชี วิตการเมือง (Political Life) กล่าวคือ ระบบการเมือง ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ทังองค์ประกอบ
ภายใน อันได้แก่ สถาบันการเมืองต่างๆ และสิ งแวดล้อม ซึ งเป็ นองค์ประกอบภายนอกทีมีอิทธิ พลต่อการ
ทํางานของระบบการเมืองปฏิสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมทางการเมือง กับสภาพแวดล้อม มีลกั ษณะเป็ นพลวัต
(Dynamic system) มี ก ารเคลื อนไหวอยู่เ สมอ ไม่ ห ยุ ด นิ งอยู่ก ับ ที ก่ อ ให้ เ กิ ด ลัก ษณะที เรี ย กว่า “ชี วิ ต
การเมื อง” ความสั มพันธ์ ระหว่างระบบการเมื องกับ สภาพแวดล้อม จะเป็ นไปในลักษณะที สิ งใดเกิ ดขึ น
ภายในสภาพแวดล้อมจะส่ ง ผลกระทบเข้า สู่ ระบบการเมื องในรู ป แบบของปั จจัย นํา เข้า (Inputs) ระบบ
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การเมืองจะต้องทําหน้าที ตัดสิ นใจและนําการตัดสิ นใจนันไปสู่ การปฏิ บตั ิผลผลิ ตของระบบการเมือง คื อ
ปั จจัยนําออก (Outputs) ซึ งจะกลับเข้าสู่ ระบบในรู ปของปั จจัยสิ งแวดล้อม หรื อในบางกรณี อาจจะส่ งกลับ
โดยตรงเข้าสู่ ระบบการเมืองโดยไม่ตอ้ งผ่านปั จจัยสิ งแวดล้อม ปั จจัยสิ งแวดล้อมจะนําเข้าสู่ ระบบการเมือง
ในรู ป แบบของความต้อ งการ (Demands) และการสนับ สนุ น (Supports) ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งระบบ
การเมืองและปั จจัยสิ งแวดล้อม แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า แท้จริ งแล้วปั จจัยนําออกก็คือผลผลิตของระบบ
การเมือง ดังนัน ความสัมพันธ์เหล่านีจะมีความต่อเนืองโดยตลอด

กรอบแนวคิดของ David Easton

ปัจจัยนําเข้ า
(Input)

กระบวนการ
(Process)

ผลผลิต
(Product)

การย้ อนกลับ
(Feedback)

จากการศึกษาแนวคิดเกียวกับการประเมินโครงการของ Daniel L. Stufflebeamแบบซิ ป โมเดล CIPP
Modelในปี ค.ศ.1971 สตัฟเฟิ ลบีม (Daniel L. Stufflebeam, 1971) ได้เขียนหนังสื อทางการประเมินออกมา
หนึ งเล่ม ชื อ “Educational Evaluation and Decision Making) หนังสื อเล่มนี ได้เป็ นทียอมรับกันอย่าง
กว้างขวาง เพราะให้แนวคิดและวิธีการทางการวัดผลและประเมินผล ได้อย่างน่ าสนใจ และทันสมัยด้วย
นอกจากนันสตัฟเฟิ ลบีมก็ได้เขียนหนังสื อเกี ยวกับการประเมิน และรู ปแบบของการประเมินอีกหลายเล่ม
อย่างต่อเนือง จึงกล่าวได้วา่ ท่านผูน้ ี เป็ นผูม้ ีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทฤษฎีการประเมิน จนเป็ นทียอมรับ
กันทัวไปในปั จจุบนั เรี ยกว่า CIPP Model โดยให้คาํ นิ ยามการประเมินหมายถึง กระบวนการทีมุ่งแสวงหา
คําตอบว่า นโยบาย/ แผนงาน/โครงการ บรรลุ ตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายทีกําหนดไว้หรื อไม่ เพียงใด
โดยมี ม าตรฐานและเครื องมื อในการวัดผลที แม่ น ตรงเชื อถื อ ได้จุด มุ่ ง หมายของการประเมิ นโครงการ
1) เพือสนับสนุ นหรื อยกเลิ ก การประเมิ นจะเป็ นเครื องมื อช่ วยตัดสิ นใจว่า ควรจะยกเลิ กหรื อสนับ สนุ น
โครงการต่อไป 2) เพือทราบถึงความก้าวหน้าของการปฏิบตั ิงานตามโครงการ3) เพือศึกษาทางเลือก
รู ปแบบการประเมิ น แบบCIPP Modelของ Daniel L. Stufflebeam เป็ นโมเดลที ยอมรับกันทัวไป
ในปั จจุบนั แนวคิดของสตีฟเฟิ ลบีม เป็ นการแบ่งแยกบทบาทของการทํางานระหว่างฝ่ ายประเมินกับฝ่ ายบริ หาร
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ออกจากกันอย่างเด่นชัด คือ ฝ่ ายประเมิน มีหน้าทีระบุ จัดหา และนําเสนอสารสนเทศให้กบั ฝ่ ายบริ หาร ส่ วนฝ่ าย
บริ หารมีหน้าทีเรี ยกดูขอ้ มูล และนําผลมาประเมินทีได้ไปประกอบการตัดสิ นใจ เพือดําเนิ นกิ จกรรมทีเกี ยวข้อง
1) การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) เป็ นการประเมินความต้องการจําเป็ นเพือกําหนด
โครงการ เป็ นสิ งทีอยูภ่ ายนอกโครงการแต่มีผลต่อความสําเร็ จ หรื อความล้มเหลวของโครงการ และเป็ นการ
พิจารณาความจําเป็ นทีต้องจัดทําโครงการดังกล่าว ได้แก่ ความต้องการของชุ มชน และกลุ่มเป้ าหมายของ
โครงการ จํานวนประชากร สภาพเศรษฐกิจ และปั ญหาของชุมชน ตลอดจนนโยบายของหน่วยงานระดับบน
และหน่วยงานทีเกียวข้อง เป็ นประโยชน์ในการนําไปใช้ตดั สิ นใจวางแผน กําหนดนโยบาย กําหนดเป้ าหมาย
และกําหนดจุดมุ่งหมายของโครงการได้อย่างเหมาะสมต่อไป 2) การประเมินปั จจัยนําเข้า (Input Evaluation)
เป็ นการประเมินทรัพยากรทีจําเป็ นทีจะนํามาใช้ในการดําเนินโครงการว่ามีความเป็ นไปได้ มีความเหมาะสม
และมี ค วามเพี ย งพอ หรื อไม่ ทรั พ ยากรที จํา เป็ น ได้ แ ก่ งบประมาณ บุ ค ลากร วัส ดุ อุ ป กรณ์ เวลา
กลุ่ ม เป้ าหมาย เทคโนโลยีและแผนการดํา เนิ นงาน การประเมิ นปั จจัย นํา เข้า นํา ไปใช้ป ระโยชน์ ใ นการ
ตัดสิ นใจหาวิธีดาํ เนิ นงานโครงการให้เป้ าลุ เป้ าหมาย 3)การประเมิ นกระบวนการ (Process Evaluation)
เป็ นการประเมินการบริ หารโครงการการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ การนําปั จจัยนําเข้าของโครงการมา
ใช้เหมาะสมหรื อไม่ กิ จกรรมต่าง ๆ ทีจัดขึนจะบรรลุวตั ถุ ประสงค์ของโครงการหรื อไม่ สารสนเทศต่าง ๆ
จะถูกวิเคราะห์รวบรวม และนําเสนอผูด้ าํ เนิ นงานโครงการ อาจจะต้องการสารสนเทศทุกวัน หรื อในตอน
เริ มต้นโครงการเป็ นการบันทึ ก เหตุ ก ารณ์ ต่า ง ๆ ที เกิ ดขึ นในขณะดํา เนิ นงานโครงการไว้เป็ นหลัก ฐาน
การประเมินกระบวนการมีประโยชน์ในการค้นหาจุดเด่น หรื อจุดแข็ง (Strengths) หรื อ จุดด้อย (Weakness)
ของโครงการ นําไปใช้ในการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุ งการดําเนิ นโครงการต่อไปให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึน
4)การประเมิ นผลผลิ ต (Product Evaluation) เป็ นการประเมิ นผลที ได้จ ากโครงการว่า เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์หรื อไม่ คุม้ ค่าเพียงใด โดยนําไปเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานทีกําหนดไว้มุ่งตอบคําถามว่า
โครงการประสบความสําเร็ จตามแผนที กําหนดไว้หรื อไม่ ผลการประเมิ นจะทําให้ได้สารสนเทศในการ
พิจารณาตัดสิ นใจ ยุติ ปรับขยาย หรื อทํางานเป็ นประจํา
2. งานวิจยั ทีเกียวข้อง
อรวรรณ ไกรศรี วรรธน (2557) ได้ศึกษาวิจยั เรื อง การประเมินโครงการ อนุ รักษ์ พัฒนาและฟื นฟู
แหล่งนํา ลุ่มนําชี ของทรัพยากรนําภาค4 ผลการวิจยั พบว่า 1) การประเมินด้านสภาวะแวดล้อมพืนทีดําเนิ น
โครงการมี ความเหมาะสมตามความต้องการของประชาชนในพืนที ในการช่ วยลดปั ญหาการขาดแคลน
นําดืม-นําใช้ และเพือการเกษตร 2) การประเมินปั จจัยนําเข้า พบว่าการบริ หารจัดการโครงการด้านคน วัสดุ
อุ ป กรณ์ งบประมาณ สํ า หรั บ ดํา เนิ นโครงการมี ก ารบริ หารจัด การได้ดี และเหมาะสม 3) การประเมิ น
กระบวนการมรการประสานงานร่ ว มกับ ประชาชนในพื นที ทุ ก ขันตอนของการดํา เนิ น โครงการ และ
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4) การประเมิ นผลผลิ ต พบว่า ประโยชน์ ที เกิ ด จากโครงการนี สามารถลดปั ญ หาการขาดแคลนนําเพื อ
การเกษตรและช่วยให้ประชาชนมีนาสํ
ํ าหรับการเกษตรอย่างพอเพียง
กรอบแนวคิ ดในการศึ กษาครังนี ได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมสรุ ปเป็ นตัวแปรอิ สระ ได้แก่
บทบาทในการดําเนิ นโครงการฟื นฟูบูรณะแหล่งนํา ส่ วนตัวแปรตาม คือ การประเมินโครงการการฟื นฟู
บูรณะแหล่งนํา ขุดลอกคลองลําเลียง หมู่ที 7 บ้านสองแพรก ตําบลลําเลียง อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ตัวแปรต้ น
ตัวแปรตาม
บทบาทในการฟื นฟู
บูรณะแหล่ งนํา

การประเมินโครงการการฟื นฟู บูรณะแหล่ งนํา ขุด
ลอกคลองลําเลียง หมู่ที' 7 บ้ านสองแพรก ตําบลลําเลียง
อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

1. ผูบ้ ริ หาร
2. ผูป้ ฏิบตั ิงาน
3. ประชาชน

1.ด้านบริ บทสภาวะแวดล้อม
2.ด้านปั จจัยนําเข้า
3.ด้านกระบวนการ
4.ด้านผลผลิตโครงการ

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวจิ ยั
การวิจยั ครั งนี เป็ นการวิจยั เชิ ง ปริ มาณ ประชากรที ใช้ในการศึ กษาคื อ ผูบ้ ริ หาร ผูป้ ฏิ บตั ิ งานที
องค์การบริ หารส่ วนตําบลลําเลี ยงและประชาทัวไปที อาศัยในพืนที หมู่ที 7 บ้านสองแพรก ตําบลลําเลี ยง
อําเภอกระบุรี จังหวัดระนองโดยผูบ้ ริ หาร จํานวน 5 คนและผูป้ ฏิบตั ิงาน จํานวน 10 คน ใช้การสุ่ มตัวอย่าง
โดยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง และกลุ่ มตัวอย่างประชาชนทัวไป จํานวน 338 คน โดยวิธีสุ่มตัวอย่าง
แบบอย่างง่าย ได้มาจากการคํานวนโดยใช้ตารางของ (Krejcie Morgan , 1970 :608-609)
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 3 ตอน คื อ ตอนที 1 แบบสอบถามข้อมูล
พืนฐานได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และตําแหน่ง ตอนที 2 แบบสอบถามเกียวกับการประเมินโครงการ
ฟื นฟู บูรณะแหล่งนํา ขุดลอกคลองลําเลี ยง หมู่ที 7 บ้านสองแพรก ตําบลลําเลี ยง อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
มี 4 ด้านคื อ ด้านบริ บทสภาวะแวดล้อม ด้านปั จจัยนําเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิ ตโครงการ และ
ตอนที3 แบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ งเป็ นคําถามปลายเปิ ด สําหรับการตรวจสอบความเชื อถื อ
ได้ของแบบสอบถาม ผูศ้ ึกษาได้นาํ แบบสอบถามทีสร้างขึนสําหรับการศึกษาวิจยั ไปทดสอบหาค่าความเทียงตรง
และค่าความเชื อมัน โดยทําแบบสอบถามทีสร้างขึน ไปตรวจสอบหาค่าความเทียงตรงตามเนือหาจากผูเ้ ชี ยวชาญ
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3 ท่าน หลังจากนันนํามาหาค่าดัชนี ความสอดคล้องโดยใช้สูตร IOC = การหาค่าความเชื อมัน ผูศ้ ึ กษา
นําแบบสอบถามทีมีการปรับปรุ งแล้วนําไปทดสอบ(Try-out)กับกลุ่มทีมีลกั ษณะใกล้เคียงกับประชากรทีจะ
ทําการศึกษา จํานวน 30 ชุ ด จากนันเก็บรวบรวมแบบสอบถามเพือนํามาวิเคราะห์หาค่าความเชื อมันของ
แบบสอบถาม จากสู ต รการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ| อัล ฟาของครอนบาค(Conbach’s Alpha Coefficient)
ของ ลี โจเซฟ ครอนบาค (LeeJoscphCronbach. 1951 : 297-334)สถิ ติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
2. ขันตอนการวิจัย
2.1 ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎีเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อง
2.2 จัดทําแบบสอบถาม ทดลองใช้ปรับปรุ งจนสมบูรณ์
2.3 เก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และนําเสนอผลการศึกษา
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในครังนี ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 338 คน
โดยผูว้ จิ ยั ได้มีขนตอนดํ
ั
าเนินการ ดังนี
1. ผูว้ ิจยั ได้แนะนําตนเองอธิ บายวัตถุ ประสงค์ในการศึ กษาและขอความร่ วมมื อในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลกับผูท้ ีเข้าร่ วมเป็ นกลุ่มตัวอย่าง
2. เมื อผูเ้ ข้า ร่ วมยินดี เป็ นกลุ่ ม ตัวอย่า ง ผูว้ ิจยั จะให้แบบสอบถามและอธิ บ ายหัวข้อ
ในแบบสอบถาม
3. เมื อกลุ่ มตัวอย่างตอบแบบสอบถามเรี ยบร้ อยแล้ว ผูว้ ิจยั จะตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของคําตอบในแบบสอบถาม หากพบว่าคําตอบมีไม่ครบถ้วนผูว้ ิจยั จะซักถามเพิมเติมจนได้ขอ้ มูลที
ครบถ้วนสมบูรณ์
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามที ได้รับทังหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ ของแบบสอบถามทีละฉบับ
และนํามาวิ เคราะห์ ทางสถิ ติ โดยใช้คอมพิ วเตอร์ ในการคํานวณค่ าสถิ ติ ด้วยโปรแกรมสํ าเร็ จรู ปทางสถิ ติ
โดยมีขนตอน
ั
ดังนี
1. การวิ เคราะห์ ข ้อมู ลจากแบบสอบถามตอนที 1 ซึ งเป็ นข้อมู ลพื นฐานส่ วนบุ คคลของผูต้ อบ
แบบสอบถามทําการวิเคราะห์ด้วยสถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย การแจกแจง
ความถี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
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2. วิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามตอนที 2 ซึ งเป็ นข้อมูลเกี ยวกับการประเมินโครงการฟื นฟู
บูรณะแหล่งนํา ทําการวิเคราะห์ดว้ ยสถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วยค่าเฉลีย (Mean)
และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามตอนที 3 ซึ งเป็ นข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นเกียวกับการประเมิน
โครงการฟื นฟู บูรณะแหล่งนําเป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด
สรุ ปผลการวิจัย
1. ผลการศึ ก ษาการประเมิ นโครงการการฟื นฟู บู รณะแหล่ งนํา ขุดลอกคลองลํา เลี ย ง หมู่ ที 7
บ้า นสองแพรก ตํา บลลํา เลี ย ง อํา เภอกระบุ รี จัง หวัดระนอง ในภาพรวมและรายด้า นอยู่ใ นระดับ มาก
โดยเมื อพิจารณาจํา แนกเป็ นรายด้า นพบว่า ด้า นปั จจัยนํา เข้า มี ค่ า เฉลี ยสู ง ที สุ ด ( X = 4.03 )รองลงมา
ได้แก่ ด้านผลผลิ ตโครงการ( X = 3.97) ด้านกระบวนการ ( X =3.75) และด้านบริ บทสภาวะแวดล้อม
( X = 3.64) ตามลําดับ
2. ผลการเปรี ย บเที ยบการประเมิ นโครงการฟื นฟู บูรณะแหล่ งนํา ขุดลอกคลองลํา เลี ย ง หมู่ที 7
บ้า นสองแพรก ตําบลลําเลี ยง อําเภอกระบุ รี จัง หวัดระนอง ตามบทบาทของผูบ้ ริ หาร ผูป้ ฏิ บตั ิ งานและ
ประชาชน ในด้านปั จจัยนําเข้า ด้านผลผลิ ตโครงการ ด้านกระบวนการ และด้านบริ บทสภาวะแวดล้อม
ไม่แตกต่างกันและการบริ หารโครงการมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
อภิปรายผล
ในการศึกษาครังนี ได้แบ่งการประเมินออกเป็ น 4 ด้าน ตามแนวคิดของสตีฟเฟิ ลบีม ได้แก่ ด้านบริ บท
สภาวะแวดล้อม ด้านปั จจัยนําเข้า ด้านกระบวนการ และ ด้านผลผลิ ตโครงการ ผลการศึกษาพบว่า ด้ านบริ บท
สภาวะแวดล้ อมในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับสมคิด พรมจุย้ (2552,หน้า57-58) กล่าวว่า การประเมิน
โดยใช้ซิปโมเดล เป็ นการประเมิ นที เป็ นกระบวนการต่อเนื องโดยมี จุดเน้นสําคัญ คื อใช้ควบคู่กบั การบริ หาร
โครงการเพือประกอบการตัดสิ นใจ การประเมิ นบริ บทหรื อสภาวะแวดล้อม เป็ นการประเมินเพือให้ได้ขอ้ มูล
สําคัญเกียวข้องกับโครงการก่อนการดําเนิ นโครงการ มีการสํารวจความต้องการของประชาชน เป็ นโครงการตาม
ความต้องการของประชาชนมีการกําหนดวัตถุ ประสงค์ เป้ าหมาย และผลลัพธ์ทีสอดคล้องกันมี การตรวจสอบ
ความพร้ อมของพื นที มี การศึ กษาผลกระทบด้านสิ งแวดล้อมและอยู่ในห้ วงที เหมาะสม ด้ านปั จจั ยนํ าเข้ า
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ อัญชลี ธรรมะวิธีกุล (2552) กล่าวคือ ปั จจัยนําเข้า (Input) อาจได้แก่
วัสดุ อุปกรณ์ วัตถุดิบ แรงงาน เงินทุน ทรัพยากรต่างๆ รวมไปถึ งเวลาและสถานที สอดคล้องกับสมคิด พรมจุย้
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(2552,หน้า57-58) กล่ าวว่า การประเมิ นปั จจัยนําเข้า เป็ นการประเมิ นเพื อใช้ข ้อมู ลตัดสิ นใจปั จจัยต่ างๆ ที
เกี ยวข้องกับโครงการว่าเหมาะสมหรื อไม่ กับวัตถุ ประสงค์โครงการมีความชัดเจน มีการระบุพืนทีดําเนิ นการ
ดําเนิ นโครงการเป็ นโครงการทีมีการสนับสนุ นมีงบประมาณทีชัดเจน ความพร้ อมของเจ้าหน้าทีและเครื องมื อ
อุปกรณ์ ด้ านกระบวนการ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับ วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์(2554) เป็ นการศึกษา
การดําเนิ นการตามยุทธวิธีหรื อแผนงานนันว่าเป็ นไปตามขันตอนทีถูกกําหนดไว้หรื อไม่ อย่างไร อีกทังยังเป็ น
การศึกษาค้นหาข้อพกพร่ อง จุดอ่อนหรื อจุดแข็งของกระบวนการบริ หารจัดการโครงการโดยพิจารณามุ่งเน้นว่า
กะระบวนการของโครงการจะทําให้โครงการบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ทีได้กาํ หนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากน้อย
เพียงใด มีการวิเคราะห์เหตุผลความจําเป็ นมีการชีแจงเรื องงบประมาณการตรวจสอบติดตามความก้าวหน้าของ
โครงการและการประเมิ นโครงการตามลําดับขันตอน และ ด้ านผลผลิตโครงการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
สอดคล้องกับ เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2542) กล่าวว่า การประเมิ น ผลผลิ ต (Product Evaluation) เป็ นการ
ประเมินเพือเปรี ยบเทียบผลผลิ ตทีเกิดขึนกับวัตถุ ประสงค์ของโครงการ หรื อมาตรฐานทีกําหนดไว้ รวมทังการ
พิจารณาในประเด็นของการยุบ เลิก ขยาย หรื อปรับเปลียนโครงการแต่การประเมินผลแบบนีมิได้ให้ความสนใจ
ต่ อเรื องผลกระทบ(Impact)และผลลัพธ์ (Outcomes) ของนโยบาย/แผนงาน/โครงการเท่ าที ควร การดําเนิ น
โครงการเป็ นไปตามแผนงานที ตังไว้ การดําเนิ นโครงการบรรลุ ตามวัตถุ ประสงค์ ความคุ ม้ ค่าของการดําเนิ น
โครงการ ประโยชน์ทีได้รับจากโครงการ การดําเนิ นโครงการแล้วเสร็ จตามระยะเวลาและบรรลุตามเป้ าหมายของ
โครงการ ประชาชนมีส่วนร่ วมในการตรวจสอบการดําเนินโครงการ
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพือการนําผลการวิจยั ไปใช้งาน
จากการศึ กษาวิจยั ครั งนี ผูว้ ิจยั ได้พบข้อเสนอแนะในการดําเนิ นโครงการคื อ ควรมีการสร้ า ง
ความรู ้ ความเข้าใจให้กบั ประชาชนในพืนทีดําเนิ นโครงการเพือเป็ นการเพิมความตระหนักในการรักและ
หวงแหนทรัพยากร การใช้ประโยชน์อย่างรู ้คุณค่ามากทีสุ ด และการอนุรักษ์เพือสามารถใช้ได้ตลอดไปอย่าง
ยังยืน
2. ข้อเสนอแนะเพือการวิจยั ต่อไป
ในการศึกษาวิจยั ครังต่อไปควรศึกษาแนวทางอันเหมาะสมในการพัฒนาแหล่งนําทีมีอยูใ่ นพืนที
ให้มีคุณภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างยังยืนต่อไป
เอกสารอ้ างอิง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ . (2557). โครงการจัดทําแผนบริ หารจัดการนําและพัฒนาทรั พยากรนําแบบบูรณาการ
จังหวัดระนอง
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